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Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

Fertilitzador 
Radiactiu 

H. B. C. 
que és uri poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites considerablement 

Agència general per a Espanya del FERTI· 

I 
LITZADOR RADIACTIU H. B. C., Bruch, 
núm. 42: Barcelona.- De venda en les 

principals cases d:adobs d'Espanya. 
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Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 7 - Fora: Pessetes 9 - Número solt: Pessetes 0'50 

No ens precipitem 

En el moviment social-agrari, podríem dir-ne modern, de Ca
talunya i en el curt espai que pot comptar-se des dels seus començos 
fins al periode del seu desenrotllament, s'hi noten dugues tendèn
cies ben marcades. És la primera, la del Sindicat agrícola, fundat 
segons el patró que ens va deixar Raiffeissen en les seves Caixes 
rurals; la d'aquella entitat quieta, modesta, sense altres aspiracions 
que un petit millorament per a l'agricultor lliurant-lo de les malife
tés de l'usura; organitzacions de caràcter purament local, sense al
tres horitzons que els murs de la vila on funcionava. I en segon 
terme, la del Sindicat amb vistes a la industrialització i comercia
lització dels fruits de la terra; organitzacions amb mires amplíssi
mes i encaminades a formar part, a associar-se al gran moviment 
actual de progrés del món. 

En el primer cas, essent la institució red1:1ïda i, com deiei:n, pu
rament local, no . oferia ni cap mena de dubtes ni dificultats. Per a 
fundar-la, n'hi hauria prou amb el voler d'un poble, d'un grup de 
pagesos de bona voluntat; per a sostenir-la, bastava un petit piset; 
un sol home; un home d'aquells que mai en falta un en cada poble. 
Els seus èxits, eren èxits gaudits solament pels homes que l'inte
graven i els seus fracassos, si n'hi havia, no transcendien més enllà 
del grup dels seus sostenidors. No hi havia cap lligam que les unís 
les unes amb les altres, i, per tant, ni l'una cosa ni l'altra hauria 
ferit en lo més mínim l'organització veïna. 

Mes en els orientats a la faisó de la segona modalitat que deixem 
apuntada, en els d'aqueixa segona època ja iniciada amb força i en 
algunes comarques de Catalunya en ple període d'activitat, cal oorar 
amb molta cura i amb molta prudència, de manera que jamai ens 
ha d'impulsar el sentimentalisme produït pels entusiasme-s d'un 
moment i molt menys les conveniències de la localitat (considerada 
aïlladament), sinó que devem sotmetre la nostra obra a un previ 
càlcul i actuar sempre mesuradament, fredament ... 

La precipitació podria ésser un pas en fals que ens conduïria 
segurament al camí del fracàs i d'una inactivitat que, davant dels 
problemes greuïssims a -resoldre, seria el mateix. I no solament 
fracassaria un grup o un poble, sinó tota una comarca i fins se'n 
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ressentiria tota Catalunya, i com a conseqüència, el descrèdit, la 
ruïna del Sindicat, una sotragada fortíssima la seva gent, una pèr
dua de temps, i un retràs ben funest en el camí emprès per la rege
neració de la causa de l'Agricultura. 

El caient d'universalització que deuen tenir aqueixes segones 
institucions, implica, es clar, una vida d'estreta relació les unes 
amb les altres i de totes elles entre sí, que el mal acert d'una d'elles, 
pot entrebancar l'organització general que tots els agricultors sentim 
i volem perquè la creiem necessària, imprescindible. 

Dèiem un dia des d'aquestes pàgines, que un Sindicat d'elabo
ració i venda, no tenia tota aquella eficàcia desitjada si la seva esfera 
d'acció es reduïa solament a la localitat, és a dir, que no s'emmot
llés a les exigències dels mercats mundials. Per això, necessitarà 
la coHaboració, la unió amb altres similars seus, amb tots, potser. 
I si la futura entitat ha de fer vida de relació i de pacte, serà bona 
mida preveure aqueixa relació i pacte, i ja des de son fonament se 
li haurà de donar l'orientació adequada no solament a la manera de · 
éssee de la comarca on radica, sinó també a la relació que a l'avenir 
haurà de tenir segurament entre les demés de la mateixa natura
lesa que hi haurà en totes les comarques que integren el nostre 
terrer. 

Hem de pensar sempre, per consegüent, que la nostJ:_:a entitat, 
demés de ser nostra, serà una part integrant d'una magna organit
zació, d'un cos robust i ferm i que aqueix no assolirà la plenitud de 
la força si té més membres o menys dels que justament necessita o si 
en té algun de feble. 

No, no ens precipitem. 
Treballem, sí, i amb fermesa amb la tasca començada fins a 

portar-la a terme, però fem sempre que la nostra obra, com obra 
que volem que sigui perfecta, amb totes les perfeccions que es poden 
buscar aquí en la terra, obeeixi a un pla, i d'aquesta manera ens 
estalviem d'esmerçar energies en coses que podrien resultar inne
cessàries, inútils i fins en alguns casos perjudicials. 

I el pla vindrà, perquè és necessari; i totes les coses necessàries, 
quan depenen de la voluntat del home, més tard o m~s d'hora s'a
consegueixen. 

Avui més que mai l'Agricultura es troba en els començos d'una 
lluita econòmica formidable i venceran, com sempre i en tots els 
ordres de la vida, els qui millor organitzats estiguin. 

No ens precipitem, doncs, però anem trescant per la nostra or- · 
ganització, amb la seguretat de que una vegada aconseguida, esta- . 
rem en bones condicions per a la lluita i lluitarem amb la certesa 
de la victòria. 

JOSEP M. RENDÉ 
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El corc de 4es pomes 

La importància dels perjudicis que aque..st insecte ocasiona per 

tot Catalunya i sobretot, per les dades que tenim, al Pla del Llobre

gat 1 a la comarca de Tortosa, ens obliga a contestar amb el present 

article a una censulta que hem rebut d'un dels nostres suscriptors. 

El corc de les pomes ( cccarpocapsa pomonella,) és una papallona 

molt petita, de color grisa semblant a l'escorça de pomera i amb ta

ques i ratlles fosques en les ales. Mesura uns dos centímetres quan 

té les ales obertes; la llargada del cos no passa d'un centímetre. 

Les papallones de la primera generació apareixen en els mesos 

d'abril o maig i viuen del nèctar de les flors. Després de la unió del 

mascle i la femella, aquesta, durant la nit, posa un ou sobre les flors, 

o ·sobre els fruits que comencen a penes a formar-se o sobre les fu

lles. Les de la segona generació posen els ous sobre les fruites ja 

més desenrotllades però verdes encara, o també sobre les fulles. 

· Al cap de vuit o deu die.s neix la larva, és a dir, el corc, que és 

de color lleugerament rosada, pelós i que mesura, quan ha assolit 

tot el seu desenrotllament, un parell de centímetres de llargada. Si 

ha estat posat sobre una fulla va en cerca del fruit i un cop l'ha tro

bat obra una galeria i es fiêa a dins. Generalment el corc penetra en 

el fruit fent el forat al costat del pecíol o de l'ull, però quan la poma 

està en contacte amb una altra poma o amb una fulla o amb un 

brot, escolleix aquest lloc protegit per a començar la seva galeria. 

Probablement aquestes costums de l'insecte d'obrir el forat d'entrada 

en el fruit en un llom més o menys amagat, com és la proximitat del 

peciol o de l'ull a d'un altre fruit, constitueix una precaució que li 

serveix per a lliurar-se dels atacs dels seus enemics que són afortu

nadament bastant nombrosos. 
Segons alguns autors (Costa), el forat d'entrada queda obert i 

serveix a l'insecte per a rebre aire i donar sortida als seus escre

ments. Segons altres, en canvi, es cicatritza ràpidament i el corc 

se'n obre un altre de lateral. 
Un cop dins del fruit, el corc menja la pulpa, dirigint-se cap al 

centre. Quan hi han dos fruits en contacte, com passa molt sovint, 

· l'insecte pot passar de l'un a l'altre. .A mida que la larva va crei

xent, creix també la llargada i amplada de la galeria, arribant de 

vegades a destruir quasi completament la pulpa de la poma. 

Uns 30 dies després d'haver nascut, el corc arriba al final del seu 

estat de larva i ha de formar la crisàlida. Surt llavors del fruit, 

baixa per les rames i el tronc, o es deixa anar i va à formar el capoll 

sota l'escorça. Al cap d'uns 15 dies es transforma en papallona que 

dóna la .segona generació. 
Generalment el fruit atacat per l'insecte cau a terra abans de 

madurar; aleshores, quan el corc ha assolit el seu desenrotllament, 

surt i s'amaga on pot per a formar la crisàlida. 
Com hem dit, hi han dugues generacions cada any. Les .larves 

de .la segona generació no es transformen en crisàlida i en papallona 
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l'any mateix de llur naixença, smo que passen l'hivern a l'estat de 
larva amagades sota l'escorça, o en els forats, o sot'a les pedres, etc. 
En la primavera segúent formen el capoll i donen després la pa
pallona que produeix la primera generació .. 

Les larves que no han sortit dels fruits i que amb aquests es 
cullen, es porten a les cases, formen la crisàlida i la papallona en 
la casa mateix. 

