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·Ets molins d'oli 
He visitat més ·de dos cents molins d'elli de Catalunya per a · es

tudiar-los i aeterminar el grau de perfecció que havem assolit en 

aquesta indústria, i n'he vist de totes menes i de totes colors. Vells 
i nous, moderns i antics, amb premses hidràuliques, de biga, de car

gol, amb corrons, amb rodetes, etc. La diversitat és tan gran que 

hom surt amb el cap tèrbol. El material, la disposició i la tècnica són 

variadíssims: n'hi ha per a tots els gustos. Però, per desgràcia, en 

tanta varietat, són ben pocs els que 'es poden considerar, almenys par

cialment, com a models. Prescindint- dels molins antics. amb prem
ses de biga i cargel, de molins que s'anomenen modePns, generalment 

fan pietat. 'Tret del molí del senyor Gasull, de -Reus, de tipus 
corrent, però que més que molí de treball sembla una instal-laoió 

perquè la gent es quedi encantada i admirada de veure-ho tot tan 

bonic, i el del senyor Gavin de Mas Reig, a Juneda, la instal-lació 

més original, curiosa i perfecta que jo he vist, els altres molins, menys 

comptades excepcions, fan ... fàstic. Locals bruts, · foscos, estrets, 

irreg·ulars, a,mb material incomplet, amb excés de premses o rodets, 

amb una distribució irracional, amb excés de força motriu, amb mà-

\ quines velles de mil models diferents totes barrejades. Hi ha molins 
que són veritables qua,dres. · Es veu que per a fer-los s'ha aprofitat 

tot el que s'ha trobat sense-cornpendre que, molts cops, aquestes mes

.quines economies es tradueixen en pèrdues d'importància que acumu

len indefinidament. En efecte, (;)ls estalvis que es fan en la instal·la
ció, adquisició d('l m}l.quines, locals, etc., porten, com a conseqüència, 

en la majoria dels cq.sos, un esgotament incomplet de la pinyola 

(menys rendiment en oli), una pèrdua de temps i de diners) per la 

disminució de la capacitat de treball i un augment notable de les des
peses de producció; a la qual cosa cal afegir una fabricq.ció imperfecta 

deguda 
1
a la qual l'ali no resulta de la millor qualitat. 

Un molí, amb el ct•iteri imperant a les nostres terres, es fa fàcil

ment: en un magat:?;em qualsevql es fica un rodet i un.a premsa; es 

fan les piques (upa o das com a màximum), els cups i uns inferns in

fernals; es posa un motor de molts cavalls de força (7, 8, 10, els que 

siguin) i s'engega. A fer oli. Els pr-<1cediments d'ext·raceió estan a 

l'alçada. dels criteris d'instal-lació. I l'oli surt cern surt. Si davant 

d'un ensiam apetitós, blanc i tendre, . que s'ha d'amanir, hom pen-
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sés que l'oli que llueix a les setrilleres ve d'un d'aquests molins tan 
freqüents a Catalunya, potser optaria per deixar-ho córrer. 

L'e:x;periència de centenars d'anys de pràctica no ha e~fsenyat, als 
nostres moliners, gaires coses, i la disparitat d'opinions entre els fa
bricants d'oli és tanta, en ço que es refereix a la classe de maquinà
ria a utilitzar i al procediment d'extracció, que aquell que ha de posar 
un molí passa moltes penes abans de saber el que ha de fer. 

No cal dir que s'l)auria d'empendre un estudi seriós de tota la ma
quinària de què avui disposem per a determinar, amb suficient exac
titud, la que per rendiment en oli, per rapidesa de trebalL per preu 
de cost i de funcionament, dóna els millors resultats. Un fet clarís
sim demostra que la qüestió no està resolta encara. La maquinària 
(molins) usada a França, a Itàlia, a Aragó a Catalunya, és molt dife
fent. A Catalunya mateix hi ha diferències en l'apreciació de la 
feina dels rodets i dels corrons, sense comptar que hi ha també, en 
la comarca de Tortosa, algunes instanacions de tipus italià. Exis
teif¡:, demés, una maquinària relativament moderna, i en la qual jo 
tinc gran confiança (la maquinària Salvatella, de Tortosa), que ha 
estat a penes experimentada. A C~talunya sols s'han fet un parell 
d'instal·lacions petites. En canvi el famosíssim sistema Acapulco, 
teòricament més elegant, i més nou, però també més complicat i car, 
ha ·estat experimentat per tots els costats a Espanya i a l'estranger i 

, 

s'han fet grosses instanacions potser perquè l'inventor era un mar- ,. 
quès que ha pogut aconseguir la protecció oficial i els informes favo-
rables d'una comissió de tècnics, degut a les influències poderoses de 
la seva sang blava. · 

Hi ha dret, doncs, a demanar: ¿quina és la millor maquinària 
per a l'extracció de l'oli? Existeixen encara molts punts foscos, so
bre els quals, mancant dades pràctiques de valor, no es pot dir l'última 
paraula. Serveixen els separadors? Entre els existents, ¿quin és el 
que dóna els millors resultats? ¿Són tan bons els separadors inter
mitents com els continus? - ¿Fa bona feina la turbina Higuette? 
Per què no s'usen les piques en sèrie? Les preguntes podrien con
tinuar-se fins a l'infinit, i si demanéssim una resposta als actuals fa
bricants d'oli en tindríem per a tots els gustos. Estaríem lluny d'as- . 
solir la desitjada unanimitat. Figurar-se que hi ha encara molts 
moliners que no solan1ent no sabrien contestar a les preguntes ante- · 
riors, sinó que si els demanéssim quina és la premsa millor ens con
testarien, sense dubtar ni un segon, que totes són iguals, que tan bona 
feina fa la premsa hidràulica com la de cargol o la de biga. N'hi 
hauria per a fer-hi un xic de broma. Però la ignorància d'alguns fa
bricants d'oli de la comarca de Tortosa, de l'Empordà, de la província 
de Barcelona va més lluny encara. Són molts els que per extreure 
l'oli, ja a la primera pressió, usen l'aigua calenta i estan convençuts 
que aquest és el procediment més pràctic, còmode i perfecte; i no són 
pocs, tampoc, aquells que només fan un trasbals en tot l'any. 

Els perfeccionaments, els refinaments estaria per a dir, no s'han 
generalitzat eh aquesta indústria. En totes les indústries agrícoles 
passa, més o menys, el mateix, però en la de l'oli aquest fet és més 
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clar i evident. En efecte, tret de la premsa hidràulica, es pot dir que 
els principis, mètodes i material d'extracció que s'usen avui són els 
que s'usaven fa dos cents anys. El progrés és ben reduït i ben pobre, 
i per això els que guanyen diners a «l'engròs, amb els nostres olis 
són els francesos i els italians. 

En canvi en la indústria enològica les coses van d'una manera di
ferent. Si és veritat que hi ha pagesos que fan el vi amb els proce
diments del primer enòleg, de Noé, hi ha grans cellers on l'elaboració 
es fa amb totes les perfeccions de la tècnica moderna. En la indús
tria del vi tots els problemes han estat estudiats a fons moltes vega
des, i per a cada un existeix avui una o més solucions. Per a l'oli, al 
contrari, s'ha fet tan poc, que quasi no es veu. 

El mateix pot dir-se dels nostres procedimients comercials, dels 
nostres sistemes de penetració. Si no hagués estat la guerra -euro
pea els nostres olis no es coneixerien encara, més que a Niça, a Mar
sella, a Porto Maurizio, a Gènova. Jo recordo haver parlat amb un 
americà del _Nord que es meravellava que fèssim tant oli i que no 
fos conegut a l'estranger, als Estats Units, deia ell.- On l'envieu
em preguntava.- Cap a França i Itàlia -li vaig respondre- per
què us l'enviïn a vosaltres, doblant els preus. 

La qüestió no és d'aquelles que es puguin pendre en broma. La 
riquesa olivarera de Catalunya i d'Espanya és immensa. Si les oli
veres que existeixen a Catalunya es cultivessin degudament, .s! els 
nostres molins fossin perfectes, del nostre país sortirien rius d'oli fi
níssim. És hora que això s'acabi. Les capacitats nacionals s'han 
d'aprofitar totes per a poder resistir la lluita econòmica que comença. 
Es parla tant de mQdificar l'utillatge de les fàbriques de teixits per a 
arribar a una producció veritablement intensiva, que és. hora, apro
fitant l'ocasió, de parlar també de les modificacions que han de fer-se 
en els molins d'oli . 

Sortosament quelcom ha estat fet. Els molins <l'oli cooperatius 
que estant fent-se a Catalunya amb un entusiasme que ha d'enorgu
llir-nos, instal·lacions on el gust per les coses belles s'agermana per
fectament amb les necessitats de la indústria. Però no en tots, 
que n'hi ha alguns, de b.en moderns, que no tenen res que envejar als 
molins de l'any de la picor. AuGUST MATONS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La pinyolada (rullol, sansa, turtó d'oliva, pinyola, nuïls, 
flàbia) en l'alimentació del bestiar 

(Acabament) (I) 

E). Bestiar .porquí 

Porcells deslletats fins als sis mesos: 

Pinyolada . 
Civada. 
Faves. 

(I) Vegi' s els números 11, 12, i 14. 

1 part 
1 )) 
1 ... 

' . 
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De sis a nou mesos: 
Pinyolada . 1 pa1 t 
Civada. 1 )) 

Segle o sègol . 1 )) 

Faves. ~ )) 

De nous mesos amunt: 
Pinyolada . part 
Civada. l " Segle o sègol. 1 " Ordi. 3 )) 

Faves. 1 )) 

Advertències.-L'alimentació al màximum és la regla que s'ha 
de seguir en l'engrexaiment- de porcs. L'engrexaiment no ha de co
mençar als sis o vuit mesos, sinò des del moment en què neix l'a
nimal. 

