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. Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 7 - Fora: Pessetes 9 - Número solt: Pessetes 0'50 

Hore·s solemnials Com es fa Catalunya 
En aquests moments en què tot vibra i on arreu es vol parlar , 

de reorganització, el nostre optimisme se sent encoratjat cada jorn 

per noves que arriben de tots els indrets de la nostra terra. Avui, 

propera la data en què ha de tenir lloc la Conferència de l' Agricul

tura Catalana, es f a pública una bella iniciativa del Banc de Valls 

que pot ésser de fecunds beneficis per a tota la nostra agricultura i, 

per tant, per a tota la nostra Catalunya. 
La qüestió del crèdit agrari presenta dos aspectes completa-

ment diferents : el crèdit en curt termini per a atendre necessitats 

de moment, que pot bastir-se a base rle les Caixes Rurals avui 

~xistents, estenent-les arreu on encara no són bastides ; i per altra 

pqrt el crèdit a llarg termini, que es necessita per1 a comb~nar i 

organitzar les potents Associacions Agràries que el temps i la ~ècnica 

'imposen i que la nostra pagesia reclama. 
Fin s avui, aquest crèdit, l'agricultura no l'ha trobat; fins ara 

· els Sindicats Agrícoles es trobaven amb fortes dificultats per a 

poder bastir llurs indústries i per a anar a la comercialització de llurs 

productes ; els tràmits es feien llargs i costosos ; les garanties exi

gides un fort retard. En una paraula, aquest crèdit no existia. Pre

gunteu als capdavanters dels nostres C~ll~rs Cooperatius, entereu

vos pels iniciadors del Sindicat de Banyoles quin martiri hagueren 

de passar per poder bastir en ll'llrs començos aquestes organitza

·cwns. 
Es avui que al Camp surt la bella protectora; és ara que a Valls 

una entitat bancària que viu prop i sap quant val i de quant pot 

respondre la nostra pagesia es llança ardida a aquest crèdit de 

construcció; és al Banc de Valls on s'ha donat a tota la banca 

de Catalunya l'exemple que no dubto trobarà seguidors, és d'allí on 

haurà sorit la base per a l'assegurament de la nostra agricultura i 

els mitjans per a bastir la Catalunya agrícola del demà, potent, 

triomfant i avassalladora. 
I la cosa no pot ésser més senzilla ; aquest diner no podria trobar 

millor garantia ni més sana aplicació. Un cop més ens sentim orgu

llosos d'ésser fills d'aquesta terra. Llegiu aquí en quina forma es 

faran aquestes operacwns : 
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El Sindicat per a la construcció d'un celler cooperatiu, crea 
i emet un nombre determinat d'obligaCions hipotecàries, de valor 
nominal cadascuna de soo pessetes, pagadores al portador, abonant 
l'interès fix del 5 per roo anual, lliure d'impost, el qúal es pagarà 
per semestres vençuts al 30 de juny i 31 de desembre de cada any. 

Les expressades obligacions seran amortitzades en 20 anys, 
per sorteigs anuals al 30 de juny de cada any, de conformitat amb 
la taula d'amortització convinguda. No obstant es podrà anticipar 
I' amortització. 

En garantia del pagament del capital de les obligacions, de 
2 anys d'interessos i de cost en cas de litigi, el Sindicat hipote
carà el terreny destinat a la construccifl del Celler, amb totes les 
edificacions futures i maquinària. Demés e!s socis del Sindicat s'obli
garan a respondre personal i solidàriament de la diferència que 
resultés, arribat el cas d'execució, entre el preu obtingut per la 
venda del Celler i l'import del capital,· interessos i costos abans 
expressats. 

El Banc de Valls pendria en ferm les obligacions emeses al 
tipus ' de 99 per roo del seu valor nominal i remetrà al Sindicat 
la quantitat corresponent a les dites. obligacions, en pagament 
de les mateixes. 

Per al servei de pagament d'interessos i amortització el Banc 
cobrarà el t % anual de comissió sohre les obligacions en circulació. 