Aquesta és, en breus paraules, la vida de l'insecte. 
El mal que ocasiona el corc és variable com el de tots els ene

mics de les plantes. Quan les condicions d'ambient són favorables 
a la vida 1 al desenrotllament de l'insecte, la invasió pren caràcters 
d'extraordinària gravetat. Hi han hagut anyades en que s'ha per
dut, solament per causa del corc, més del 80 per cent de la collita . 
Les pèrdues del 30 i del 50 per cent són molt corrents. 

No és aventurat afirmar que a Catalunya es perden anyalment, 
per causa d'aquest paràssit, prop de 500 mil pessetes. El corc ataca, 
demés, prunes, peres, nous, préssecs, etc. 

La fruita corcada continua la seva evolució, però la seva madu
ració és anticipada. 

Generalment cau a terra abans de madurar. Els fruits atacats 
que maduren sense caure no són aprofitables pel consum directe 
i s'utilitzen, generalment, per a la fabricació de conserves, o de si
dra en les comarques on aquesta beguda és d'ús corrent. 

La lluita contra el corc resulta bastant difícil per la manera de 
viure de l'insecte. Demés, els mètodes aconsellats que exposarem 
de seguida, han d'ésser practicats per tothom d'una manera orde
nada per a que tinguin veritable eficàcia. La lluita isolada dóna 
també resultats, però evidentment són molt inferiors als que s'obte
nen quan tots els pagesos d'una comarca es defensen conjuntament . 

,Exposarem breument els diferents mètodes de lluita aconsellats . 
Pràcticament convé emplear-los tots, o al menys, la major part al 
mateix temps. S'obté així el màximum d'eficàcia. 

1. Recolecció de les fruites corcades que cauen a terra. Aques
ta recolecció deu fer-se el més sovint possible per a evitar que les 
larves surtin del fruit i s'amaguin per a formar la crisàlida. Jts 
convenient també provocar la caiguda dels fruits corcats, agitant 
els ·arbres. Els fruits és donen als porcs, o es cremen o s'enterren 
molt fondo. Com ja hem dit, poden utilitzar-se també per a la 
fabricació de sidra o de conserves. La recolecció de les fruites i la 
seva destrucèió impideix la transformació de la larva en papallona, 
i per tant, disminueix la intensitat de les i~wasions successives. 

· 2. Hem dit que la formació del capoll s'efectua a sota de l'es
corça de l'arbre i en les ll;nfractuositats del tronc i de les rames. 
Netejant bé el tronc i les rames, treient l'escorça s'impideix que l'in
secte pugui fer fàcilment el seu niu. Se li dificulta així la vida i 
sé'l obliga a formar la crisàlida en males condicions, a la vista dels 
seus enemics, i ·sense protecció per a . defensar-se del sol, del fred, de 
les plujes, etc. 

3. , També s'uMn els llums de nit, distribuïts pel fruiterar. 
Són generalment llums d'acetilèn. La llum vivíssima que aquests 
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projecten, crida a les -papalloi).es que- volen durant la nit i .a còpia 

de girar a l'entorn del llum, acaben per cremar-se. No és -un siste

ma · gaire pràctic. 
4. Els americans · del Nord empleen un mètode molt senzill, 

que ha donat bons resultats. En el tronc i en les rames principals 
es posen anells de palla o de drap o de trossos de sac, de manera 
que facin molts doblecs. La larva al sortir del f-ruit, va a aquests 

anells, que constitueixen un magnífic refugi, a formar el capoll . . 

Cada vuit o deu dies es treuen els anells i es fiquen en aigua bullent 
per a destruir els insectes que s'hi han amagat. Per les larves de 

la primèra generació els anells s'acostumen a posar a primers de . 

juny; per les de la segona, a primers de setembre._ 
Aquest mètode ha donat als Estats Units uns resultats esplèn

dits. Hi han referències d'haver obtingut una reducció de la in

tensitat de la invasió, superior al 80 per cent. 
5. En les ratlles anteriors hem dit que el corc un cop n~scu~, 

forada ·el fruit per entrar-hi en cerca de casa i d'aliment. Si el fruit 
es cobreix d'una capa de verí, l'insecte a l'obrir la galeria, menja junt 

amb la pell del fruit una certa quantitat de verí que li ocasiona la 

mort. 
Això s'obté . arruixant els arbres amb solucions d'arseniats, de 

lisol, etc. 
La millor època per a fer el tractament és a la caiguda dels pètals 

de la flor, quan el calze, es a dir, l'ull del fruit, està encara ben 
obert, de manera que resulta fàcil la penetració del líquid insecti

cida. L'eficàcia del tractament depèn, en part, del moment en que 

es fa. El moment millor és el que acabem d'indicar. 
Si s'usen contemporàniament els diferents mètodes que hem 

indicat, basta un sol tractament per lliurar-se de la invasió. Si en 

canvi vol emplear-se solament el tractament insecticida, se n'han 

de fer dos o tres. El primer abans de florir, quan els borrons estan 
per esclatar; el segon, al caure la flor, i el tercer, uns deu o quinze 

dies més tard. 
El millor és emplear al mateix temps els mètodes indicats m~s 

amunt-suprimint l'ús dels llums-i fer un sol tractament. La lluita 

resulta igualment eficaç, però és més econòmica. 
Com insecticides s'usen solucions d'arseniat de plom, arsentat 

de sosa, lisol, etc. 
El lisol s'emplea posant mig litre per 109 litres d'aigua. Per 

l'arseniat de sosa, s'usa la fórmula: 

Arseniat de sosa ànhidre (al 60 per 100 
de anhídrid arsènic) 

Calç . 
Aigua 

,, 

300 granis 
800 )) 

100 litres 

que es prepara de la manera corrent. L'ús d'aquestes ·solucions 

verinoses no representa cap perill pels consumidors, perquè les plu

jes que venen . després del tractament renten les fruites i treuen les 

substàncies tòxiques. A propòsit de les plujes cal recordar que en 
/ 
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cas que en sobrevingués una després del tractament, aquest s'hauria 
de repetir. . 

Un altre procediment molt usat en algunes comarques france
ses per a defensar-se de l'invasió de malalties (bolets i insectes) i 
que dóna molt bons resultats, en quant es refereix al corc de les 
pomes, és el d'embolicar els fruits en saquets de paper. El sac evita 

· la contaminació del fruit, que creix sa i adquireix al mateix temps 
un aspecte, una color i un gust més delicat . Però es tracta d'un 
procediment que en l'actualitat no pot tenir aplicació al nostre país . 
. Per a que resulti econòmic els arbres han d'ésser criats baixos. 

AUGUST MATONS 

•••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••.•••• 8 

Notes per al pròxim concurs de reproductors 
de l'espècie cavallina 

Molt aviat es celebrarà al Baix Empordà el primer concurs de 
reproductors de l'espècie cavallina, organitzat per la Mancomunitat. 

En tots els Concursos la qüestió essencial és marcar l'orientació, 
i si en el passat Concurs de bovins lleters del Vallès l'orientació presa 
fou ben meditada, en el pròxim de ~ cal que ho sigui igual
ment, ja que el problema és diferent. 

Per al Concurs del Vallès, havent-se escollit la raça «Schwitz,, no 
hi havia més que assenyalar els caràcters de la raça, caràcters ben 
coneguts i estudiats en diferents països. Mes, pel que afecta al Con
curs cavallí, la qüestió de la raça és un poc delicada. 

Enraonem, primerament, del cavall que ens cal explotar o pro
duir a Catalunya. El tipus de cavall de sella, de mmnent queda 
eliminat: fora de quatre aristòcrates que practiquen l'equitació, ningú 
més munta a cavall. Hi hauria un altre comprador: l'Exèrcit; però 
aquest no paga bé aquesta mena d'animals. 

Els cavalls de tir pesat o de carro· serien recomanables si no tin
guesim a la vista un enemic invencible: l'auto-camió. El professor 
Dechambre em deia que a París, en un termini de dos anys, el cavall 
de tir pesat seria subtituït pel motor inanimat. El cas, naturalment, 
es repetirà a Barcelona dintre <fun espai de molts pocs anys. Per 
consegüent fóra una imprudència recomanar la producció d'uns ani
mals destinats en curta data a desaparèixer. 

Si els dos tipus cavallins discutits, el de sella i el de carro, seria 
perniciós criar-los, a canvi l'animal d'aptituds mixtes, el cavall, que 
el matebc serveix per .a portar vint-i-cinc quintans a tot arreu que per 
a enganxar-lo-a una tartana marxant a dotze quilòmetres per hora, 
que pot llaurar o pot lluir en un tílburi, que és a propòsit per a un -
cotxe de repartiment urbà o per a passeig·s a la sella, que és també 
l'animal que demana l'artilleria, aquest cavall és el que ens convé 
produir. 

l r~ 
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El cavall que es corieix amb el nom d'agrícola, d'artiller, cob, 
hakney, el cavall dels senyors de mitja fortuna, eljavall de tarta
na, etc., és un animal de 475 a 525 quilos de pes, de /58 metres, d'al
çada, viu, ben conformat. 

Aquest és el cavall que l'automòbil o altre motor trigarà més a 
substituir, el cavall que té més sortida, el poltre que els valencians 
vénen a comprar-nos, l'animal que és venut des del deslletament fins 
als quatre anys, i sempre a bon preu, i, eri fi, el tipus de cavall vers 
el qual es troba decantada l'actual producció catalana. 