Les racions assenyalades es donaran en dos àpats: :un al matí i 
un altre al vespre. Al mig dia s'administrarà un repàs compost de 
forratge verd (cols, alfals tend:¡;e, etc., o carbassa, naps, bleda-rave) 
a l'objecte d'impedir l'acció irritant o constrinyent dels aliments que 
formen la vera ració nutritiva. 

La pinyolada en la proporció d'un a set, tal com és en l'última 
mostra de racions, segurament que no influirà en el gust de la carn, 
ni en la textura de. la cansalq.da. Però com a mesura de precaució, 
vuit o de1.1. dies abans de sacrificar els porcs es suprimirà la pinyolada. 

* * * 

La literatura zootècnica és molt pobra tractant d'un aliment tan 
important en la nostra terra, com és la pinyolada. 

Catalunya, fent quatre segles que no és ella mateixa, és a dir, 
que no es governa, sinó que és governada, s'ha hagut de refiar de la 
ciència d'altri si ha volgut saber quelcom. 

Seria hora que redreçant-nos, les qüestions que directament ens 
afecten, fossin estudiades pels mateixos catalans, deixant d'ésser d'una 
vegada clients de la civilització, esdevenint col-laboradors de la uni
versal cultura. 

Els agricultors i ramaders catalans s'haurien d'ocupar de l'estudi 
o de fer estudiar la pinyolada. Les comarques olívareres vendrien 
un residu a més alt preu i els ramaders podrien trobar abundant
ment en el mercat un aliment molt més barat que els grans i farines. 
L'economia rural tota en sortiria beneficiada. 

L'estudi de la pinyolada es podria fer en dues maneres pinyolada, 
tal com surt dels molins d'oli, extraint-ne el pinyol i pinyolada també 
sense os, provinent de les olieries a sulfur. 

Aquest estudi hauria de compendre les següents operacions: 
i." Procediment el més perfecte i econòmic per a l'extracció del 

pinyol. 
2." Mitjans de composició .de la pinyolada, segons comarques 1 

mena d'olives. 

ll 

' 
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3.a Mitjans d.c _,onservació . 
. 4.a La pinyolada com a aliment. 
Aquesta última operació hauria de determinar les condicions que 

s'expresen: 
a) Acceptació de l'aliment per les diverses espècies, ja dop.at na

turalment, ja barrejat amb altres aliments, ja preparant-lo conve
nientment. 

b) Digestibilitat. 
e) Quantitats màximes i efectes nocius que pot produir. 
d) Fins a quin moment de l'engreixament els diversos animals 

el mengen bé. 
e) Determinar les quantitats de pinyolada que alteren el gust de. 

la carn, greix i llet. . 
Determinació de la duració del règím alimentici amb 'pinyolada 

que afecta a la naturalesa dels productes susdits. 
· Temps que necessita l'organisme saturat de pinyolada p.erquè la 

carn, el greix i la llet no sentin el , gust cc sui generis» del residu en 
qüestió. 

f) E:¡¡:perimentar la pinyolad~ en la gestació i en el producte du-
rant la lactació. · 

g) Formulari de racionament. 
Aquesta minuta, jo em permeto enviar-la des d'aquí a les comar

ques productores d'oliva, a les olieries, als Sindicats agrícoles, als ra
maders tots. I això ho faig amb la sana intenció gue es demani a 
l'Escola Superior d'Agricultura, o a la Direcció_ d'Agricultura de la 
Mancomunitat, que la qüestió que tractem sigui resolta a favor dels 
agricultors i ramaders, és a dir, que de la pinyolada se'n faci un 
estudi complet. ' 

Amb tot el que s'acaba de dir, el lector haurà comprès que les ra
cions assenyalades no tenen més valor que el d'un tanteig i, per con
següent, en la pràctica és probable que sigui necet?sari corregir~les. 

M. ROSSELL I VILA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La sembra 
Continuant l'article en què tractàvem dels preliminars de la 

sembra, i titulat de ccCara a la sembra», ha arribat el moment opor
tú en què convé explicar els millors procediments per assegurar una 
bona collita fent racionalment el repartiment de les llavors a la 
terra. 

La sembra de cap manera ha d'ésser feta igual1 en els distints 
punts de Catalunya; la nostra terra té variacions molt grans de clima 
i de sol. Havem de tenir-ho, doncs, molt en compte i així comença
rem per no generalitzar cap sistema ço que ens portaria a una con
fusió i a moltes equivocacions. 

Les idees exposades per alguns tècnics que mereixen molta consi-
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deració i que una vegada posades a la pràctica no han donat el resul
tat que s'esperava, no han d'ésser censurades, perquè el voler gene
ralitzar ha estat la causa que el que ha donat exceUents resultats en 
algunes regions hagï estat un fracàs en altres. Els llibres d'agricultu
ra francesos, anglesos i aiemanys, donen explicacions molt interes
sants respecte de la sembra de cereals. 

Els autors d'aquestes obres no s'ha atrevit a exposar les seves teo
ries fins després de molts anys de comprovacions amb interessants ex
periències. Són algunes les regions catalanes que poden treure'n pro
fit; però en canvi tenim nosaltres una climatologia molt diferent en 
altres punts de Catalunya que si hi fossin seguits certs sistemes els re
sultats serien segurament negatius. Pocs països tenen les variacions 
del nostre; poques agricultures han de preocupar-se, com nosaltres, 
de l'estudi de les sembres per a augmentar els rendiments dels cereals, 
car el fruit de moltes experiències fetes sempre en regions semblants 
ha estat semblant també. 

Quantitat de llavor que havem d'emplear 
Per a tenir bones collites no és necessari llençar grans quantitats 

de llavor:; això ens ho diu l'home essencialment pràctic, l'horticuHor 
Vilmorin, que tothom coneix de nom. 

Mr. Vilmorin, després d'haver fet moltes experiències respecte de 
la quantitat de blat que ha de sembrar-se per hectàrea de terreny, ha 
tret en conseqüència que la distribució d'aqúést gra i la fondària a 
què s'enterrava era la cosa més important, ja que els resultats foren 
molt semblants en quatre parcel·les iguals, on es van sembrar quatre 
quantitats diferents de 200 litres, 150 litres, 100 i 80. 

El repartiment de la llavor és realment importantíssim, i si pen
sem un xic veurem que la teoria es contradiu moltíssim amb la pràc
tica i també veurem en quin sentit. 

A la major part de les regions de Catalunya es sembra, general
ment, de 150 a 200 k. per hectàrea; aquesta quantitat equival a 
5.000,000 de grans de blat que havem tirat en una hectàrea ço que 
correspon a 500 grans per metre quadrat. Si tots aquests grans es 
desenrotllessin i formessin cada un diverses espigues per efecte del 
fillolament, les collites que obtindríem serien de les mai vistes, però 
la pràctica ens porta a la realitat, i ens fa veure un rendiment molt 
menys crescut. 

Realment, si ens donem la pena de comptar en un metre quadrat 
de roston les mates que s'hi troben, no en comptarem més que unes 
100 en terme mig de qualsevol manera, com hem dit ja, tenint per 
costum tirar de 500 a 600 grans de blat per metre quadrat. 

Aquesta observació ens indica que les llavors que utilitzen no són 
totes bones per mares, o que no les posem en condicions de viure i 
desenrotllar-se. 

Aquesta observació mereix l'atenció de tots els agricultors que 
acostumen a tirar, per pura pèrdua, el 80 per 100 de la llavor de llurs 
blats, que representa una suma immensa si comptem tota l'extensió 
de Catalunya. 
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.Què s'ha fet aquella llavor tirada amb tan poca reflexió? 
Totes, de moment, no han germinat: 1 per 100 per manca de fa

cultats germinatives: una part es quedava per sobre menjada pels 
ocells, inconvenient de la sembra a voleig); una altra part és menjada 
pels insectes, sigui abans sigui després de germinar (aquest fet la 
major part de les vegades és inevitable); una altra part, per fi, i no 
és la més petita, s'ha perdut sota un terròs b una cavitat on s'ha tro
bat isolada sense poder-se agafar enlloc. 

La quantitat de llavor que s'ha d'utilitzar per fer una bona sem
bra va íntimament lligada amb l'estat de preparació de la terra i amb 
el sistema de repartiment del gra, sense cap dubte que si poguéssim 
sembrar col-locant amb els dits cada gra en un bon lloc, la collita 
seri::~. molt més assegurada; però ja que aquest sistema no pot prac
ticar-se per l'entretingut que és i per l'alt preu a què r.esultaria, pro
curem practicar el sistema que més s'hi assembli i l'estalvi de la llavor 

' serà ben a prop de la meitat, és a dir, que 100 quilos de blat per 
hectàrea, poden ésser suficients per a la sembra. 

Profunditat a la qual ha d'ésser enterrada la llavor de blat 

La teoria que el gra de blat no necessita ésser gaire enterrat per 
assegurar una bona collita, no és en tots els casos exacta. Natural
ment que abans que aquesta teoria hagi estat .. exposada s'han hagut 
de reunir una sèrie d'experiències per a confirmar-la; però en aquest 
ens havem de rcordar-nos també de la climatologia del país on 
sembrem. En efecte: si en un terreny molt ben preparat hi tirem la 
llavor de blat enterrant-la només que per a preservar-la dels ocells, 
obtindrem la sembra ideal mentre sigui feta en un país on la humitat 
sigui constant fins a la superfície de la terra. Ràpidament el gra de 
blat pendrà desenrotllament en aquestes condicions, però si el gra 
de blat que només té mig centímetre o un centímetre de terra per 
sobre i aquesta petita capa i la que toca el gra tot l'entorn perd el 
grau d'humitat necessària després d'haver començat la germinació, 
vindrà una paralització mortal per la planta, i això s'ha d'evitar a 
tota costa no exagerant, però, el sistema que s'emplei. / 

La profunditat a què ha d'enterrar-se la llavor de blat no ha d'ésser 
en cap manera, no tractant-se de regadiu, de dos i mig centímetres 
com a mínimum i cinc centímetres com a màximum. 