El Banc de Valls garantitzarà al portador dels títols el paga
ment dels interessos i el de la seva amortització, venint obligat 
per la qual cosa el Sindicat a remetre cada . semestre al Banc les 
quantitats consignades en la taula convinguda per interessos i 
amortització. 

Si el Sindicat no fes la remesa consignada en el paràgraf ante
rior, el Banc avençarà les quantitats . necessàries, pagant el Sindi
cat interessos de retard al 6 per roo anual sobre les sumes aven
çades per ell mateix. Si transcorregués més d'un any sense que 
el Sindicat hagi efectuat la provisió de fondos expressada, ~ el Banc 
podrà recórrer als Tribunals per a exigir el pagament de totes les 

' obligacions en circulació i de les vençudes i _ no satisfetes. Pel dit 
motiu el Sindicat . reconeix al Banc de Valls el dret complet que, 
correspon al portador de les obligacins, pactant-se que l'escriptura 
és l'únic títol executiu de crèdit que tindrà tota la seva eficàcia 
davant dels Tribunals. 

El Banc de Valls podrà col-locar al seu arbitri les obliga
cions creades. 

Les despeses d'escriptura i emissió de títols seran de càrrec 
del Sindicat, el mateix que els impostos que graven o poden gravar 
les obligacions emeses, que són : 

Timbre, o' ro pessetes per obligació. 
Cupons utilitats, 3'30 .% sobre l'interès. 
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Interès mentre no s'hagi agotat l'emissió al 5 %. 
L'agricultura catalana està d'enho~abona. L'agricultura cata

lana arriba a fer-se escoltar atreu. Pagesc-~• de Catalunya : som en 
moments decisius per a la història de la nostra terra .. Tinguem 
l'ànima plena de serenitat i no dubteu qnE' a Catalunya es farà la 
llum que s'estendrà arreu de la terra. · 

Sindicats Agrícoles, Cooperatives, Associacions de transfor
mació i de venda, teniu en les vostres mans l'arma que fins avui ·vos 
mancava. Vos obren crèdits, vos deixen en bones condicions el factor 
diner èlecisiu per tota lluita, vos dema.nen responsabilitat i garantia 
que tots podem i volem donar... Anem a la magna Conferència amb 
l'esperit rublert de les més florides esperances ... L'esdevenidor és 
nostre~ 

Viseà. l'Agricultura Catalana ! Visr.a Catalunya ! 

JOSEP M. a VALLS" . 

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

Conferència de l'Agricultura Catalana 
At·tocució del Conseller Ponent 

En aquests moments de profunda commoció mundial , en què grans pobles 
-s'esfonsen a J1ensems· que n'apareixen d'altres de nous que empenyen furiosament 
i que amb vives ànsies de renovació i millorament es redrecen i avancen; avui que 
no sembla sinó óJUe Ja terra tota senti Ja sotragada precursora d 'una nova organit
zació mitjançant Ja qual tots els estaments veuen el seu benestar social i econò
mic; ara, en fi , que sembla que noves orientacions polítiques han de venir a 
substituir velles i encarcarades formes que no volien ni podien donar satisfacció a 
les a-spiracions que senten els pagesos catalans, la Mancomunitat de Catalunya, 
atenta sempre a la~orar pel bé de la terra catalana , ha escoltat Ja veu d 'alguns 
Sindicats Agrícoles i s'ha apropiat el seu projecte de reunir en una grandiosa ,... 
.assemblea totes les entitats de pagesos catalans en la qual han de tractar-se mag
nes problemes i acordar la seva immediata resoluci ó per tots els mitjans que per
meti tota u.na voluntat de ferro , reforçada per una adh_esi ó ferma de tots els agri
cu.Itors. 