Ara bé: pér a produir aquests tipus de cavall, ¿quins reproductors 
s'han de menester? Si el tipus existeix, reproductors de la raça de la 
qual forma part. Això és evident. Són cavalls tipus, per les susdites 
aptituds mixtes, els cavalls de raça bretona, els petits perxerens i els 
petits ardenesos, per exemple. 

Semblaria, doncs, que el problema estaria resolt no admetent 
en els concursos sinó animals pertamyents a una de les races les 
característiques de les qu¡;¡,ls s'ajústessin al cavall que s'ha de pro
duir. 

Certament que això es podria fer si Catalunya fos un poble on 
la indústria cavallina mai hagués existit, i que ara s'hi volgués es
tablir. Però els ramaders catalans tenen en l'espècie cavallina inte
ressos creats, els quals no estan pas molt lluny d'aquella producció 
ideal o perfecta vers la qual han de conduir els concursos de la Man
comunitat. 

En efecte: en les comarques ramaderes catalanes trobem una po
blació cavallina heterogènia, des del punt de vista racial, però més 
o menys prop del tipus ideal que es tracta de produir. 

Per consegüent, la feina que s'ha de fer és unificar els caràcters 
ètnics: que tots els cavalls semblin fabricats amb el mateix motllo, és 
a dir, donar a Ï'espècie cavallina la unitat que li manca. 

La fixació dels caràcters ètnics o de raça comporten al mateix 
temps la fixesa de les aptituds, però no el contrari. D'aquí la neces
sitat d'establir definitivament aquests caràcters; d'aquí la importàn-
cia de la raça. -

Quan només es t.enen en compte les aptituds dels cavalls i no la 
raça, o sia els caràcters ètnics, aquests cavalls convertits en reproduc
tors no donen els resultats que se n'es_peren. És per aquesta raó que 
els reproductors (sementals i eugues) han de presentar els mateixos 
caràcters racials, o del contrél;ri els poltres que s'obtenen no s'assem
blen enterament a llurs pares. Tal és el cas dels reproductors nor
folk-bretons. 

Això es comprèn fàcilment. Si barregem un litre de vi clar amb 
un altre litre de vi negre obtindrem una barreja de color; si un d'a
quests vins és dolç i l'altre sec, la mescla permetrà d'obtenir un vi 
que no serà tan dolç com el litre de vi que ho era en totalitat. Supo
sem que aquesta barreja és del gust del nostre paladar: llavors direm 
que hem trobat el vi que volíem . Una cosa pareguda succeeix amb 
els cavalls norfolk-bretons, els quals resulten d'una barreja del 
norfólk i del bretó. El primer és un cavall enèrgic; l'altre, un animal 
ample i resistent. Unint aquestes dues qualitats quan la barreja o 
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creuament surt bé, tenim un magnífic cavall de les aptituds que bus
càve~, o sia el norfolk-bretó ideal. 

Però una cosa és la barreja del vi de dos ceps diferents i altra 
és que la hibridació d'aquests dos ceps donin un vi igual al que re
sulta de la barreja. Si el cavall norfolk-bretó és un bon animal com 
a artiller, agrícola, d'aptituds mixtes, etc., aquest mateix animal no 
resulta oom a reproductor. En unir dos norfolk-bretons el patrimoni 
hereditari · no es combina matemàticament, i és per això que aquest 
mestissatge produeix gairebé sempre poltres mal conformats. 

Doncs, si en lloc d'unir reproductors de capitals biològics dife
rents s'acoblen reproductors de caràcters ètnics semblants, els produc
tes tiraran a la unificació, J!;s pér aquest motiu que· els subjectes de 
races pures tots semblen germans. 

Cal que al pròxim Concurs de l'espècie cavallina s'hi vagi a su
mar caràcters i no a oposar-los entre sí. A Catalunya hi ha prou 
animals de perfil còncau, perfil que prové del bretó i del belga: races, 
ambdues, de bones amplades i proporêionades a les necessitats que el 
mercat exigeix. · · 

Els cavalls de perfil convex, jo entenc que s'haurien d'excloure 
dels concursos a l'Objecte d'unificar el tipus ètnic tan aviat com fos 
possible. 

En una paraula: Catalunya, seqüència d'una sèrie no interrom
puda d'importacions de totes les races i de totes les ba-rreges, ha de
vingut la Babilònia de l'espècie cavallina. La Mancomunitat, pre
tenent acabar amb les importacions (amb aquest riu d'or que cada any 
surt de·la nostra terra) i volent que els nostres ramaders es fabriquin 
llurs cavalls , s'imposa crear, amb els mateixos elements amb què 
comptem, una raça pròpia, raça que resultarà dels reproductors de 
perfil còncau existents, absolutament adaptats al règim -al qual ~ls 
sotmeten els nostres ramaders, al clima, a les altres condicions am
bients; i sobretot una raça conformada a la voluntat dels nostres 
compradors de cavalls. 

M. ROSSELL I VILA 

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

A v entatges de· l'associació 

en la cria· del cuc de seda 

Fa anys que els acaparadors del capoll de seda p¡1garen el quilo, 
en fresc, a l'irrisori preu de 2'50 pessetes, quantitat que no compensa 
les despeses de collir la fulla per a donar-los menjar. 

Els propietaris de moreres, disgustats en veure el poc benefici 
que treien de_ llurs planti us, volien, els més exaltats, arrencar-les 
perquè era burlar-se de llur suor i no tenien mitjans per a conservar 
el capoll · i esperar la puja, ja que als vint dies, aproximadament, 
surt la papallona i aleshores pert el capoll tot son preu, perquè queda 
romput el fil que ha fet el <<CUC» i no pot filar-se. 
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Els menys deien que podia· conservar-se la morera perquè els 

donava algun benefici. El que subscriu aquestes ratlles, junt amb 
dos companys més, procuraven infiltrar l'esperit d'associació, dient

los que ni uns ni altres tenien raó. Als més exaltats procuràvem 

calmar-los amb les següents raons: si talleu les moreres perdreu un 
bon ingrès, i quan les podreu substituir per un altre arbre que us 

doni el mateix rendiment passareu molts anys. Als altres se'ls deia 

que si el propietari tenia algun benefici, el mi~ger no guanyava per a 
la roba que estripava, puix que aquí hi ha el costum que el propie- · 

tari facilita la fulla i paga la meitat de la llavor i el mitger posa e~ 
treball de collir la fulla, paga l'altra. meitat de la llavor i ha de cui

dar-se d'avivar-la, donar menjar als cucs, embotjar-los, escadarsa o 
·sigui treure el capoll de la botja i la fulla que certes vegades el cuc 

enganxa al capoll quan el treballa. 
La solució que consideràvem més pràctica al nostre entendre, 

era l'associació de collites de capoll .de seda i, mitjançant aquesta, 

podríem tenir els avantatges que un sol propietari no pot aconseguir, 

com és la compra d'ofegadores, andanes, lloc apropòsit per .a la dita 
instaJ.Iació, venda en comú, etc. L'única defensa que té el que cria 

cucs és ofegar el capoll, o sigui matar el cuc (mitjançant el vapo:t1 

d'aigua o bé amb aire calent), i que no pugui passar als estats d'in
secte perfecte o sigui de papallona. En aquest cas el capoll pot· 

guardar-se tot el temps que es vulgui fins que al mercat hi hagi un 

preu avantatjós, mentre que el capell «fresc", o sigui sense matar 

el «Cuc", s'ha de vendre tan aviat com sigui possible, no podent pas
sar de quinze dies, ja ·que hi ha el perill que el ·capoll es foradi. 

Aquestes idees, explicades per les treballades i altres llocs on es 

reunien pagesos, anaren obrint-se pas fins que comprenguérem que 

hi havia bastant entusi'asme i constituírem un Sindicat que, entre 

els diversos projectes que té per a resoldre, el primer és la cria del 
cuc de seda. Per a aconseguir això, primerament hayíem de cercar 

la llavor; per desgràcia, .a Espanya, està poc estesa la indústria de la 

llavor de cuc de seda. No sé que hi hagi cap establiment particular 

que es d~diqui a seleccionar-la, essent tributaris de l'estranger. 

En petit, el Gover:n ha creat l'estació Sericícola de Múrcia, l'en
ginyer en cap de la qual, senyor Virgili, persona competentíssi:rrra 

en aquestes indústries derivades de l'Agricultura, prepara tots els 

anys una certa quantitat de llavor per a regalar-la als novells cria

dors del cuc de seda. Ho fa en petites partides i, per tant, insufi
cient per a aquesta explotació. Alguns se la fan a casa, però en 

aquesta comarca no hi _ha mitjans per a examinar la sanitat ciel cuc 

ni de la papallona i s'exposen a un fracàs, ja que amb bastant fre

qüència aquests insectes pateixen de la malaltia dita «pebrina" que 
es transmet per generació, o millor dit els gèrmens de la «pebrina)) 

passen tot l'hivern en estat d'espera <:lins de la llavor del cuc de seda 
i quan aquests es fan grossos les espores es desenrotllen i ocasionen 
una gran mortalitat. · Moltes vegades no en queda cap de viu. 