El mínimum s'aplicarà en els terrenys més compactes, i en el 
màximum en aquells de menys consistència, que poden perdre més 
fàcilment la humitat i que posaran menys resistència a la planta 
per a travessar a la superfície. 

Com precisàrem una repartició i una profunditat uniformes 

Sols amb la sembradura mecànica podem assolir aquests dos 
objectius, i amb la sembradura a ratlles, sobretot, tenint aquesta 
l'aventatge de dipositar-nos la llavor a la justa profunditat a què 
l'haguem graduat abans de començar el treball. Demés, aquesta 
màquina té l'aventatge que amb les relles que fan el solc prepara un 
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bon llit per a la llavor que ha de caure a dintre, i la terra que ha de 
recobrir-la queda esmenussada no oferint així cap obstacle al grill 
que ha de travessar la capa. 

Pràctica preventiva: Sulfatatge de les llavors 
A fi d'evitar l'aparició del negre de blat és convenient fer seguir 

un tractament cúpric a la llavor. 
Aquest pot ésser fet per submersió o regant la pila amb una dis

solució de 2 quilos de sulfat de coure. 5 quilos de calç i 100 litres 
d'aigua. Per submersió, l'operació queda reduïda a introduir en un 
cistell la llavor a tractar i submergir-la en una portadora contenint 
la solució, o bé tenint estès el blat en un lloc· impermeable, regant 
amb una regadora i remenant amb la pala fins que estigui ben im
pregnat. 

Al moment de sembrar havem de tenir en compte que 100 litres 
de blat tractat s'han convertit en 120 litres. 

J. POCH DE FELIU 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afinitats entre les indústries agrícoles 
i la Química 

Anàlisi de les oliasses (aigües de vegetació 
procedents de la fermentació de les olives) i aplicació com adob. 

Es -presenten, cada dia amb més freqüencia, en el laboratori del quí
mic, problemes a resoldre, de v ital interès per a la indústria i l'agricul
tura, de tots aquells productes i matèries de residu-s derivades de les in
dústries que fins ara es menyspreuaven per no reconèixer cap aplicació; 
però, ja després de fet son anàlisi químic, s'ha reconegut que són preci
sament aquestes matèries secundàries les que donen una important font 
d'ingr.essos . 

Creiem ·qué serà d'utilitat per als nostres llegidors per ésser Espa
nya un dels Estats, principalment les regions andaluça i catalana, en què 
és més intens el cultiu de l'oliva, (r) donar-los a conèixer el resultat de 

(I) Els quintars d'oli produït en Espanya i a Catalunya en els anys que a cori!Ínuació es 
detallen, són: 

1908 1909 1910 1911 1912 1913 

Espauya ... I .SI8,89S 2.397,720 1.o8S,o88 4.217 .826 630,012 2.654,225 
Catalunya .. 489,256 .242,226 254,069 403 ,305 I 36,839 280,756 

1914 1915 1916 1917 1918 

Espanya .. 2.077,649 3.261,079 2.071, I So 4·278,376 2.552,023 
Catalunya. 326,41 i 264·751 340,162 451.579 361, I 14 

Noti's que del· primer de gen-er al 31 de juliol s'ha autoritzat l'exportació de 80.817,597 quilos 
d'oli d'oliva i 5 milions de quilos d'oli de pinyola. 
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l'anàlisi practicat en les oliasses (aigües de vegetació procedents de la 
fermentació de les olives), anàlisi que s'ha realitzat en el Laboratori de 
anàlisi de substàncies i productes agrícoles de la D~recció d'Agricultura 
de la Mancomunitat de Catalunya. 

El dit problema ve a .ésser un complement al treball per m.i realit
zat en altre temps amb el títol • Complement a l'estudi químico-farmaco
lògic de les creosotes de brisa d'oliva •, que publicàrem en aquesta Revista 
i on ressenyem els productes d~rivats de la destil·lació seca de les brises 
d'oliva i les espècies químiques que se'n deriven per destil'lació rraccio
nada , no sols com a fi industrial (fabricació de betums, teles impermea
bilitzades per a cables elèctrics, cautxú artificial ( factis ), etc.) , sinó-com 
a fi farmacològic, ja que tenim comprovat que contenen creosotes d 'im
portància com antisèptics o desinfectants de primer ordre. 

Encara que el nostre propòsit ha estat buscar en les oliasses llur po
ct'er fertilitzant, no ens hem limitat a determinar els elements que han 
de tenir una valor positiva com adob (nitrogen, àcid fosfòric, potassa}, 
sinó la major part dels components que l'integren, per a veure si conte
nen quelcom que pugui pertorbar l'esmentada acció . 

Abans d'entrar a detallar l'anàlisi i' totes les observacions que creiem 
oportunes, direm que res hem trobat qué s'hagi publicat respecte a la 
composició de les oliasses , i sí sols la composició de les tres parts que 
componen el fruit de l'oliva (pela, polpa i pinyolada), (r) que , si bé po-

. dria orientar-nos per al nostre estudi , hem de tenir en compte que les 
aigües de vegetació, en passar .de les piques a l'infern , han sofert proces
sos de fermentació tan complexos, que han canviat per complet la com
posició de la part greixosa arrossegada per l'aigua. 

L'anàlisi de les cendres d'oliva donen com a terme mig, segons Du
roche i Malaguts (Olivicultura, F. Simarri) , el següent resultat: 

Potassa (K2 O) . 
Sossa (Na2 O) . 
Magnèsia en (.Mg O) 
Fosfats en (P2 0 5) . 

Silicats en (Si 0 2) . 

Sulfats en (H2 So4) 

Ferro i Manganès en (Fe2 o3 i Mno2). 

Clorur en (Nace) . · 

io5 per roo. 
2o'5r » 
!0'25 » 
w '53 » · 
!2'4¡ » 
4'6o » 
2'59 . » 

7'92 » 

No contenen clorur potàssic (Kce) ni calç (Ca 0). 

(I) 

Tortó després 
Albuminoides de l'expremuda 

Substància en 100 p. 
' Aigua Cendres Oli orgànica de matèria Subs. pro-

sense oli orgànica Grassa •to 
teiques 0/0 

----

} 5'<5 

Oliva: polpa 24'22 2'68 56'40 r6 '7o r ' ro 
« pela .. .. 4'20 4'16 5'75 85 '89 2'5o 4-8 
« pinyolada. 6'20 2'r6 !2'26 79'38 2'16 

e Molinari , -.Il. 

' 
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ANALISI ELEMENTAL DE LA MATÉRIA ORGA ICA: 

Carboni 6S '4o per cent 
Hidrogen 10'20 » 
1 itrogen ¡ '88 » 
Oxigen . 19'72 » 

Total. 96'72 » 

Matèria orgànica 
Cendres . 

96'72 
3'28 

wo'oo 

F'ete.s aquestes aclaracio~s, entrem en el detall de l'anàlisi . 
Les carcasses, aigües de vegetació , es presenten en forma de un 

líquid tèrbol, de color negrenc, de sabor i olor que recorda les del fruit 
de l'oliva un cop fermentat, d 'una densitat un poc superior a la de l'ai
gua, i de reacci ó fortament àcida. 

Densitat. ~ Feta amb el densímetre a la temperatura del laboratori 
24° C.= r'o655 , Correcció+ r'8 . D. r5° C = 1'0673. 

Acidesa total sulfúrica . -Aquesta valoraci ó s'ha fet amb líquid aci
dimètricNaOH +N. 1cc= o'oo98 H2 so4 (indicador paper de tornassol ). 

wcc d'oliasses han gastat 9'S cc1- N. NaOH. = 9'3r litre . 

Vista l'ac ipesa total , hem procedit a la determinació quantitiva dels 
àciçls volàtils . Per això hem seguit el mètode oficial alemany (com en 
els vins); el fonament consisteix a destil·lar un volum determinat de 
líquid (oliasses) amb corrent de vapor d'aigua , i determinar amb solu
cions de sosa ¡cc= o'oo1 gr. H2 So4 la acidesa del líquid destil ·lat . 

Per a aquesta operació hem partit de dues ' mostres . A l'una hem 
determinat l'acidesa· per fraccions i en l'altra hem determinat en conjunt 
tot el destil·lat. (Quantitat de partida rocc d'oliasses. ) 

(r.c) I 
II 

III 
IV 
v 

VI 

gastat So'3cc solució de NaOH ¡ce= o'oo1 g H2 So4 5o'3 + S'o3 = 55'33 
» 2'4 » » » » » 52'7 + o'24 = S2'94 
» 1;3 » » » » » 54'o+o' I3 = S4'13 
» o'85 » » » » » 54'85 + o'o85= 54'94 
» o'6o » >> » » » 55 '45 + o'o6 = 55 '5 r 
» o'oo » » » » » 

55'45 + 5'545 --:- 6o'gg5 . 

(¡3) Operació sense fraccions. 

= 6' 10 per litre . 

Gastat 55'Scc NaOH ¡cc = o'ooi g H2 So4 

55'5 + 5'55 = 6r 'o5 

Acidesa fixa sulfúrica : 

Acidesa total. 
» . volàtil 

9'30 per litre 
6' 11 » » 

3 ' 1 ~ » » 

6' Ir per litre. 