En a_queixa Conferència de l'Agricultura Catalana, que considerem que ha 
d 'ésser Ja fita, el. punt de partida per a la orientació a pendre en el present i en 
l'esdevenidor de les co!·Iectivitats i de !"individu, enten la Mancomunitat de Ca
talunya que no pot deixar sense resoluci ó o sense un acord al menys, tot allò que 
es refereixi a una organització jurídica del treball i la terra ,. de totes les germaní
voles relacions entre tots els estaments que treballen i que de la terra viuen. 

Confiant en el bon seny dels catalans tantes vegades posat a prova i en circums
tàncies ben difícils, sabent que tots vos compenetreu en la idea que s'imposa, un~ 
definitiva i satisfactòria resolució, la presentem a tots vosaltres perquè l'empren
gueu i ho feu tan aviat com les circumstàncies d'un profunde estud i i l'asso liment 

· de la solució ho permetin. 
El brollar en cada poble una organització de gent ben d isposada pe) treball de 

la industrialització i comercialització dels productes de la terra, les osci!·Jacions 
devegades injustificades en els nostres mercats, l'abús del intermediari que amb 
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e,l seu marge de benefici ofega productor i consumidor, el cercle esquifit en que 
viu l'agricultor per at desenrotllament del seu comerç, demanen una intensificació 
d'aqueixes- grans activitats, demanen que s'acudí en defensa · seua, demanen, en 
resum, que s'estableixi i es solidifiqui fermament el crèdit agrícola, crèdit que, 
com tota cosa que ha d'ésser permanent, ha de basar-se en la seguretat absoluta 
de Ja possessió dels elements objecte del crèdit, seguretat que hem d 'aconseguir 
mitjançant l'assegurança de les rendes de la terra i de tots els el'ements de que'ns 
servim per a treballar-la. 

Mes per això, ens falta intensificar la vida agrícola de cada poble; cal una com
pleta organització per· a arribar a la un ió estreta de tots, si · no volem corre el perill 
que tot allò que ens proposem , que tot el que serà, comptant amb el vostre entu
siasme reflexiu, se'n vagi per terra i amb això totes les ii·Jusions de millorament, 
i amb això un endarreriment suïcida. 

Agricultors catalans: per tractar, resoldre i posar a la pràctica aqueixes grans 
qüestion's, sou convocats a la magna Confl!rència de l'Agricultura Catalana que 
tindrà lloc en la sala d 'actes de la Direcció d'Agricultura de la Mancor,nunitat de 
Catalunya (carrer d 'Urgell, 187) els dies 7, 8 i 9 del vinent mes de maig, en la 
qual, concretant el nostçe sentir, s'hi exposaran els temes següents: 

Organització jurídica de la Agricultura Catalana. 

Implantació del Crèdit Agrícola. 
L'assegurança en l'Agricultura. 
Organització social agrària. 

Mes, com que ten im el 'propòsit que la Conferència de l'Agricultura Catalana 
no sigui una diada més de discyrsos i propòsits sense que en quedi cap més im
pressió que la que dei.\a una festa, sinó que volem donar efectivitat immediata 
als acords que es prenguin, prevenim als representants de les entitats que vinguin 
a la Cpnferència amb els poders ben amplis per a pendre acords, i amb l'adhesió 
dels seus representats per a posar-nos de seguida en marxa. 

Palau de la Generalitat, abril de 1919. 
JOSEP MESTRES I MIQUEl.. 

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

Reglament de la 
de l'Agricultura 

I 

Conferència 
Catalana 

1 r La Conferència es compondrà de membres Honoraris mem
bres Delegats. 

Són els primers: L'Excm. Sr. President de la Mancomunitat de Ca
talunya, els senyors Senadors, Diputats a Corts, Diputats Provincials per 
Districtes catalans i els Presidents dels quatre Consells d'Agricultura i 
Ramaderia. 

I els segons, els representants d'Ajuntaments i els de les entitats 
agrícoles en Ja forma q1.1e més avall es detalla. 