La llavor ve quasi tota de França i d'Itàlia, però aquesta collita 

passada, els governs dels dits països requisaren tota la llavor abans 

del 31 de desembre (segons noves), per repartir-la als P8:_ïsos Bal· 
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.éans, llurs aliats durant la guerra. Davant de tots aquests incon
venients en dirigírem al «Fomento de la S~ricicultura Española», 
el president del qual, ·entusiasta del foment de la indústria del ca
poll, ens complagué en tot el qu,e se li demanà i, per sa mediació ob
tinguérem la llavor amb ta:atà· iqsistència buscada. 

Ja teníem la llavor, ja·podríem emp:endre la nostra tasca. Ara 
sols faltava que Ht collita anés bé i, en acabar-se, tenir les ofegadores 
a punt per a matar la larva del capoll i les andanes per eixugar-lo 
després. _ . 

I 

En. petita escala resolguérem la dificultat llogant la instal-lació 
que tenia el senyor Domènech. Però l'escaldadora Bianchi-Dubini 
de Milà era petita, feia molt poca feina, ja que en el model que nos
altres teníem llogat hi caben dos quilos de capolls, i com que el 
temps que havíem de tenir el capoll al foc eren 15 minuts, al for-t 
de la campanya, tot i treballant dia i nit, no podríem donar abast a 
tot el capoll que es presentava. 

Pensàrem i:r:.stal-lar una altra ofegadora inventada pel savi ara
gonès D. Hermenegildo Gorria, i que també mata el cuc per l'aire 
calent, com la Bianchi, però ens donà molt millors resultats. En 
p11imer lloc, la qu,antitat de capoll que cap en cada depar-tament és 
de 6 quílos, i als 10 minuts mor el cuc del capoll; a més a més, pot 
funcionar amb llenya, i això és un gran avantatge per als pob-les 
apartats dels centres fabrils êom Gine&tar, perquè és difícil propor
cionar-se el carbó coc, i de llenya sempre se'n troba. Amb aquesta 
màquina resolguérem totes les dificultats, per l'estalvi de combus
tible . i l'augment de treball. Demés són més bàrates les despeses 
d'ofegar 11n quilo de capoll. 

Quan tinguérem el capoll en condicions de venda, ens · dirigí
rem als filadors, _oferint-los la nostra partida . . Com que ét·em no
vells en aquesta indústria, ens precipitàrem massa en la venàa, ja 
que sols poguérem aconseguir el preu de 18'50 pessetes el quilo de 
capoll bo, i 12 p~ssetes el quilo de capoll moll, sord o tocat. Hau
ríem esperat més a vendre, però, essent el primer any que transfor
màvem el capoll, els petits colliters no ·tingueren paciència d'espe
var-se més temps-, amb tot i prometre'ls que se'ls facilitaria diners 
fins al 50 per 100 del valor del capoll que tenien en dipòsit pagant· un 
petit interès. Ningú volgué fer ús del èrèdit, preferint cobrar-ho 
tot, i com més aviat millor. Amb tot i vendre a preu baix (pocs dies 
més tard a Múrcia pagaren 20 pessetes per quilo de capoll sec), ens 
resultà al preu de 5'22 pessetes el quilo de capoll en fresc. He de 
fer notar que s'ofegava el capoll per uns 70 per 100 aproximadament 
de son pes, com podrà veure's amb' molts més detalls en un altre 
article. 

Els productors de capoll no associats vengueren als acaparadors 
al preu de 4'25 pessetes el quilo: fent comparacions resulta un bene-

. fici, a favor dels socis . del Sindicat, de 0'97 pessetes el quilo després 
de P.agar lloguer de màquines, jornals de triar, etc. Veritat que vam 
tardar quatre mesos a cobrar, mentre que els acaparadors pagaven 
tot seguit; però, tenint en compte que obtinguérem un interès anual 
del 68 per 100, val la pena cl.'associar-se. 
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No s'ha acabat la nostra tasca hem de treballar per tenir una fi
ladora, i aleshores tindrem resolt el problema per complet. Tenint 
la matèria prima hem de procurar treure'n el major rendiment 
possible, suprimint tots els acaparadÓrs que· viuen a espatlles del 
pagès. 

JOSEP PUJ.OL 
Ginestar, \0 de nove111bre de 1919. 

aa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaa~aaaL~aaaaaaaaa 

Indústria • resto er~ 
Oonsideracions generals 

Tots els objectes que ens rodegen tenen una valor que depèn 
de llur utilitat, de llur abundància i de llur comanda. Hi ha res · 
més útiJ que l'aire? I, en canvi, no té cap valor perquè la seva abun
dància ens permet disposar de tot el que necessitem. Les pedres 
precioses no serveixen ò.e res, si no és per a satisfer vanes ostenta
cions, però la seva gran escassetat els fa adquirir valors fabulosos: 
la comanda es molt gran amb relació a l'oferta. 

Aquestes consideracions, aplicables a tots els ordres de la vida, 
també ho són a la qüestió forestal. 

En els temps primitius de l'existència dê l'home succeïa amb el 
bosc ço que avui passa amb l'aire: tot i essent més necessari que 
avui, ja que sols del boss vivien els nostres primers pares, com que 
era tan abundant no se'l tenia en cap estima. 

· A mesura que anà augmentant la població no solament no bastà 
a satisfer les. necessitats humanes, sinó que fou necessari destruir
lo mitjançant el foc, per a dedicar els terrenys més valuosos a l'agri
cultura i augmentar la producció alimentícia. El bosc continuà des
apareixent i· arribà l!n moment en què fou disputat i distribuït, es
tab1ínt-se aqcí la propietat, base artificial de les modernes societats. 
El bosc adquirí valor, i la qüestió forestal canvià radicalment d'as
pecte. Des d'aquest moment ja no se'l considera una ·cosa despre
ciable, peP la seva abundància il-lim_itada, i fins se li donen cures 
especials per a prevenir sa conservació i obtenir els productes que 
les necessitats de l'Humanitat reclamen més . imperiosament. 

El tractament dels boscos no obeeix . a un caprici dels selvicul
tors, sinó a la necessitat de fér cara a les exigències de la societat. 

Fins l'últim terç del segle passat la comanda de peces de gran 
esquadria per a construccions urbanes i vaixells de tota mena obli
gava a donar .als boscos el tractament en ccmont alt" i a llarg torn. 
Però enguany, que el ferro ha suplert la fusta en quasi totes les grans 
construccions i que les 'indústries forestals i explotacions mineres 
han rebut una empenta forta, la producció d'arbres grossos ja no 
està tan justificada. Sobretot la implantació de noves indústries fo
restals i el gran desenrotllament obtingut per altres, obliguen el sel-
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vicultor a modificar els tractaments i normes culturals seguides fins 
ara. La necessitat que hi ha de combustibles vegetals, rodells, fusta 
per a mobles i embalatge; les indústries resinera, surera, paperera, 
destil-lació de fusta, extracte de taní, etc., són les que estableixen els 
preus dels productes forestals. El coneixement de la utilitat dels 
productes dels boscos el portarà a cuidar àquests més bé i amb més 
afició i a tractar-los en forma que pugui presentar al mercat amb 
oportunitat i bones condicions les primeres matèries que la indús
tria demana. 

Així també podrà realitzar vendes amb suficient competència, 
evitant--se la vergonya d'ésser joguina de compradors i intermedia
ris poc escrupulosos, què realment són els que exploten el bosc i fan 
el negoci, perquè distribueixen amb més encert els productes que 
n'extrauen. 

Donar a conèixer, així sigui d'una manera breu, les principals 
indústries forestals és la finalitat d'aquestes ratlles. 

Importantíssima, per tots conceptes és la 

Indústria resinera 

Per resinar un pi "a vida», ço és, per extraure'n la resina sens 
matar-lo, s'obre una cara, prop la soca, d'uns 12 centímetres d'am
plada i 1'5 centímetres de fons (sense escorça) i se li penja un test 
de terfissa mitjançant un clau; · una llauneta clavada al pi, fa que la 
resina vagi dins el test. Dues vegades per setmana es renova la fe
rida, allargant-la 2 o 3 centímetres en dalt; abans que els testos siguin 
plens i vessin, se'ls buida en els barrils que serveixen per trans
portar la resina a la fàbrica. 

La operació dura vuit mesos i mig, generalment del març a l'oc
tubre -i la cara oberta tindrà 0'50 metres el primer any. La mateixa 
operació es fa durant cinc anys seguits a la mateixa cara, al segon 
any s'allarga 0'60, - 0'80 i 0'90 metres respectivament, als tres anys 
següents. Es deixa reposar l'arbre algun temps i es comença una 
altra cara, i així successivament totes les que es puguin. En alguns 
arbres s'han obert fins dues cares, que suposa una explotació de més 
de 50 anys. 

Les fàbriques compren la resina descom_ptant l'aigua i brutícia 
que conté, i la destil-len, separant-ne l'essència de trementina o ai
guarràs i la colofònia. Totes · les operacions de fàbrica són senzilles 
i requereixen poc personal. 

L'ess~ncia de trementina és molt usada en la pintura, en la fa
bricació de vernissos, per a desengreixar draps i per a envernissar 
el cuiro. · Amb l'alcohol forma una barreja que serveix per a Hlu
_minar, i la indústria del cautxú l'usa com a dissolvent. És usada en 
medicina i veterinària com antireumàtic i en les malalties de l'orina, 
és tm bon antídot contra els emmetzinaments. 