Quals són els àcids que podran donar aquestes ,acideses ? Tots sa
bem que les olives verdes porten gran quantitat d'un alcohol exatòmic 
de la fórmula C6 H6 H14 ( manita ), que desapareix durant el procés de 
maduració del fruit per accions oxidants., transformant-se en diferents 
àcids . Aquests àcids en l'oli es troben eterificats en forma d'èters neu-
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Brau suí s, de setze m esos, p rop ietat d 'En Domènec Garci a , de Vil anova de Meyà 

ARREL S D ' INSTITUCIONS CATALANES 
En l'article del senyor Balvey (pàg ina 391) es fa referència als dos 

docume nts .que ~eg u e i xen ; aqu est prim er , un acta de retorn atorgada 
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per En Ramon Berenguer lV, en 1 r5g, a uns veïns de Cardedeu, d'un 
mas, terres i molí. Aqu est document , així com una còpia que el llegi 
tima, del 1367, estan avui en poder de l'autor per donació qu e n 'hi féu 
la persona que posseeix el molí que motivà l'atorgac ió. El qu e segueix 
és un contracte de bestiar. a guany pactat el 1363, del qual s'en aco mpa
nya traducció: 

«Pere Ferran,junior, de la parròqu{a de Sant Julià d'Alfodio (Aifou ), 
confessa i reconeix haver rebut i tenir en comanda o simple dipòsit de 
Pere Gener, ciutadà de Barcelona, tres truges i quatre porcs, que 
representen per a En Pere G_ener un capital net de quaranta sous, mo
neda barcelonesa de tern, so.~re: els que tindrà dret preferent. En Pere 
Ferran, renunciant a totes les accions i excepcions de dret que poguessin 
servir contra aqu est conven i, s'obliga a pasturar, guardar i alimentar 
l'esme ntat bestiar a ses pròpies despeses, partint-se amb .E n Pere Gener 
per meitat els guanys, tant en emoluments com en les cries , deduï:ts, 
però, primerament els quaranta sous de capital d'En Pere Gener. 
Quant a les pèrdu es, si n 'hi hagués, estableixen la mateixa proporció. 
En Pere Ferran es com promet a retornar a En Pere Gener el susd it 
bestiar dipositat , sempre que per ell en fos requ erit , i a abonar-li les 
despeses que , per a exigir-! i aital retorh , hagués fet , acceptant respecte 
d 'aquestes, sense altra prova, el que En Pere Gener digués. Com a 
garantia de compliment del conveni En Pere Ferràn s'obliga amb tots 
els seus béns. 

Acte firmat a Carotitulo (Cardedeu) a 7 d 'agost de 1363. 
Senyal de Pere F erra n . - Testi mon is: . Francesc de Casaveya, de la 



parròqu ia de Sant Esteve de Coll ; Guillem de Pertegàs, ciutadà de 
Barcelona; Joan Maiosa, confrare de Ja Confraria de Santa Maria 
de Carotitulo. 

Senyal de Pere Sabater, domer major, o sia rector de l'església de 
Santa Maria de Carotitulo -i notari públic de dit lloc.» 

(A rxiu Balvey: Pergamí n. 0 76.) 

D'UNA EXCURSIÓ ZOOTÈCNICA 
Les fotografies que s'acompanyen a n'aquesta pàgina i Ja següent fo

ren preses pels alu mnes de la Classe de Zootècnia de l'Escola Superior 
d'Agricultura en una: excursió o v iatge d'estudi que feren amb son pro-
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fessor senyor Rossell i Vilà a distintes comarques ramaderes de l'alta 
muntanya catalana. 

Les dugues primeres són fetes a Banyolés , aquestes darreres a la vall 
de Camprodon . 

.. 



L'ART EN L'AGRICULTURA 
SUPLEMEN T MENSUAL 10 

L'ENSENYAMENT DEL DIBUIX 

A LA ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA 

Métode segu it pel professor l'Arquitecte En Francesc de P. Nebot 

LA CASA CATALANA 

Projecte de restauració d 'un carrer de la Seu d' Urgell 



Masia del pla del Llobregat (del natural) 

Restauració d 'una masia a l Penedès, torre, mirador i terrassa 
(•Torra Blava•, propietat de don josep M.a Valls) 



I 
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Grup de construccions (del natura l) 

Monogràficament1 s'han estudiat en els Fora text d 'AGRIC LTURA 
projectes de jardins, en el número 19, i estudis de detalls dels mateixos 
en el número 21, del volum corresponent a l'any passat , tots ells dibui
xats pels alumnes de l'Escola Superior d 'Agricultura de Barcelona . EI 
present número és , així mateix, una continuació d 'aquelles , en quant 
són treballs executats per alumnes de l'indicat Centre d 'ensenyament; 
però, ensems, ho és del que publ icarem en el del 20 de maig d'en
guany, donant una sèrie de documents per a fer ulteriors estudis de 
«L 'Arquitectura en la Masia Catalana». 

Masia a la costa (del natural) 



Capelleta al pla de Barcelona (del natural) 

Indicàvem allí i reiterem avui, que tan interessant estudi ha de me
rèixer nostres fervors i preferències. Per això ens és altament agradable 
oferir avui aquests treballs que tenen doble valor documental. 

Són variadíssims els punts d'albir que es poden pendre en plasmar 
assumptes agrícoles. Un d'ells queda anteriorment ben definit. 

Masia al pla de Barcelona (del natural) 

_I 



Galeria anexa a una masia (del natural ) 

Altré dels aspectes del dibuix subordinat al treball agrícola és el 
que es refereix a l'estudi de la Casa Catalana , estudi que comprèn la 
còpia .del natural d'exemplars típics de cases , ja en conjunt, ja en detall , 
i l'execució de projecte de les mateixes , així com tam bé de restauracions 
per a adaptar-les a les necessitats de la vida moderna o per a lliurar-les 
d 'addicions fetes posteriorment i en molts casos sense consciència, que 
portin a la construcció l'esperit racional que ha ·de regir en son origen. 

Masia al pla de Barcelona (del natural) 



·'------------------------------------~--·~--------------------~----~----~--

Restauració d 'una casa al Penedès 
(•Torra Blava•, propietat de don josep M.a Valls) 



Restauració d'una casa a Ja Seu d ' Urgel l 
(Propietat de don j osep Zulueta) 



Restauració d 'una masia de l Penedès 
(•Torra Blava•, propietat de don josep M." Valls) 

En aq uest número donem a cone1xer va ris croquis, del natural, de 
construccions rurals , al ensems que presentem algu ns projectes de res
tauracions, algun d 'ells executat ja, els quals an irem completant en al
tres núm eros, donant a conèixer interiors i detalls de decorac ió dels 
mateixos. 

Tal estudi condueix a fo mentar l'amor a nostra casa, avui tan obli
dat per les exigènc ies de la ridícula moda qu e ens porta a copiar la casa 
estra ngera amb menyspreu de la nostra, que res té que envejar a aquella . 

Resta uració d 'una ·masia de la Seu d ' Urge ll 
(Propietat de don josep Zulueta) 
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tres de la glicerina, trioleïna, trimergarina, etc., i que fins que l'oií no 
ha sofert l'enranciament els àcids no es posen en llibertat . 

Tots els àcids superiors són insolubles en aigua ; per tant, no poden 
passar en les olíasses, i' menys quan aquestes no porten res de matèria 
greixosa , dè tal manera que els únics àcids que poden acompanyar seran : 

De la fórmula general: Cn Hzn Oz 

Acid fòrmic (H. c02 H) soluble en aigua 
Acid acètic ( CH3 c02 H) » » 
Acid propiònic (C2 H5 c02 H) » » 
Acíd butíric (Cs H 7 c02 H) procedent de la mani ta 
Acid valeriànic (C4 H9 c02 H), poc soluble en aigua : 

Passat aquest terme de la sèrie , són insolubles en aigua . 

Acids de la fórmula general Cn Hzn-2 Oz 
Acid acrílíc ( CH2 = CH C02 H) soluble en aigua. 
Acid crotònic (CHa- CH = CH co2 H) ppc solub-le en aigua 

A cids alcohols : 
' Acíd làctic ( C3 H6 0 3 ), soluble en aigua . P . E. 

Acid tànic ( C14 H10 0 9 2 H2 0 )~ soluble en aigua .. 

P. E. 99" 
» I I 8° 
» 140" 

I 55° 

DR . GuiLLEM DE BENAVENT 
(Acabarà) 

·················•••!••··························· 

Arrels d'institucions catalanes 
No hi hru foraster que viatgi per Catalunya que no es faci la següent 

pregunta: ¿Per què la propietat d'aquest país està tan repartida en 
pagesies i la seva terra es veu tan ben conreada? 

_ Doncs bé: aquesta manera especial d'ésser de la propietat catalruna, 
que crida l'atenció dels estranys que la visiten, es deu a un fet històric 
molt senzill, però importantíssim, pervingut del savis comtes que la go
vernaren. 

Es ben cert que l 'estima: d'unru cosa està en raó dirècta dels afanys 
que costa aconseguir-la. Això explica com estant vinculat en ·el orga
nisme _del català la condició del treball, des dels primitius temps hagués 
de rebutjar aquest tot allò que signifiqués usurpació dels fruits de les 
seves sullldes. 

Quan la Reconquesta, si bé es tingué en molta vàlua l'ajuda dels. 
francs per a poder foragitar als alarbs de la terra catalanru, no hi ha 
cap dubte que l' esfC?rç principal que ¡i ecidi la ll,uita fou degut 8Jl coratge 
dels nostres comarcals. 

I quina fou .la causa que motivà aquesta valentia? 
No tan sols l'amor que sentien els guerrers per la ca-usa de laJ lliber

tat de la pàtria, sinó taml:té el convenciment que tenien que, obrant així, 
arrencruven· de son si als usúrpadors de llur propietat particular. 

Desembarass8Jdes les contrades d'inics sarraïns,. es procedí de seguida 
al repartiment de les terres reconquerides entre els homes que havien 
intervingut en la brega, tenint molt en compte el grau i mena de serveis. 
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prestats per cadascun, .així com també donant preferència en el reparti
ment a aquells dels quals havien. estat preses pels dits alarbs, o havien 
pertangut a avantpassats de llur nissaga. 