2." Les esmentades corporacions nomenaran delegat~ seus. atenint
se a les següents disposicions: 

A) Els Ajuntaments que es componguin de nou regidors o menys, 
nomenaran un delegat i els que passin d'aquest nombre, dos. 
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B) El Delegat de !'.Ajuntament podrà o no pertànyer al cos de Re
gidors, però haurà d'ésser nomenat per ells, constituïts en Consistori, _i 
ésser agricultor. , 

3-r Les entitats agrícoles nomenaran: Un Delegat fins a roo socis; 
dos, de roo a 25o; tres, de 25r a rooo i quatre, de roor en amunt. 

4.t Els Membres Honoraris de la Conferència tindran veu per a 
les deliberacions, però no vot. · Els Membres Delegats tindran vot i veu . 

5è En recollir el títol de Membre Honorari o de Delegat, o acom
panyat d'ell si s'envia per correu a les- entitats i personalitats de fora , es 
repar,tirà un imprès contenint les conclusions provisionals, formulades 
pels senyors Ponents. · 

6.è Les esmenes, addicions i supressions que vulguin fer-se., hauran 
d'ésser presentades quatre dies, almenys, abaris del dia assenyalat per a 
la celebració de la Conferència, per escrit, i · acompanyant una brevís
sima·explicació de l'esmena. 

7.è Si l'esmentada esmena no s'avé a l'objecte de la C~nferència , és 
facultat el senyor President perquè pugui o no donar-ne compte. , 

Sè Per a discussions es concediran dos torns i solament podrà fer 
ús de la paraula el Membre Honorari o Delegat que hagi presentat l'es-
mena, segons es· determina en la base sis . 

1 
• 

g.è En la defensa de les esmenes s'erriplearan quinze minuts , i deu , 
en les rectificacions. Però si la Presidència ho .considera oportú , podrà 
concedir un torn més , de cinc minuts per aclaraèions. 

ro . L 'ordre de les discussions el fixarà la Presidència, tenint en 
compte l'ordre de prelació dels que hagin presentat esmenes en la forma 
establerta . 

1 I. Solament podran fer ús de la paraula un ,Delegat de cada enti
tat convocada i els Hono.raris. 

I 2,. El títol de Membre Delegat serà remès mi.tjançant el pagament 
de 5 pessetes, les quals es faran efectives en recollir-lo . 

13. Per a millor organització de la Conterència, els Ajuntaments i 
entitats comunicaran, ·arn b vuit dies d'anticipació, els noms dels Delegats . 

14. En tot allò no previst en el present, la Presidència resoldrà se
gons el seu criteri. -

I5. Totes les comunicacions, consultes, pagaments , esmenes, etc., 
hauran de dirigir-se sota la següent adreça: Direcció d'Agricultura de 
la Mancomunitat de Catalunya.-Oficina de la Conferència.- Urgell , I87. 
-Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Transpiració dels ous del cuc de seda 

Obtinguda la llavor sana per a poder .ter les nostres observacions 

mercès a la generositat del Foment de Sericicultura Espanyola, i fulle

jades algunes de les publicacions generals referents al cultiu d 'aquest 

lepidòpter, especialment la monografia de l'eminent enginyer agrònom 

Sr . D. H . Gorria, emwenguérem estendre els nostres coneixements 

ajudats del microscopi. 
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El cuc de seda s'alimenta de les fullès de la morera, com tothom sap, 

i per a la cria d'aquest ' beneficiós animal cal tenir en compte una sèrie de 

regles higièniques que no detallem aquí. 

Diverses són les espècies del gènere Bombyx que poden fer capolls 

aprofi.tables per a la sericicultura, però la que el fabrica millor i la més 

apreciada és la del Bombyx mori, espècie que es creu importada de Xina. 

Aquest lepidòpter salènid, en l'esta~ dé insecte perfeéte, o siga de 

papallona, està caracteritzat per tenir les antenes plumoses en els mascles. 

i dentades en les femelles . 