SEGIMON VANDRELL 
(Continuarà) 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Dorien les dades comercials les mateixes cotitzacions que en la 

darrera quinzena, o siguen -les pessetes 3 pels ros~_ts, 2'90 a 3'25 pels ne
gres i 3 a 3'25 pels clars, segons comarques i per grau hectolitre a la 
wropietat. I la situaJCió vé confirmada amb la següent nota «Preus 
sobre la propietat» 

De forma, que el nostre comentari sobre aquest punt no presentaria 
res remarcable respecte la darrera informació; mes ja que el comerç 
assenyala UJnaJ actitud, bo serà que, seguint-'li les petges, hi afegim una 
observació, traduint-la d'un redactor comercial de nostra ciui;a¡t, el 
qual, bé que referint-se a l'encariment d'altres mercaderies, diu tex
tualment ço que es pertinent transcriure. 

«No és en nostre mercat, certament, on es fragüen tan exagerades 
alces. Ni la demanda¡ del detallista, atemoritzava enfront de possibles 
aconteïxements, ni la situació del majorista permet$ a ben segur 
aitals excessos. Son aquests deguts a un cert nombre d'agricultors 
que h8Jn après bona cos'a durant els últims temps, i prevalguts de llur 
benestar econòmic, no tenen pressa en vendre, com no siga a cada 
volta, a major preun. 

Està clar? Doncs si descantem els mots exagerades i excessos, que 
el periodista anotaJ com, factor de codícia, tindrem que es la resistència 
dels productors la que determina els augments de valor en les merca
deries. I, com es veu, concorda l'apreciació de conjunt amb la que 
detalladament apunten les dades dels comerciants. La cosa sembla di
rigir-se com eximent als consumidors que paguen Jes majoracions com 
volguent-los-hi dir que ells s'en renten les mans. I en l'enllaçament 
del problema del viure, trobarem que tots els augments previnguts cer
quen la mateixa¡ excusa: jo no en tinc cap culpa, car he de pagar car 
en l'origen i no ,PUC vendre barat. L'engrmatge és evident car no és 
pas que capritxosament s'assenyalin preus, sinó per resultància de 
caresties generals. Ho tenim dit en tons diferents i mantes vegades: 
quan l'agricultor carregava el' gep d'esbalotaments de preus en adob.s, 

utillatge, productes químics, jornals, eté., etc., ningú volia recordar-se'n . 
I d'una¡ assenyaladíssima manera en ço que al vi fa referència, que no 
sembla sinó un producte de damnació. Ara, al seguir el curs anormal 
de tota cosa, volen que la indignació recaigui sobre el vinyater. 

Bé que, consciència neta podria¡ donar als reclamants la següent 
rèplica: hem donat alça als preus detalls i feu ensems un mullatge 
escandalós; heu aconseguit retreure la concurrència dels ba¡rlonaires 
colliters i agreujat el problema amb l'arbitrària resurrecció de l'impost 
de consum amb deu cèntims de recàrrec per litre. ¿De qui, doncs, !a 
ma:jor culpa? I el consumidor veurà si •l'encariment dimana de la 
producció o bé de la inconsideració i l'arbitri. 

I això dit, anem a ço que ens pertany més directament, que penso 
sigui el judici i meditació que les actuals circumstàncies inviten a fer. 

Es verament insòlit que en les revistes -agrícoles tingui que assenya

lar-se ço que •la consciència m'ordena dir : <Fie ens cal prudència per a 
no sobreixir la mida de prudència. I consti que al dir-ho, no vull ,Pla.S 

argumentar en favor de les pretengudes raons que he recollit. 
Dos fets greus per a el mercat vínic es registren que, de perdurar, 

ens malmetrien tot quant hem aconseguit. D'una banda devem no obli
dar que la vaga dels marins té en paralització, quasi absoluta, el 

; 
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tràfec pel Mediterrà, ço que congestionant i dificultant els transports 
terrestres, els encareixen. En segon lloc tenim la depressió dels francs 
que fluctuen devés un 52 per cent rebec de desmèrit amb nostra pesseta. 
Es, doncs, de veure que rul ¡Preu inicial de nostres vins als cellers, deuen 
afegir-s'hi els de transport, comissions, drets d'entrada en frontera, 
diferència de canvi moneda i beneficis cle1s comerciants exportadors 
i importadors. I així amb el vi de 50 pessetes als nostres . cellers, 
resultru un preu total aproximat de 105 a 106 _pessetes per a l'importa
dor. L'utillatge, cuprutges, entrepot, minves i beneficis arriben a un 
càlcul força congruent d'unes 10 pessetes, ço que en co~junt porta els 
nostres vins firis a les 116 pessetes, i com siga que els tipus de prodÚcció 
francesa van dels 90 al 135 francs segons orígens i graduacions, ja 
és de veure que els preus del vi d'Espanya arrisquen una concurrència 
barradora per a nostres tipus-allí com aci-és el mullatje vist sense 
major paura 

Per tals consideracions així .com · en altres circumstàncies el cro
nista d'aquestes informacions ha promogut argumentacions de ben jus
tificada tendència aleisfa i resistència, ~n l'hora present es creu en el 
deu:re de aconsella!' seny per a- no afalagar extempo1·ànies meditacions 
alcistes .per a sobre l'actual situació. Ga¡p que m'erri en la possibilitat 
del càlcul, mes tinc la certesa de · no errar en el bon propòsit i desig 
que em dicta aquestes línies. 

Prudència és mrure de ciència i, demés, jamai diguis ço que no 
sentis, car és axiomàtic en mi el modisme català: aal pa, pa; ·al 
vi, vi». 

Si li desplau a algú aquesL sentir meu, jo resto serè amb lru meva 
consciència. 

PERE J. LLORT 

•••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••• 

Resum 
~ 

de Revistes • f 

· LA . INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA n'EsP~YA. - ccEl P1·ogreso Agrícola y Pe
cuarío».-Gonzàlez d·e Gregorie.-Novembre 1919. 

Divideix l'articulista ei seu treball en dugues parts: una en la 
que analitza les condicions productives de la nació i arribar a la 
natural conseqüència de que no abasten a les necessitats generals per 
ço que hem de raure-com inolts-a ésser tributaris d'altres; i altre 
en que s:iintetitza el procediment indis.Pensable per a que les Junt('S 
d'Aranzels f Valoracions s'integrin per personal nomenat· per les Cor
p_oracions legalment representades. 

En termes generals, veu que els transports faciliten intercanvis de 
productes i que cruda nació recerca treure els sobrants ecooòmics de 
les collites a canvi d'importar les matèries de rendiment car i escàs. 
Es aixf com s'agermanen les necessitats industrials i agrícoles; mes 
en primer terme, troba !~autor, hru d'imposar-se l'actuació d'uns repre
senta-nts de les distintes riqueses de forma que no siguin els Poders 
públics els qui deleguin o nomenin les representacions, sinó les respec
tives entitats interessades. 
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: 
LA CooPERACió - AGRÍCOLA.-« Butlletí de la C. A. O. d'Igualada».-

1. Campllonch.-Setembre 1919. 
Amb el subtítol: cc Causes que la destorben, i causes que la fomen

ten», recorre l'autor i novat cooperativista¡, la sèrie d'alliçonaments 
que la pràctica mostra a cada instant. Troba que el temperament de, la 
raça és individualista, independent i amic del benestar privatiu que 
fins ens deslliuri dels mal-de-caps dels problemes. Afegeix que l'amor 
propi fa creure'ns els millors productors, ço que ens trobru per l'acció 
l'alligada. Troba qu,e lru manca de capdavanters als pobles és altre 
motiu que no esperona la cooperació, car uns ¡no S!:V S'entJe!l prou 
altruistes i altres refugen l'in1'i de polítics que solen seguir-se a llurs 
actuacions. 

Entre les causes fomentadores de la coopera.ej..ó, numera les males 
arts dels comerciants de mala fe; les sovintejadores crisis agrícoles 
per manca d'UIIlta vera direcció industrialitzadora que permetria aven
ços i la faltru de materiai d'elaboració que especialitzi tipus comercials 
ben criats que solament amb nucli poden aconseguir-se. 

Aporta el senyor Campllonch, experiències, dictàmens tècnics veus 
de gent força autoritzada. 

MEDITACIONS D'UN OBRER.- L'A1't;-.. del Pag ès: Jaume Raventós. - Oc
tubre 191~. 

«La Responsabilitat», rotula seguidament el senyor Raventós i en
foca en molt breus línies el magne problema de la consciència obrera 
en la escomesa dels treballs fets com font de srulari més absenta 
l'ànima de la feina i sense crup ideal; és més, amb menyspreu per 
tot ço que no li afecta directament. Aquesta irresponsabilitat 
deuria condemnar-la la sindicaci0 quan ella imposa un operari 
i alèshores la feina, lluny d'ésser rp.tinària, seria de capaCitat i cons
ciència, es a dir: bona. I quan no sols és indiferència, sinó que 
arriba a rancúnia per maniobres de sabotatge, no sols es divorcia 
l'obrer del seu treball, sinó que perjudica a tercers companys amb 
actes de revolució que, en lloc de mill~rar, destrueixen. 