Però aquest repartiment es féu mitjançant certes condicions .. 
Obligaren els sobirans, en les escriptures de donació o de precari 

atorgades als afavorits, que conreessin les terres, arrabassessin les 
incultes, obrissin aqüeductes d'aigües, edifiquessin un mas on no n'hi ha
gués, reparessin l'enrunat o reedifiquessin el desaparegut, en el qual 
havien de constituir-se en família per a la millor vigilància i cura 
de les pertinences, sense que poguessin allunyar-se'n ni treure'n els 
esplets no comptant amb la benvo1ençru de llur ínclit senyor. Demés, 
estaven obligats a prestar jurament . d'ajudar-los en les empreses que 
fessin per millorar el patrimoni comú o per defensar-se dels atacs de 
·qualsevulla enemics, sempre que fossin requerits a fer-ho. Perquè en 
tots temps recordessin que deviÉm llurs béns a la magnaiD.imitat del 
príncep, aquest els feia pagar cada any un pernil de porc, un forc de 
cebes o una altra bagatella, que .cobrava, no a títol honerós, sinó sim~ 
,plement com a senyrul de domini que tenia sobre d'ells i en la tota
litat de les coses que posseïen. En canvi els sobirans els donaven tota 
mena de protecció i ajuda en els drets pertocants a la llar i alliberament 
i seguretat en els afers quan anruven pels camins forans. 

Procedint així, el príncep, al mateLx temps que obrava justícia recom
pensant al desheretat o retornant la cosa robada a l súbdit, per raó 
-de llurs serveis prestruts, feia productiva lar propietat, perquè procurava 
braços per a l'explotaci.ó dels terrenys, la millorava arrencant-la de 
l'erm i regant-la, criava vigilants propis d'ella assegurant la r esidència 
en el mas, essent-li possible disposar a tota hora d' adictes i lleials guer
rers per qualsevulla escomesa que intentés, ·en benefici de tots, contribuint 
d'aquesta manera a fonamentar l'estat material, social i polític del país 
i elabora:r:, en conseqüència per l'engrandiment de la nació. 

Dels dos gravats (1) que acompanyem, el primer és la mostra d'un d'a
quests documepts a que acabem de referir-nos. Consisteix en el retorn que 
fa Ramon Berenguer IV, a uns veïns de Cha.1·titulo (Cardedeu), del 
mrus i terres i un molí, 'situats en la mateixa parròquia, que havien 
pertangut a un oncle self. Es un pergamí de l'any 1159, molt interes
sant, així pel dit contingut com per ésser autèntic J. la signatura del 
.compte que l'autoritza. 

El fet que a Cataluny~ és conreï tanta terra i relativrument molt millor 
que en la majoria de les rultres regions espanyoles es deu també al 
contracte civil enfitèutic establert aquí de te~1ps immemorial. 

Com: molts llegidors saben, consistia, aquest contracte, que el pro
pietari d'una extens.ió de terreny lliura'va el domini útil que li pertocava 
a un home de baixa: mà, mitjançant una entrada, que acostumava a 
ésser d'un prurell de gallines o pollastres, i poques vegades una, partida 
de sous, i demés, un cens anyal consistent en aviram o gra; a mesura 
del mercat del lloc més proper on radiqués la finca, reservant-se, però, 
el domini directe sobre la dita peça de terra. 

Heu'·s aquí, doncs, com un ciutadà, de trist camperol que era;, pas
sava a ésser GJ,mo d'una extensió de terreny a perpetuïtat. I no hi ha 
cap dubte qu~, considerant-se lliure en les seves accions, la treballava 
amb més interès que si hagués de dependre d'altra persona i procurava 
traure'n el majo'r rendiment que li fÒs possible. El contracte d'arrenda
ment contribuí a donar fa'Cilitats per al conreu dels alous, ja que el 

(I) Vegi's les planes centrals de il ·lustració. 

~ ( . 
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parcer no venia obligat a bestreure o pagar res ru l'amo, si Deus non dJedit. 
Déu no donavru fruits .dels esplets, . al cap de l 'any , · en la terra arrendada. 
El de rabassa mortru, que es diferenciava de l'anterior en el fet d' ésser 
per un termini molt més llarg (cinquanta anys, gener alment, o sia pel 
temps de duració de vida que tenia una vinya), motivà igualment que 
es conreessin terres apartades de .Poblat, i d'una manera especiai les 
situades eri turons i serrats. Mes, perquè les terres donessin b ons 
fruits, era ncessari, llavors com ara , que se les abonés, essent m enester 
que el pagès es procurés, ru tal objecte, el degut bestia r, que no man cava 
pas en les masies de preu, però si que escassejeva o faltava del tot 
en la casa de les classes pobres. 

El gravat restant és un altre document que justifica com s'ho feia 
el menesterós p er poder disposar de caps de bestiar per a la cria 
i, per consegüent, de fems per a adobatr les seves terres. Com que es 
tractru d'un conveni interessantíssim, atesa la seva antiguitat (1363), en 
trametem un senzill extracte que devem a la lliberalitat de Mn. Cunill, 
arxiver de la. Municipalitat de Vich. 

Vet aquí, lleugerament explicat, el per què de la instauració de moltes 
masies catalanes, de la intensificació del cultiu de les nostres t erres i del 
mitjà de que es valgueren els comarcans per aconseguir bestiar amb què 
poder adobar-les. 

T. BALVEY 
.; .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INFORMACIÓ . VINÍCOLA 
No és encara possible fixar un resum de collita, perquè en determi

nats grans centres de · producció estan · esperant el límit que assenyalarà 
el trascolar, car 1es vermaJdes foren m és tardanes i el vi r esta inconegut 
ja que el pes verema no ha consentit el càlcul de rendiments per l'excés 
de brisa poc sucosa. 

I si la dificultat és evident p er a con~ixer la xifra de la producció 
nacionaJJ., molt més costós resulta donar una informació certa de la .co
llita de fora Espanya. Amb tot, podré avençar qualques impressions 
respecte a França i la Itàlia, si bé, d'aquesta nació, són força incom
pletes, car les veremes. s'han donat bon xic més tard que a casa. Es, 
amb tot, .un deure el del cronista de r·epassar les dades - poques O' 

moltes - per ru extraure'n un tanteig. · 
Aquest punt de vista, imposa recercar els elements d'informació 

arreu, mes procurant no deixar-se dominar per les impressions subj ec
tives tant si procedeixen de l 'element productor com del comercial, que 
ens portarien a unes consideracions errònies o, al menys, interessades. 
Començare, doncs, per veure ço que diu l' element o:('icial de control 
al servei de nostrru nació com és el Botlletí Oficial de l 'Enotècnica de 
Cette. . ... 

Diu: «Els departaments vitícoles meridionals tenen quasi a terme 
les vermades. En punt a quantitat, l'opinió general està d 'acord en 
s_uposar la present collita quelcom superioT a l'antecedent. Respecte 
ru la qualitat, és encara desconeguda d'una manera general. 

I recordant de l'anterior collita, la migrada quamtitat, tindrem 
que, la d'ara, sentint-la superior, no serà ni de bon tros com les nor
mals. Resum : regular en volum. 
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Passant revista 8J les cròniques dels corresponsals del comerç que 
informen a Le MoniteuT VinicoZe, se'n dedueix que l'augment sobre l'any 
passat, és degut al règim_ de pluges favorables a la vinya. Mes, ¿també 
al vi? Car aigua¡ endarrerida més obra com mullatge que com es
timulant de bona mena; i aquí ens ressent que la bondat del vi podria 
ésser en interdicte. 

Els productors en La C. G. V. ·assenyalen indrets en bona producció, 
Jl!itjana en aÍtres i bastant migrada en no pocs. Resum: una impre
cisió. 

Itàlia revela millor estat en punt ' a volum i bondats i el retràs 
e:1 tallar els raïms sembla <Tue ha favorescut la .collitaJ, particularment 
al Piamont, Emília, Toscana i Nàpols. En negres, donen tipus ex
cellents. Mes els preus, per tant, vap de les 90 a les 100 lires quintà pels 
raïms. , 

França, al mercat meridional de Montpellier, ha presentat uns 
preus de vins novells com els següents: 95 a 105 francs pels negres, de 
9 graus, rosats, de 105 a 115 hectolitres als cellers. Un cop de clarí 
Diu un cronista comercial francès, que ·els vins d'importació (EspaJ?,ya, 
Itàlia, etc.), demanen· una elevació de1s drets de duanaJ, car competeixen 
amb els llurs i el canvi no detura transaccions. Recordin això els nostres 
vinyaters i pensin que si els nostres actuals preus elevats, són de com-
potència, què no passaria dessota les tres pessetes grau carga? ' 

El fre que detura bon xic les sortides, no és ni nostre preu d'origen, 
ni el marejador estat · sanitari i pletòric de la pesseta, sinó el faltar el 
recurs transport, car obliga a uns torns d'espera que impideixen les 
franques sortides. Tenim el fet, de quasi declaració oficial, que a Cette 
els preus per a nostres vins se sostenen ; que los sortides les fem amb 
velers, car les est:;¡.cions ferroviàries no accepten grans partides ... i tenim 
que el SindicaJt regional de comerç de vins a Cette, ve protestant de la 
crisi dels transports. Els vins de 1918 (8 a 11 graus}, valen avui de 
120 a 130 francs hectolitre. 

I per casa? Conca de Barberà i la igualad,ina estan encara¡ a fi 
àe vermada, com a la Manxa. Allí on hem collit i vinificat, ens trobem 
amb una mitja¡ collita maxim. De Navarra, Rioja i València, venen 
assenyalades notícies de mitja collita i de Ciutat Reial i Valdepeny,es, al
tra tant. Declaro desconèixer la situació andalusa, que no judico hagi mi
llorat per a sobrepassar gaire la producció mitjana .que allí esperaNen. 
A Navarra i Rioja, els compradors estrangers sòlliciten volums respec
tables a elevats preus. Aquí, les impressions mercantils, que venen sense 
comentaris i com al desgaire, mostren xifres de mercat que van de les 
2'75 a les 3'05 pessetes grau hectolitre, segons color. 

I transaccions? A la qua salti; més amb posat de desmenjament. 
Diu~ que es redueixen i, al dir-ho, jo sóc un mal pensat que declaro 
no entendre la relació de nova collita, moltes ofertes, poques sortides 
i dificultats i... els preus augmentamt. ¿Es que Ja¡ bojeria boxevic 
també ha trasb8Jlsat la llei mercantil d'oferta i demanda? 