Al final del petit estudi - però substanciós - del destre al'ticu
lista, es deixen escrites aquestes dues s~ntències plenes de bon sentit: 

«El salari del obrer 1pot anrur creixent, i de fet creix, a mida que 
l'obrer es mostra més racional; ço és, més savi, més hàbil, més res
ponsable». 

ceLa saviesa i l'habilitat demaneN una preparació que no .tots tin
dran; però 1~ consciència! de la rooponsabilitat és cosru qu~ depèn 
de la voluntat i que està a¡ la mà qe tots els obr~rs.» 

NOTAS y !IECORTES. - La Liga Agm1·ia. - Noticiaria. - Octubre de 1919. 
Recull i comenta; un manifest electoral de l'Associació d'Agricul

tors de França, quines línies · generals bé yalen la¡ transcripció sen
zilla enfront d'algunes raux'es que per ací es mostren. Pla elec-
toral: • 

«Respecte per la llibertat del treball i la extensió de la propietat 
individual; augrri.ent dels medis de comunicació; supressió de la inge
rència; de l'Estat en la vida econòmica del país i, principalment, l'abo
lició del regisme de taxa.» 

Creu que la superproducció no sera possible sense aquests medis 
i afegeix que els métodes de la C. G. 'J'. tenen per efecte - si no per 
objecte - pertorbar els factors essencials de la producció, contrariant 
directament els vitalfssims interessos del pruís. 

P. J. LI. 

. 
/ 

. ' 
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INFORMACIÓ 
Per no demorBII' la sortida d'aquest lllJúmero, deixem de donar les 

planes centrals de gravats, que la declaració del lócaut han impedit ma
nipular. 

<$> 

En mig milió de quintans mètrics es calc'ula la collita d'arròs recollit 
al Migdi~ de Catalunya en la campanya que ha finit rura aql).ests dies. 

Els propietaris interessats califiquen de bona dita collita. 
<$> 

En la Escola Superior d'Agricultura s'estan donant amb èxit cur
sets intensius de Quimica elemental i Pràctiques i d'Indústries deri
vades dels boscos i arbres de ribera, a càrrec de D. Francesc Novellas; 
de Problemes dJe matemàtiques aplicades a l'Ag·ricultura, per D. Fran
cesc Tàrrega; de Hidràulica i construccions hid1·àuliques, per D. Carles 
Pi Suñer; de Elaiotècnica, per D. Emili Rovirosa i dé Geologia aplicada 
a l'AgTicultura, pel doctor D. M. Faurru i Sans. 

Aqueixos cursets, de un mes de durada, acabaran el dia 15 de de
sembre, reprenent-se aqueixos estudis el dia 7 de gener, amb cursets 
de Mecànica aplicada, Quimica agricola, Anatomia i fisiologia vegetals , 
Anatomia, fisiologi~ i higlene animals, Fabricació d'alcohoLs i sucres 
i Petita ramaderia i Piscicultura. 

<S> 

L'exposició aJ Ministre de proveïments redactada pel Sindicat Agrí
cola de Borges Blanques d'Urgell, les conclusions de la qual donàvem 
en el número passat, ha tingut molt favorable acollida, com d'rultra 
manera no podia ésser, en moUs sindicats que s'han adherit a la petició, 
en el ,Públic, en la premsa, en les autoritats, i quasi podria dir-se en el 
mateix ministeri, a judicar per aquesta R. O. recentment dictada: 

<<Primera. No se haran adjudicaciones de aceite provinente de los 
depósitos que distribuye este ministerio a precio de tasa a los _almace
nistas y detallistas que al mismo tiempo sean exportadores de dicho 
caldo. 

Segundo. Para que los demas almacenistas y detallistas puédan 
obtener adjudicaciones dè aceite· provinente de aquellos depósitos, sera 
reqv.isito· indispensable que acrediten el ejercicio de dicha industria debi
damente matriculados con un afío dc anterioridad a · la fecha en que 
soliciten la adjudicación. . 

La Comisaria general cuidara del fiel cumplimiento de estos pre
ceptos, exigiendo de las comisiones de subsistencias adjudicatarias jus
tifiéación -de haber hecho la dist:ribución ajustandose a lo prevenido en 
los mismos. 

Tercera. Las regiones productoras de aceite no tendran derecho a 
participar en la distribución de los depósitos, cuya principal finalidad 
es el abastecimiento de las regiones que no producen aquel caldo. 

El ministerio podra, sin embargo, y por excepción, aplicar a aquellas 
regiones las cantidades estrictamente necesarias para la regulación del 
mercado de consumo.n 

No és que en un tot pugui satisfer a l'agricultura la resolució trans
crita, com. hauria succeït d'atendre integralment la petició del Sindicat 
de les Borges, però molt de mal pot evitar-se si no s'abusa del con
tingut de l'últim paràgraf de la reial ordre. 

<$> 
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Nostre estimat amic el President de l'Assemblea de la Mancomunitat 
de Catalunya D. Antoni Jansana, rebrà, el diúmenge vinent, dia 7, un 
homenatge dels . seus nombrosos amics i electors del distr~cte provincial 
Vilanova-Sant Feliu. 

Tot just iniciat quan escrivim aquestes ratlles, sabem de moltes 
i molt significades personalitats que s'han ·afanyat a sumar-se entre 
els que volen testimoniar el seu afecte al senyor Jansana. 

Nosaltres, que creiem just l'homenatge, en quant el senyor Jansana 
és, a més d'un polític illustre i honrat, un decidit propulsor de l'agricul
tura, hi enviem també la nostra adhesió més ferma. 

-0-

El Director general d'Agricultura ha ·publicll>t un fascicle que conté 
el text d'un reial decret, emanat del Ministeri de Foment, creant la 
mutualitat del segur agro-pecuari. 

Dita institució es projecta que tingui personalitat, administració i 
fons ,propis, distints de l'Estat, i com a tal tindrà facultat per adquirir, 
posseïr bens, contractar préstecs i realitzar quants actes juridics li con
vinguin. Constituiran el pa,trimoni de la Mutualitat un capitaJ de 
fundació de 500,000 pessetes, que entregarà l'Estat, l'import de les pri
mes o quotes dels associats, llegats i donacions de particulars, els inte
ressos i producte dels fons socials, etc. 

El Consell Patronal estarà format de nou vocals per dret propi1 cinc 
tècnics i un nombre variable de representants de les societats agrícoles. 
Seran vocals per dret propi del Consell un representant de cada tma 
d'aquestes entitats: Direcció gen~ral d'Agricultura, Institut Nacional de 
Previssió, Comissaria general de Segurs, Institut de Reforme§; socials, 
Institut G~ogràfic i Estadístic, Comitè oficial de Segurs, Associació 

· d'Agricultors d'Espanya, Associació general de Ramaders i l'entitat 
representant d'agrupacions o federaCïons de Sindicats Agríco~s; ·que / 
tinga major nombre inscrit d'ells a Espanya. _ 

Per portar això a cau> el Govern ha obligat al Consell de Patronat 
que dins el terme de dos mesos redacti un estatut per formar les bases 
del segur, i · una vegarl.a aprovat per Gobern, es publicarà en la Gaceta 
de ·Madrid. 

Déu vulga que ilo sia ·mia de tantes institucions creades només 
que per a fer veúre que ·es fa quelcom, i qUe plantejada la seva vida 
en el periòdic gubernamentaJ, són · després organismes morts i rnservi
bl.es pels pecats d'origen qué els fan aparèixer sospit_9sos. Perquè, 
vaija, ·¿no hi ,ha massa barreja d'elements per arribar a fer-ne una cosa 
de profit? ¿No serà una cosa de l'eficàcia de les Cambres agricoles 
provincials, que en mòlts punts ·no passaran d'ésser un instrmnent 
polític i res més? 

Llegim en un . confrare : . 
«Sembla que a la Mancomunitat corren bons vents a favor de cele

brar aquest acte -la Conferència de l'Agricultura catalanru- amb 
tanta fermesa defensat pels agricultors catal8Jlls. 

Tal vegada se senyali com datru per a tenir-la el pròxim mes de 
febrer o mars -vinent. Aixf, doncs, els pagesos haurem hagut d'esperar 
un any just. . Tot lo bo costa. Així ho diu el ·refrà, que, si és veritable, 
rodeja de boníssims averanys ld Conferència. 

Tots estem interessats en l'èxit. La Mancomunitat, que és un veri-
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table Govern Català, vivint un xic a precari degut a l'alhsolutisme cen
tralista, hru de tenir interès amb encarrilat en vies de catalanitat un 
mov4nent que naix amarat d'aqueix sentiment, per tal que és nostré 
i no ha de voler que xorques i forasteres influències el bastardegin ... )) 

L'expectació que despertà son anunci en el passrut mes de maig, les 
circun:Ï.stàncies que acompanyaren son ajornament i la qualitat dels 
temes a discutir en dita Assembleru, fan en realitat esperar amb ànsia 
la celebració d'un acte en el qual estan fites les esperances de tots els 
agricultors de Catalunya. 

Per tal que les aJgudes notes i àdhuc les estridències que es donen 
en les r elacions entre el capital i el treball no haguem de sentir-les 
en l'Agricultura, puix que s'hi és a temps, és de desitjar que amb pau 
i concòrdia patriarcal s' escateixin, s'armonitzin i es solucioni!). en ami
cal discussió. 

-0-

P er a donar unru idea de l'entusiasme amb què tots els socis 
de la Facina Cooperativ3J de Martorell coadjuven al seu engrrundiment, 
basta dir que els de Sant Sadurní d'Anoia hi han aportat 370,000 quilos 
de brisa. 

T3lllta va r esultant la primera¡ matèria que té . oferta, que sembla 
que la Facina podrà funcionar tot l'any, · donant així el màxim rendi
ment a que podia aspirar-se. 

-0-

Les nevades que han c3Jigut fins a la data han perjudicat en gran 
maneràl els productes d'horta. De Reus, sobretot, es queixen que les 
gelades ·han rostit 'o cremat les carxofes, pèsols, faves i demés horta
lisses primerenques. 

· -0-

El periòdic il:lustrat nacionaJista Pàt1'ia i T1·eball, que surt. a Sant 
Feliu del Llobregat, dedica el seu número 19 a estudiar les funcions que 
estan encomanades al Departament d'Agriculturru de la Mancomunitat 
de Catalunya. 

Es un formosa· manifestació del desenrotllam.ent que dóna la Man
comunitat a l'Agricultura. .El concreten molt bé tres treballs .admira
bles de nostr-es companys D. Carles Pi Suñer, D. August Mato:ns i 
D. M. Rossell i Vilà, qui respectivament estudien l'obra de_ l'Escola . 
Superior d'Agricultura, els Serveis tè.cnics de la Mancomunitat i, final
ment; la labor realitzada en el r,am de Zootècnia, . . 

Ultra ·això, es ·dóna una síntesi dels ensenyaments de l'Escola Su
periol' d'Agricultura de Bar~elona per on pot veure's la; importància 
que van guanyant cada dia aqueixos salvadors estudis èn nostra 
pàtria. · 

Illustren la publicació una sèrie de bons gravats. Notem una ale
goriB! de l'Agricultura, de l'artista -E. Pelegrí; una visita a l'Escola, 
amb les obres amb què va ampliant l'ed,ifici; el laboratori d'Enologia, · 
dues vistes dels alumnes · fent pràctiques i unes vistes de;ls cursets 
breu especialitzats dels que s'han donat a càrrec Çi.e l'Escola i amb la 
cooperació de la Mancomunitat 

-0- · 

L'article Indústria resi~e1·a, de nostre benvolgut collaborador senyor 
Vandrell, ens fou enviat 'ja fa algun temps per a sa inserció, quan hi 
havia en curs de ~ublicació ~~ interessant monografia sobre Repobla
c-ions fo?·estals, del mateix autor, donada en núm eros anteriors . 

I 
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L'haver-lo donat a coneiXer alguna publicació foranru, ens mouria 
a no insertar-lo si no fos que ruquest article forma part d'una sèrie que 
sobre assumptes forestals està escrivint el Sr. Vandrell per a nostra 
Revista. 

Les magnífiques fotografies que illustraven el fora-text del ¡¡assat nú
mero a'AGRICULTURA., dedicat a la granja La Ricarda, i que tant han 
cridat l'atenció per lo pulcrrument executades, són obra de nostre colla
borador artístic D. Joan Castell. 

Serveixi de resposta a les moltes persones que ens han demanat el 
nom de l'artistru. 

A Manresa i en el local de l'Acadèmia Catòlica, ha estat inaugurat 
el «Sindicato Católico Agrícola de Ma.nresan. Pronunciaren discursos 
els senyors Sanglà, Vilalta, Figueras i Jover Nunell. 

~ · 

Durant èis dies del 20 al 27 de desembre es. celebrarà en aquesta 
ciutat una Fira-Exposició d'Avicultura i Indústries derivades, organit
zada pel Sindicat Avícola de Catalunya i amb la cooperació de l'Ins
titut Agrícola Català çle Sant Isidre, Reial Societat Colombòfila de Ca
talunya i Foment de la Cria del Canari. 

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

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

J. T. R.- VALLs.- Hem passat nota a l'Administració dels núme
ros de la revista Agricultura on s'estudia la poda llarga. 

Tal i com em diu que t é adobats els ceps, n'hi ha ben bé pro:u i, 
en conseqüència, pot confiar en un bon rendiment.- M. B. 

J. F. E.- SANT Bor DEL LLOBREGAT -De les dugues consultes fetes 
per vostè, la que es refereix al corc de les pomeres, per creure-la d'un 
hJ.te-rès extraordinari, no sols en el seu cas, sinó en profit de tots els 
agricultors, hi hem dedicat tot un article, com podrà observar en !liquest 
mateix número. 

Per la varietat dels conreus practicats al Pla del Llobregat, resulta 
difícil poder indica-r una obra c[ue els comprengui i estudiï tots. 

Per conreus d'horta pot consultar: 
J. Vercier.- Culture potagère. 
G. Bellair. - Tmité d'horticulture pratique. 
J. Dybowski. - Cultu1·e potagère. 
L. Bussard. - Cultw·e potagère et culture ma1·a'ichere. 
R. Godínez. -La huerta y sus p1·oductos. 
B. Aragó. -El cultivo de la hue1·ta. 
Pels fruiters li aconsello : 
J. · Vercier. - Arboricultu1·e fmitière. 
E. Durand. -Manuel pmtique de la cultu1·e f?·uitière. 
Bussard-Duval. - Arbo1'icultu1·e fruitière. 
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Moviment de Mercats 

GIRONA 

Blat : els 100 quilos ..... . 
Ordi : els 100 quilos .. . 
Sègol : els roo quilos .. . 
Civada : els 1oo quil0s .. . 
Blatdemoro : els 100 "lUilos .. . 
Mongetes : els too quilos .. ... . 
Faves : els too quilos .. . 
Pèsols : els too quilos .. . 
Cigrons : els too quilos 
Arròs : els too quilos ... 
Garrofes: els too quilos .. . 
Fenc : el quintà mètric ..... . 
Palla : el quintà métric... . .. 
Patates: el quintà mètric ··: 
Llana blanca : el quintà mètric. 
Llana neg¡a : el quintà 'mètric. 
Vi : l'hectolitre 
Aiguardent : 
Alcohol: 
Oli d'oliva : 
Formatges : el quilo 
Mantegues : el quilo 
Bestiar asnal : per cap ... 
Bestiar vacúm : per cap .. . 

Pessetes 

.s8'oo 
4-I'OO 

48'oo 
38'so 
48'oo 

ns'oo 
sS' so 

x8s'oo 
225'00 

¡8'oo 

40'0\J 
r8'oo 
I4'oo 
22'50 

2So'OÓ 
225100 

so'oo 
312'00 

240100 

207'00 

9'00 
rz'oo 

JOO'oo 
· 1.2oo'oo -

LA FIRA. - A lJi fira del primer dilluns de 
mes es calcula que hi concorregueren sqo caps 
de bestiar vacuni . 

Quasi tot el del firal era de bona pinta, es
pecialment el jove destinat a l'escorxador. 

Encara que els preus segueixen en alça s'en 
vengueren més de les tres quartes parts, co
titzant-se així : 

Parell.;-s de llaurar es pagaren de 1,6<fo a 
I, ¡6o pessetes. 

Bous sols, !?er a matar, de ·425 a 450 pessetes: 

Vedelles destinades a criar, de 375 a 400 pes
setes. 

Vedells, de 300 a 400 pessetes. 

1:Ii coucorrcgu_, tam!Jé bastant quantitat 
de bestiar de peu rodó, que es va vendre a 
preus molt alts, sobre tot l'espècie asinal. 

En canvi en mules cavalls, es feren molt 
poques transaccions. 

MATARó 

Pessetes 
Bestiar cabriu : per cap .. . 6s'oo Patates del pals vermelles : el 
Bestiar porqui : per cap .. . soo'oo quintà. . .. ... .............. . 
Bestiar boví : per cap ... 
Gallines : una 
Pollastres... una .. . 
Ous : la dotzena .. . 

LLEYDA 

1.2oo'oo 
r2'oo 
6'oo 
3'00 

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

Id. mitjà, id., a preu de taxa. 
¡d. fluix, id., a preu de taxa. 
Blat de regadiu, t.•, id., id., preu de taxa. 
Id. de segona i tercera a preus de taxa. 
Favons : la quartera . . . . .. 
Faves : la quartera .... .... . 
Ordi superior : la quartera 
Ordi regular: la quartera 
Civada : la quartera .... . . 
Pallis : la quartera ..... . 
Llegumet : la quarera. 
Guixes : la quartera 
I,lavor de· cànem : la quartera ... 
Mill : la quartera ........ . 
Llavor d'aufnls : l'arrova 
Llavor de trèbol : l'arrova 
Llenties : l'arrova .. . 
Cigrons : l'arrova .. . 
Oli de t.• : l'arrova .. . 
Oli de 2. • : Par~ova .. . 
Ous : la dotzena... . .. 

25'50 

.2515o 
13 100 

12 100 

ro'oo 
r8'oo 
24'oo 
22'00 

so'oo 
36'oo 
30'oo 

ss'oo 
ro'oo 
r6'oo 
oo'oo 
oo'oo 
4'00 

Patates del país bl.mques: el 
quintà. 