·El cronista n'ho enten. Si algú, com és més que posstble, hi té 
u:ri secret conegut, que el digui i n'hi sentirem grat. El cert és, per ara, 
què entrem amb vins novells· a campanya i els mostrem en alça. Diuen 
que els preus són fills de la resistència que el productor mostra a; ven
dre. Doncs no deien que sovintejaven les òfertes? En bona fe, que n'ho 
entenc. · 

PERE J. LLORT 
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R_esum de Revistes 
Es MASSA DEMANAR. - El Progreso Agrícola y PecuaTio. - A. Gonzàlez de 

Gregorio. - Octubre, 1919. 

Si demanar és cortesia, diem, també solem sentir a dir que el pro
metl'e no fa pobre. Aquesta tesi de l'articulista, en altres mots - na
turalment - ens explica que solen ésser programes de relurnbró~ els 
projectats en grans obres públiques que fomentin la vida industrial, 
agrícol¡¡., de la propietat, de reconstitució forestal, de colonització, 'd'o
bligacions ciutadanes que impulsin la riquesa, que trabin l'emigració. 
I amb seny i .pertinència apunta l'articulista la manca de preparació 
social i tècnica en que ens trobem per a resoldre els extrems d'un8l tal 
demanadissa que suposa movilització d tun caudal d'or quantiosíssim 
que, a, darrera hora ve sobre les espatlles del ·Contribuient pidolaire, 
malmetent-lo. I recomanaJ prudència en les sollicituds i major prudència 
en les concessions, com únicament li és permés a l'Estat, amb llur 
situació precària, afrontar les resolucions de problemes d'un positiu 
interès general i principalment atendre aà bon servei dre JJes institucions 
creades. Es el menjar poc i pair bé font de l'economia individual i així 
mateix de les nacions. 

JJ 
ELS'MINIFUNDIS I LA RIQUESA PECUÀRIA. - La Liga Agraria: J. Nieto Gar

cia. - Setembre, 1919. 

No és la crisi d'ara la que preocu¡pa a l'8llltor d,e l'escrit, car la: 
prohibició d'importar bestiar que natu:ralment encareix pells, cuiros i 
calçats, no és altra que una derivació de nostra ipconsciència. Si volem 
una riquesa ramadera serà sempre volguent primer uns terrenys, no 
sols fèrtils, mes tambè acondicionats a un màxim conreu econòmic que 
procuri pasturatges. 

I aquí reporta nostre tècnic el desconcert dels latifundis propensos 
a; armassotar-se i l'altre desgavell dels minifundis que no permeten la 
gran cultura, regació, estiatge dels prats artificials. Mostra ·doncs, que 
sense un parallelisme d'agricultura i pecuàrll , res podem fer que sigui 
profitós. Del bon conreu en gran n'esdevindran profits pecuaris amb 
llurs subderivats a 'aprofitament que anira:q. desde la carn, pell, ossos i 
f f:\mS, _fins a les indú'ltries que se'n 8JSsorteixen . . I serà llavors el mo
ment de pensar en seleccions de races-tipus que millorin els,, rendiments. 
Sense bona i racional cultura, serà impossible obtenir una ramaderia, 
és la conclusió de l'enginyer senyor Nieto Garcia. 

RAIMS I SEQUERA. - Revue de Vitiwltun : L. M~thieu. :- Octubre, 1919. 

Es evident que la dessecació uel gra drl raïm 8lbans Jle llur madura
ció, és una enfermetat que en l'hora de vinificar dóna l'a'.marc. Si els 
vins blçmcs s'en lliuren per llur especial procediment que no consent 
maceracions, en els colors negres és segur que influirà el regust i fins 
absorbint sucre, ço que val a dir: perjudica directament pel regust i in
directament per l'absorció de bons elements. Procediment: sostraure 

. a l'enemic de llur presència, i si la vinificació ha 1estat mantinguda 
amb aquestos secalls amargs, caldrà curosament enllestir el trasbals 
del vi novell perquè les segones fermentacions se'n deslliurin. 
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AL TELÈFON. - Il coUivatoTe : El telefonista. - Setembre, 1919. 

- He observat que el superfosfat no'm dóna tant bon rooultat 
com abans de la guerra. 

- Quin altre element haveu usait amb el superfosfat? 
,. - Cap més; perquè nq hi haJVi.a potassa i els azotats eren mas:.. '.'I. 

cars. 
~ Llavors no podeu culpar al superfosfat, sinó a la fam que la ter:-c1 

tenia d ' àzoe i ;po'tassa. Barregeu elements azotats i potàssics i el su
perfosfat us tornarà a donrur resultats excellents tal com i fins millor 

que ~ans. 
P. J. LI. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

INFORMACIÓ 
l!i 

Nostre estimat amic i collaborador D. August Matons, cap de la 
Secció d'Arbres Fruiters de la Direcció d'Agricultura de la Mancomunitat 
de Catrulunya, ha sortit cap a Lleyda per a organitzar els ensenyaments 
agrícoles de segon grau. 

En el recent concurs obert per la Mancomunitat per a la implan
tació d'aquest mou servei, hi optà la capital del Segre, oferint totes aque
lles condicions demanades. En sa virtut, Lleyda, tindrf!, una Esco'a d'A
gricultura ricament ·dotada de material pedagògic i científic, amb un 
professorat escollit entre els bons professors especialistes d'Agricultura. 

Una vegada el Sr. Matons s'hrugi posat d'acord amb les autorit8Jts i 
corporac:i.ons locals estudiant, ·d'acord amb elles, el punt d'installació i 

demés detalls preliminars, es començaran les classes, a primers de l'any 
vinent, per un èurs preparaitori que durarà dos mesos en els que s'ense
nyaran elements de Química, Física, Història Natural, Matemàtiques i 

Comptabilitat Agrícola. 
Al curs següent, de igual durada, s'ensenyaran totes les bra:nques de 

l'Agricultura, rudaptables a la població i comarques veïnes, arrodonint-se 

els coneixements en un tercer curs dedicat a l'estudi de les indústries 
derivades de l'Agricultura,, 

No dubtem que a l'esforç de la Mancomunitat hi respondran lo ma
teix la ciutat de Lleyd8J que els pobles que li són propers, i que serià 

l'exemple a seguir per altres poblacions cataJanes que desitgin obtenir 
tal grau d 'ensenyament, puix la Mancomunitat de Catalunya l'aportarà 
a totes aquelles poblacions que ho demrunin i es posin en condicions. 

Publicacions rebudes : 

Legislació Ag1·icola, per D. Pere J. Girona. 
Química Elemental i Pràctica, per D. Francesc Novellas. 
Construccions rurals amb nocions de resistència de materia1s, per 

D. Carles Pi Su:ñer. 
Enologia, per D. Jaume Raventós. 
L'electricitat 'en agricultura, ·per D. Albert Hebrard. 
Totes aqueixes matèries formen part de l'ensenyament del grau de 

Tè.cnic agrícola, que es dóna en fa Escola Superior d'Agricultura. 

~ ~ ~ 
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Per a federar els Sindicats Agrícoles de l'Alt Segre s'han reunit a 
Seu d'Urgell distintes representacions dels que hi han formats en l'encon-
trada. . 

Es celebrà la reunió al teatre de l'Institut Obrer Catòlic, presidint 
I ' acte el M. I. Doctor Josep Moles. 

Un dels oradors fou el P. Tura, delegat a Catalunya de la Confede
ració Nacional Catòlica-Agrària, qui explicà que aquesta té ja un total de 
400,000 socis provinents de 4,000 Sindicats que integren la Confederació. 

Després d'explicar l'alcanç de la sindicació, quedà, nomenada la Junta 
de la Federació de l'Alt Segre de la manera següent: 

President, don Josep Llinàs, del Sindicat de Seu d 'Urgell; vispresi
dent, don Domingo Canut, del Sindicat de Montferrer; secretari, don 
Marc Ribó, de Seu d'Urgel,l; tresorer, don ·Anton Caminal, de Seu d'UT
geli; vocals, d'on Joan Travé, d'Adrall-Parròquia; don Sebastià Tucru, de 
Pla de San Tirs i don Clement Soler, d'Arseguel. 

El Consell de vigilància el constitueixen: don Francesc Vilarrubia, 
d 'Organyà, president; don Pere Isern Olm, de Prullans, vispresident; 
don Joan Albós, de Bescaran i don Pere Ribot, de Lles, vocals. 

Es diu .d'un Sindicat de la comarca de Bages que pel fet de com
prometre a una destilleria de brisa de Manresa tota la producció dels 
seus associats en la collita d'enguany, la destilleri3n ,els hi ha ofert tres 
pessetes més per unitat que no pagava en •el me~cat. En el mercat es 
paga a 10 pessetes els 100 quilos. No havent acceptat aquesta proposta 
la destilleria s'ha compromès a .estar a la puja gairebé tota la campanya, 
i liquidant semanalment. als preus que es cotitzin. En el mes de febrer 
es farà la liquidació gener8Jl afegint a les vendes d'ara la diferència en 
augment que s 'hagi anat assolint. 

La fira mensual de tota classe de bestiar, organitzada pel Sindicn t 
Agricolru de Balaguer, inaugurada el dia 4 del present mes, s'ha vis ~ 
molt concorreguda, fent-se moltíssimes transaccions en tota classe d'a
nimals, i ·donant-se paraula tots els pagesos per a concórrer a l es fires 
que es celebraran el primer dissabte de cadru ·rnes. 

El. Diputat a Corts per Vilafranca don Josep Zulueta, ha interessat 
del Govern l'adaptació als treballs agrícoles del recent Decret creant 
la¡ comissió mixta, ·de treball. 

Sembla que se n 'ha emportat molt bones impressions. 

l' 

Com estava anunciat, el día 5 del corrent mes es verificaren les 
eleccions per a elegir els vocals que han de formar les Cambres agrícoles 
provincials. 

Tota vegada que aTa, a darrera hora, el Govern ha creat nous vocals 
nats, procedents de les antigues Cambres, ens abstenim de donar el noms 
de les persones elegides fins a poder donar la llista completa. 