MoniahJs pals : el quintà 
Pebrots t. • : - la dotzena 
Pebrots 2. • : la dotzena 
Albergínies : la dotzena 
'l'omàtecs : la lliura ... 
Bolets I • : la lliura 
Bolets z.• : la lliura 
Alls : el forc 

- Cols: una ... .. 
Cols : dotzena .. . 

TARREGA 

Blat blanc: els IOO quilos 
Blat roig: els 100 quilos 
Ordi : els 100 quilos ... 
Pallis: els 100 quilos ... 
Favons: els IOO quilos 
Alfals: es IOO quilos ... 
Vins del pals: els 100 lires 
Vins d'A agó: els róo litres 
Misteles: els IOO !tires ..... . 

... 

Alcohol rectificat : els too litres. 
Anissats: els 100 litres ... 
Oll: el quartà ......... 
Ous: dotzena .. . . . . . . . .. 

rx'so 

n'oo 
8'oo 
r'oo 

0 1JO 

0'70 

o' IS 
o'¡o 
D'JO 

4-12'oo 
o! ro 
r'oo 

48·49'00 
49'00 
4o'oo 
so'oo 
s6'oo 
I7'00 

35-4o'oo 
so-6o'oo 
6o-8o'oo 

2J0-2SO'oo 
IJ0-2oo'oo 

S'so-9'00 
4'00 

: 
' 

' 
' 

' 

~ 
I 



' 

i 

i 

' 

' 
' 

' 
' 

,, 

I~ 

f., 

REUS 

Ametlla moilar en clos:a, sac rlt 
de s·1'4o quilos .............. . 

Ametlla en gra : 
Esperança, r. •, el quintà, al vol. 

Id. 2.•, el quintà ..... . .. . 
Llargueta : !d., ................. . 
CÓmnna : !d., !d. .. ............ . 
Avellana' en closca: la saca 
Avellana trencada de I. • : el 

quintà de 4I'6o quilos ...... 
Ave:.lana de 2. • : el quintà de 

Pessetes 

86'oo 

I8s'oo 
I8o'oo 
175'oo 
z6o'oo 
8s'oo 

I35'00 

4I'6o quilos ... ... ... .. . ... ... ... I3o'oo 
Garrofes: el quintà de 40 quilos. IS' so 
Oli extrafi vell : els IS quilos ... 38'39'00 
Oli cl.;-sse corrent : els rs quilos. 35'oo 
Oli classe fluixa : els IS quilos. 32'oo· 
Oli nou : els IS quilos ... 32'oo 
Vi negre : el grau i carga, de IS rals a IS' so. 
Vi blanc: el gt au i carga, de I4'so rals a IS. 
Mistela : el grau i carg'a, al volt de I9 ;als. 
Alcohols : l'hectolitre, al volt de 255 pessetes. 

OLOT 

Blat : quartera de 8o litres ... 
Sègol : quartera de 8o litres. 
Segalós . quartera de 8o litres. 
Fajol : quartera de 8o litres 
Panís : quartera de 8o litres .. . 
Mill : quartera de 8o litres .. . 
Mongetes : quartera de Bo litres. 
Patates : càrrega de 125 quilos. 
Pollastres : e1 parell ... ... .. .... 
Gallines : el parell 

32 100 

29100 

31'00 

.24100 

35'00 
26'oo 
75'oo 

2'4'~ 
12 100 

.. 14 100 

Mongetes : la quartera 
Oli r. • : el quartà .. . . .. 
Palla : el quintà .... .. 
Vi : carga de I44 litres 
Carbó vegetal : els I2o quilos 
Carbonilla : els · I20 quilos ..... . 
Llenya : el quintà ........... . 
Ous : la dotzena ... .. . .. ..... .. 
Ametlks c;oníunes : 8o litres ... 
Ametlla llargueta : els 8o litres 

GRANOLLERS 

Blat : els 70 litres ... . .. 
- Blatdemoro : els 70 _litres ... 

Civada: els 70 litres 
Cigro~s : els 70 litres 
Faves : els 70 litres 
Favons: els 70 litres 
Tram usos : els 70 litres ... 
Mongetes paretanes : els 70 litr. 
Mongetes del país : els 70 litr. 
Ordi : els 70 litres ... ....... .. 
Avellanes : els 40 quilos ........ . 
Ametlles : els 'Ioo litres ........ . 
Patates bolado : els IOO quilos .. . 
Patates bufé : Ioo quilos ... 
Ous : la dotzena ... .. . ... .. . 
Porcs mamellons : un .. . .. . .. . 
Porcs engreixats : els quilo .. . 
Moltons : el quilo ........... . 

MANRESA 

Anecs : la- peça .. . Io'oo Blat : els Ioo quilos 
Conills : el parell 
Coloms : el parell 
Mamellons : cada un 
Porcs cada un ...... 
Porcs engreixats : la carnissera 
Xais : l'arrova ...... . 
Cabrits : la carnissera... .. .... 
Vedells : la carnissera .. . . .. .. . 
Bous i vaques : la carnissera ... 
Carbó d'alzina : càrrega de I2o. 

- quilos .: . ....................... . 
Carbó de roure : càrrega de I20 

qutlos ........ . 
Carbó de faig : càrrega de I20 

quilos ...... ........ . 
Ous : la dotzena... .. . ... ... .. . .. . 

CERVERA 

Blat del país : els 55 quilos 
Blat blanc: els 55 quilos ... 
Farina de I. • : els IOO quHos. 
Farina de 2. • : els roo quilos. 
Panís : la quartera ... 
Favons : la quartera 
Faves: 
Ordi: 

la quartera 
la quartera 

Civada : la quartera 
Cigrons : la quartera 
Patates : el quintà ... 

8'oo Patis : els too quilos .. . 
4'00 .. Ordi : t 1~ roc quPos .. . 

6o'oo Faves : els IOO quilos 
2oo'oo 

4'65 
22 100 

2 140 

4'50 
3'25 

26'oo 

24 100 

22 100 

3'10 

26'40 
26'40 
71'oo 
65'00 
22 100 

26'oo 
::-6'oo 
14'00 
n'oo 
45'50 
IJ 100 

Patates: els Ioo quilos 
Palla : els Ioo quilos ... 
C'igrL'ns : t ls 100 quilos 
Oli : la <'arga de 120 litres ... 
Oli : el litre .............. . 
Vins : carga de 120 litres .. . 
Vi : el litre ...... 
Conills : la peça 
Pollastres : 
Gallines: 
Mameilons : de set setmanes ... 
Mamellons : de nou setmanes ... 
Porcs engreixats : !a carnissera. 

MOLLERUSA 

Blat : 1:t quartera 
Ordi : la quartera 
Ci varia : la quartera 
l'avons : la quartera 
Faves : la quartera 
Veces : la quartera 
Guixes : la quartera 
Patates : la quartera 
Ametlles c,;ruunes : la quartera. 
Amellla llarg u :ta : la quartera. 
Ous : la dotzena ... .. . .. . ... . .. 

Pessetes 

47'00 
9'00 
3'00 

40'50 
26'oo 

I'75'2 
2'00 

3'70 
34'00 
26'oo 

33'00 
23'00 

14'00 
68'oo 
25'00 

28'oo 
20,<?0 

óg'oo 
6o'oo 
x8'oo 
6o'oo 
35'00 
26'oo 
26'oo 
4'50 

40-45'00 
3'30 
4'00 

55' so 
47'75 
,S'oc 
52'75 
28'25 
12'25 

1Ii125 

224'00 

-· 2'30 

45-6-•'oo 
o,35~'so 

4'00 
7'ro 

8'50·12 100 

36'oo 
43'00 

5-5'25 

. 
27'00 
IJ'75 
rr'oo 
26'oo 
26'oo 
20'00 

2r'oo 
8'oo 

30'00 

36'oo 
4'50 
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Màquines : Forns : Accesoris 
INSTAL·LACIONS DE FABRIQUES 

per a fer Rajoles, Cairons, Teules, Totxos, 
Maons (plens i foradats), Tuberies o Canonades, 

a base de TERRES o ARGILES - -

Màquina, moguda a força animal, 
fabricadora de materials d'edificació, amb fangs o argiles 

Instal·lacions de FABRIQUES de CALÇ i CIMENTS 

PREMSES , 
AMASSA

DORES, 
MOLINS, 
MAXACA

DORES, 
· GARBE

LLADO
RES 

MESCLA-· 
DORES de 
morter, etc. 

Màquines i Motllos per a 

fer: BLOCS, MAONS, CO

LUMNES, CORNISES i al

tres objectes d'ornamenta

ció amb CIMENT i ARENA 

ESTUDIS PROJECTES 

J. P. Villalta, c. E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • : A Selecció d'arbres per a repoblació de riberes • 

i R · Plançons de POLLS BORDILS 

• 

B 
R 
E s 

• • • • • ~ 

reconeguts en el XIV Congrés de la Federa-

ció Agr.ícola Catalana-Balear, com una de 

les classes de població de major producció 

• • • • • 

Carolines = Plàtans = Acàcies 
Albes= Pollancs de totes classes 

Miquel Bosch Batlle 
BORDILS • • • • • (Girona) 
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