~ ~ ~ 
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Els dies del 6 al 13 del vinent mes de novembre, la Societat ttFomento 
Nacional de l'horticultuPa>> prepara al Palau de Belles Arts una Expo
sició de Plantes, art floral pomologia, projectes i accessoris de jardi-
neria. , 

El prestigi de la entitat organitzadora i les cases que, segons nostres 
noticies, hi pendran part, fan augurar que serà un èxit, la importància 
deu qual ens plaurà constatar en una de nostres vinents edicions . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà a totes 
les consultes que facin els senyors subs
criptors, indicant el número de subscripció. 

R. T. C. -Mas Torres, de Cassà de la Selva. El millor procediment 
per a extingir els rab-bufos és usar el Vin,1.s mticida Claramunt, al qual 
~·aJcompanyen instruccions per aplicar-lo. Algun dia el facilitaven · de 
franc a la Secció de Plagues del Camp dels Consells ProvinCials de 
Foment. 

·Pe.r als cadells pot procedir així : En la terra envaïda, abans dels 
freds hi obre solcs a 4 o 5 metres de I!Ústància, els omple de fems d'es
table i els hi posa un llim de terraJ a sobre. Criaran allí, i eleshores, 
abans de que vingui la primavera es destrueixen amb l'aixada esbotzant 
els solcs. - A. G. -

n: V. -Rubí. -Les grapes, .com vostè haurà observat, és una ma
laltia que costa molt de curar. Segons el professor Sr. Rossell i Vilà, 
els banys d'escorça d'alzina o de fulles de noguer, dues vegades al dia, 
solen donar bon resultat, si bé prefereix 'els rentaments d'àcid pícr:c al 
1 ner 100 o bé : 

Sulfat de coure .. . 32 grams 
A cid arseniós .............. . 16 )) 
Aigua i vinagre . .. .. . .. . .. . 750 )) 

M. LL. CALDERS. - Contestant a la pregunta per vostè formulada, re
ferent al medi de prevenir el corc en les llenties, tinc de dir-li que si 
no les haJ de sembrar deu exposar-les a una temperatura superior a 
70 graus. Això pot logra:Í'-se entrant-les en un forn de pa uns 6 ó 7 mi
nuts amb la pala. 

El tractament pot fer-se també introduint-se en una bóta ' o bocoi 
i tirant-hi un decilitre de. sulfur de carboni per cada hectolitre de gra. 
Aleshores es tapa hermèticam1ent i es remena: bé sacsejant Ja¡ bóta com 
quan es fa per a rentar-la. 

· Es deixa una hora en la bóta i després es treuen les llenties i s'ai
rejen exposant-les a la intempèrie per a que perdin el mal gust que 
haurien pogut adquirir. Observi's bé que no pot fumaJr-se mentre es fa 
aquesta feina. - J. P. 

J. S. CIUTAT. - En el número 17, al contestar en aquesta¡ secció a la 
pregunta que ens va fer demanant l'indiquéssim algun procediment 
per a evitar que les rates destrueixin les sembres forestals, vàrem omitir 
amb tota intenció el dar a conèixer un procediment modern d'eficàcia 
absoluta, però que el considerem un anl'l.¡a de doble tall molt perillosa 
i per tant, unaJ imprudència llur aplicació. 

Es tracta d'un producte titulat t<Còlera roedors», que prepara l'Ins-
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titut Pasteur, de Paris, i té la propietat de comunicar per contagi a 
tots els roedors (rates, cònills, llelrres, etc.), del lloc on s'aplica un còlera 
que els destrueix en poc temps. 

El perill d'aquest procediment és que si bé se sap quan comença i on 
comença l'extermini, es desconeix quan s'acaba i pot destruir tota la 
casa de pel de comarques extensíssimes amb la ,probabilitat de quedar 
condemnades a que amb anys no s'hi vegi cap conill. 

No haguéssim parlat d'aquest. procediment, si per atzar no hagués 
vingut a nostres mans un prospecte redactat per un institut de Barce
lona que prepara un altre «Raticida» molt semblant en llurs efectes 
a l'anterior. 

No cal dir que llurs autors donen tota mena de seguretats respecte 
als demés animals i a les persones. Nosaltres en desconfiem i conside
rem una temeritat provocar malalties contagioses i de tal virulència, 
sigui amb les rates, sigui amb els animals que es vulgui. 

Cridem l'atenció dels propietaris respecte a les funestes consequen
cies que pot reportar l'aplicació de semblants .preparats. ·- S. V. 

R. V. LA FLORESTA. - En resposta a les preguntes formulades re
ferents a les propi-etats de les carcasses o el líquid procedent de la ve
getació d'olives, dec dir-li ço que segueix: 

l.a El dit líquid té una elevada .acidesa que arriba aJ 9'3 grams per 
litre, expressada en àcid sulfúric i és ric en matèries tòniques i amargues. 

2.a Una i altra èondició poden donar-li un .cert poder insecticida, 
per més que no podem afirmar que sigui pràctic emplear-lo com a tal 
en pulver.itzacions damunt de les plantes per manca de medis per a 
assajar-ho en gran escala. Suposo que perjudicarà les plantes damunt 
de les quals es pulveritzés. 

3. a. Que indubtablement usat regant, ha de perjudicar les plantes 
bones o dolentes que trobi en el terrer, principalment per la seva acidesa. 

4.a Que essent una aigua de vegetació tindrà alguna -valor fertilit
zant, que podria comparar-se amb els V.inots residuals de la destillrució, 
però per no perjudicar les plantes convindria abans neutralitzar-lo amb 
una quantitat de llet de calç que contingués de 6 ru 8 grams de calç 
viva per cada litre de suc o carcassa. 

Això, apart la riquesa llur en nitrogen àcid fosfòric i potassa, en forma 
solubilitzada, li donen un .vrulor positiu com a adob, però mirant única
ment les xifres de la composició aquest valor seria aproximadament 
1/4 del que té un pes igual de fems d'estable; però posada la forma 
solubilitzada dels seus elements fertilitzants s'ha d'evaJluar més elevat. 

Mes; en usar com a adob els líquids esmentats no deu mai oblidar-se 
que la sevru acidesa pot perjudicar els cultius i que abans d'usar-los es 
fa necessruri neutralitzar-los amb calç. Per cada 100 litres de carcasses 
es necessiten 531 grams de calç viva pura. La manera, doncs, de pro
cedir a la tal neutralització és per una lletada amb uns 550 grams de calç 
viva de bona qualitat i barrejar-la bé amb les carcasses immediatament 
abans de usar-les. 

Podríem prescindir d'aquesta neutralitzrució sempre que s'apliques
sin a temes amb regular contingut de carbonat de calç i en èpoques en 
les quals no hi ha cap cultiu a la terrru, com per exemple les traballàdes 
d'estiu. 

L'anàlisi no ens autoritza a donar en aquests líquids ca¡p valor ni 
com a anticriptogràmic ni com a insecticida. - J. R. 

' 
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Moviment 

VIC li 

Xeixa : els roo quilos pessetes so. 

Forment : els 100 quilos, pessetes 49· 
Ordi : els zoo quilos, pessetes 40. 

Sègol : els zoo quilos, pessetes 45· 

_'ivada : els roo quilos, pessetes Jb. 
Blat de moro paJs : els 100 quilos, pes

setes 46. 
Blat de moro plata : els 100 quilos 48 

pessetes. 
Llegum : els ;o litres, pessetes 2J. 

Pedrerol : els 70 litres, pessetes 21. 

Faves : els roo quilos, pessetes oo. 
Fa"·ons · ets I<hl quilos. pesseteb oo. 
Patates bufé : els 100, pessetes 20. 

Patates rebuig : els 100 quilos, pessetes 8. 

O 1s : la dotzena, pessetes J'70-
Palla de xeixa : els 40 quilos, pessetes 6. 

Palla d'ordi : els '4o quilos, pessetes 4'50. 

Alfals : els 40 quilos, pessetes 10. 

Carbó d'qlzina : els 120 quilos, pesse-

tes 25-
Carbó de roUie: els 120 quilos, pessetes 23. 

Llenya d'alzina: els 1,000 quilos. pesse-

tes JO. 

Llenya de roure: els 1 ,000 quilos, pesse· 

~s, 28. 

Llenya de bruc: els r,ooo ~uilos, pesse-

~..c:s 30. 
. t'inyons : els 70 litres, pessetes J2. 

Pinyons trencats : els ro quilos, pesse

tes 35-

LLEYDA 

Blat de secà, superior, la quartera, a preu 
de taxa. 

Id. mitjà, id., a preu de taxa. 
Id. fluix, id., a preu de taxa. 
Blat de regadiu, r.n, id. id., preu de taxa . 

Id. de segona i de tercera, a preus de ta.-'<a. 

Favons, la quartera, a pessetes 25'so. 

Faves, la quartera, a pessetes 25'50. · 

Ordi superior, la quartera, a pessetes 14. 

Ordi regular, la quartera, a pessetes IJ. 

Civada, la quartera, a pessetes rr. 
Pan(s, la quartera, a pessetes r8'so. 

Llegumet, la quartera, a pessetes 22. 

Guixes, la quartera, a pessetes 20. 

Llavor de cànem, la quartera, a pessetes 45 . 

Mill, la quartera, a pessetes J6. 
Alpiste, la quartera, a pessetes So. 

Llavor d'alfals1 l'arrova, a pessetes 17. 
Llavor de trèbol, la quartera, a pessetes 6o. 

Llenties, la quartera, a pessetes ro. 

Cigrons, classe corrent, l'arrova) a pesse

tes rs. 
Oli de r.a, a pessetes •s-

En blat ~'ban fet poques transaccions, en 
llegums sostingut, fluixejant el blat de moro. 

Agricultura 

de Mercats 

J. A l'IRA. -Es calculen en 25,000 els caps 
de bestiar que concorregueren a la fira del 

passat dimecres, dia 15, essent en sa major 
part moltons i ovelÍes de cria. 

Com que hi havia molts rantaders i trac
tants i m0ltes ganes de comprar, les transac
cions abundaren que és un gust, de manera 

que quasi es va vendre tot el bestiar, desti
nant-se l'engreixat a Manresa, Igualada. 
Reus, Sabadell i Terrassa, i el de recria a po
bles de les veïnes comarques d'Urgell, Se
grià, Garrigues i Segarra. 

Si els freds no són extremats, és impres: 
sió general entre els ranraders que serà el 

gran hivern per a la cria i recria de bestiar, 
màxinr que amb le pluges tardorals ens vin
dra un bé de Déu de pastura. 

Els preus corrents foren : 
,Moltons montnegrins de 1.a, de 55 a 6o pes

setes; de 2.a., a so i 55 pessetes. 
Ovelles de cria, bona classe, de so a _§o pes

setes. 
Borrecs, de JO a 35-

TÀRREGA 

Blat blanc, els roo quilos, a pessetes 48. 

Blat roig de forca, els roo quilos, a pesse-

tes 48 . 
Ordi, els roo quilos, a pessetes J6. 
PanJs, els roo quilos, a pessetes 46. 

Favons, els IOO quilos, a pessetes s6. 
Alfals, els roo quilos, a ¡¡essetes 15. 

Vins del pa(s, els roo litres, de 40 a 45 pes-
setes. 

Vins · d'Aragó, els roo litres, de 75 a So pes
setes. 
Misteles, els _ roo litres, a pessetes 90. 
Alcohol rectificat, a pessett-g. 
Anissats, els roo litres, de r8o a 200 pessetes. 
Oli, el quartà, a pessetes S'so. 

Ous, la dotzena, a pessetes 2'25. 

MOLLERUSA 

Blat, la quartera, n pessetes 27. 
Ordi, la quartera, a pessetes 14'75. 
Civ"~da, la quartera, a pessetes n'so. 
Favons, la quartera, a pessetes 26'25. 
Faves, la quartera, a pessetes 26'25 . 
Veces, la quartera, a pessetes :n. 
Guixes, la quartera, a pessetes 2r. 

Patates, la quartera, a pessetes 8. 
Ametllés comunes, la quartera, a pessetes 32. 

Ametlla llargueta, la quartera, a pessetes 40. 

Ous, la dotzena, a pessetes 30. 

Lo desastrós dels camins ha impedit w1a 

ma¡or concurrència, que no ba lograt des

animar el mercat. 
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Blat, l'bectolitre, a pessetes oo. 
Sègol, l'bectolitre de pessetes 37'50 a 41'25. 
Ordi , l'b ecto!itre, de pessetes 23'75 a 25. 
Civada, l'bectolitre, de pessetes I8'r3 a 20. 
Blat de moro, l'bectolitre, de 37'50 a 38 ptes. 
Faves, l'h.ectolitre, de. 33'75 a 34 pessetes. 
Veces, l'bectolitre, a 35 pessetes. 
Userda, els IOÒ quilos, de 22 a 23 pessetes. 
Civada granada, l'bectolitre, de I5'50 a 17 ptes. 
Alls, el fnrc, de r a 8 pessetes. 
Cebes, e l forc, de 0'40 a o'so. 
Palla, els 100 quilos, de 12'50 a 13'5o 
Gallines, el parell, de 14 a IS. 
Pollastres, el parell, de 6 a 9 pessetes. 
Conills, el ·parell, de 7 a 10 pessetes. 
\.Dees, el parell , de 9 ¡¡. rr. 
Oques, una, de 12 a 14 pessetes. 
Ous, la dotzena, de 3'8o a 3'90. 
Anyells, u 1 45 a so pessetes. 
()vell es, una de so a 55 pessetes. 

Bl<.t:CH 

Vi negre vell r4•, l'bectolitre, 45 pessetes. 
\'i clar vell, l'bectolitre, 46 pessetes. 
Vi novell a raig de cup, se fa de 40 a 45 pes· 

setes l'hectolitre. 
Piquetes de 1o•, la carga, 25 pessetes. 
Brises, els 100 quilos, I2 Pessetes. 
Oli palomar, la carga, a 55 duros. 
Oli comú, so duros la carga. 
Palla de blat i ordi, el quintà, 6 pesset~s. 

Ceba blanca, el quintà, 8 pessetes 
Ametlla mollar, la quartera, 45 pessetes. 
Avellana negreta, la quartera, so pessetes. 
Porcs, la carnissera fso pessetes. 

Lts vinyes collides queden amb bon sar
ment per l'any vinent i ben portat. 

T,es bremcs han estat escases degut al corc, 
la sequedat i un xic d'oídium i míldiu. Els 
vins, bons. 

Les abundants pluges d'aquests passats dies 
facilitaran molt la sembra. 

RE"US 

Ametlla mollar en closca, sat• de 50'40 qui
los, a pessetes II4. 

Ametlla en gra : 
Esperança, r.a, el quintà, al vol de rso ptt~. 

Id. •·"• el quintà, a 1:30 pessetes. 
Llargueta, ld., r6o pessetes. 
Comuna, íd. ld ., 130 pessetes. 
Avellana en closca, la saca, a pessetes 96. 
Avellana trencada, de r.a, el quintà de 41'6o 

quilo• de 154 a rs6 pessetes. 
Avc·llana de 2.a, íd., ld., de 148 a 150. 
Garrofes, el quintà de 40 quilos, a ptes. 13. 

Oli extrafí, els I5 quilos, de 38 a 39 ptes. 
Oli classe corrent, els 15 quilos, de 32 a 35 

pessetes. 
Oli classe :fluixa, els 15 quilos, de 28 a so 

pessetes. 
Pinyola, els IIS quilos, de 158 a r6o pessetes 
Vi negre, el grau i carga, de 13 a 14 rals. 

Vi blanc, el grau i carga, de 13 a 14 rals. 
Mistela, el grau i carga, al volt de I7 rals. 
Alcohols, l'bectolitre, al volt de 251 pessetes. 

Ni en vins ni en ametlles es noten grans 
transaccions. El que més venda té són les 
avellanes, de les quals cada dia se'n caJTC· 

guen enormes partides per a embarcar en el 
port de Tarragona. 

CERVERA 

Blat del pals, els 55 quilos, pessetes 26'40. 
Blat bt,l;;c, els 55 quilos, pessetes 26'40. 
Farina de 1.a, e ls roo quilos1 a pessetes 65. 

Id. de •·"• a pessetes 6r. · 
Panís, la quartera, a pessetes 22 . · 

Favons, l a quartera, a pessetes 26. 
Faves, la quartera, a pessetes 26. 
Ordi , la quartera, a pessetes IS'so. 
Civada, ia quartera1 a pessetes 12. 

Cigrons, la quattera, de 45 a 55 pessetes. 
Patates, el qt..intà, a pessetes 13. 
Alfals, el quintà, a pessetes 5 a 6. 
Palla, el quintà, de 2'5o a 3· 
Vi, la carga de 144 litres, de 12 a 22 pes-

setes. 
Carbó veget"l, els 120 quilos, a 26 pessetes. 
Carbonilla, el quintà, a pessetes I'75· 
Llenya, el quintà, a pessetes 2'25. 

Ous, la dotzena, a pessetas 3· 
El darrer mercat ba estat sumament des

animat amb motiu de les constants pluges, 
les quals ban espatllat els camins de mala 
manera. 

OLOT 

Blat, quartera de So litres, a pessetes 33· 
Sègol, íd., íd., pessetes 32'50. 
Segalós, id., id., pessetes 32 '50. 
FàJol, id., id., pessetes 31. 

Pallis, id., id., pessetes 34· 
Mill, id., íd ., pessetes 30. 

Mongeteo, ld., íd., pessetes 45'50. 
Patates, càrrega de_ 125 quilos, 20 pessetes. 
Pollastres, e.l parell, ro a 15 pessetes. 

_ Gallines, el parell, de 12 a IS pessetes. 
Anecs, la peça, 7 a 10 pessetes. 
Conills, e.l parell, de 6 a 8 pessetes. 
Coloms, el parell, de 3 a 4 pessetes. 
Mamellons, cada un, de 42 a 4.5 pessetes. 
Porcs, cada un) de 150 a 200 pessetes. 
Porcs engrai.~ats, la can1issera, de 4 a 4'50 

pessetes. 
Xais, l'arrova, de .J.7 a 20 -pessetes. 
Cabrits, la carnjssera, pêssetes 2'10. 
Vedells, la carnissera, pessetes, 4'50 . 
Bous i vaques, La carnissera, pessetes 3 '25. 
Carbó d'alzina, càrrega de 120 quilos, pes-
t~ 22. 

Carbó de . roure, id. id.l 20 peSsetes. 
Carbó !le faig, !el., ld., r8 pessetes. 
Ous, la dotzena, 3'50 pessetes. 

E l mercat no ha estat gaire concorregut, 
però bastant animat en quant a transaccions, 
encara que alguns es retreuen de vendre es

perant ma.ior alça en els preus. 
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Màquines: Forns: Accesoris 
INSTAL·LAC I ONS DE FABR IQUES 

per a fer Rajoles, Cairons , Teules, Totxos, 
1'vlaons {plens i foradats), Tuberies o Canonades. 

a base de TERRES o ARGILES - -

Màquina, moguda a força animal, 
fabricadora de materia ls d'edifica.:ió , amb fangs o argiles 

PREMSES, 
AMASSA

DORES, 
MOL I NS., 
MAXACA

DORES , 
GARBE
LLA DO

RES 

!'vl ESCLA
DORES de 

lnstal· lacions de FABR IQUES de CALÇ _i CIMENTS morter, etc . 

Màquines i Motllos per a 

fer: BLOCS, MAONS, CO

LUMNES, CORNISES i al

tres objectes d 'ornamenta

ció amb CIMENT i ARENA 

ESTUD I S PRO J ECTES 

J. F. Villalta, c. · E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
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~ R Plançons de POLLS BORDILS ~ 
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• • : R ció Agrícola Catalana-Balear , com una de : 
• • : les classes de població de major prod ucció : 
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