Aquest estat és el més curt, puix que solament dura el temps neces

sari per a fer la còpula i immediatament la femella diposita els ous fecun

dats , escampant-los i deixant-los.en un mateix pla, on queden fortament 

enganxats per la matèria gelatinosa que els cobreix . Els ous necessiten 

una tèm peratura modé~ada per avivar-se , per la qual cosa es pot seguir 

el procediment natural, encara que industrialment és convenient recòr

rer a la incubació artificial utilitzant les estufes apropiades a aquest 

objecte , degudament regulades per la temperatura fins a 27". Jo els he .· 

obtingut nats per aquest procediment als deu dies d ' inc'ubació moderada. 

L'animal esquerda Ja cldsca de l'ou , s'eixampla el forat del micròpil i 

surt una eruga- microscòpica negrosa i peluda que corre en busca del 

menjar; és de forma cilíndrica, allargada, i presenta dotze segmentacions, 

descomptant el cap. Després l'eruga, durant son creixement, efectua 

quatre mòrfosis o mudes . Per la seva alimentació abundosa i atrafegada , 

aquest animat creix extraordinàriament; però la pell és quitoñasa, i 

aquesta empresona fortament l'animal , fins que té força suficient'per a 

mudar-se de camisa o de pell. Llavors s'eixampla, perquè la nova pel

lícula que. la cobreix és més tendra i més fàcil d 'emmotllar-se a les pro

porcions que necessita l'eruga . Són cinc les mudes del cuc de seda; 

estats crítics per a la seva existència, i que passa adormit , segons aprecia

dons dels zootècnics. 

L 'eruga , en el seu màximum de talla , presenta un apèndix al cap de 

avall , i., en el seu caminar , sempre va un poc geperuda . El cap és més 

gros, i s'hi troben el llavi superior' i inferior, les antenes , els palps maxil

Jars i labials , els ulls i les mandíbules. Durant aquest estat l'indiv idu 

assimila totes les matèries nutritives i de reserves per à tots els altres 

estats que s'esdevenen. 

En els últims dies l'eruga deixa de menjar, aixeca la part anterior que 

redreça neguitosa; s'afanya a enlairar-se, per a estar desembrassada ; co

mença a tei xir entre els branquillons del ramatge; per últim, comença a 

donar la forma definitiYa del capoll, i dón?- voltes i més voltes, deixan t 

atapeïda Ja seda que fab rica, restant ella en son. interior . La seda, quí

micament considerada, és una matèria queratínica del grup de Ja celast-
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via, la composició de la qual no està ben definida. Aquesta substància 

és pastosa en l'interior de l'a ni mal, i s'asseca en posar-se en contacte arn b 
l'aire. Es coneix amb el nom de .fibroïna. 

Dins del capell s'efectua una nova metamórfosi o transformaci@ subs
tancia] , passant l'eruga a l'estat de crisàlide de forma ovoide i mancada 

de moviments. Aquest estat dura pocs dies, acabant per segregar un 
líquid que dissolia seda; fa un forat en e] capell i surt de l'interior de Ja 

papallona tendra i humitosa. Els cultivadors del cuc de seda i que en 

busquen ]'aprofitament industria], procuren _no arribar a aquest estat, 

puix que els destrueix el fil em bu!Jat en el capell, aprofitant solament 

aquest per a obtenir papallones suficients per a la JJav9r que el~ manca; i 
els capells restants els tracten pel vapor d'aigua, a altes temperatures, per 

a matar Ja crisàlide. I, per últim, s'esdevé Ja ·darrera metamórfosi, en 

què l 'iQ.dividu passa a insecte perfecte, retornant a] començament del 
cicle vital. ·. 

Tots aquests fenòmens són observats i coneguts de tots els aficionats 
al cultiu d'aquests remuneradors animals, però l'estat més important que 

correspon a l'embrionari .és el més oblidat. 

Les llavors han d 'ésser degudament seleccionades per al perfecciona

ment de la raça i el millorament en e] producte obtingut, puix que el 

flagell que més pateix aquesta indústria, exterminat quasi per complet 
en el nostre país, radicava en els ous, i Pasteur conquerí una celebritat 

mundial en descobrir la causa de la infecció que va propagar-lo. 

Els ous facilitats pel Foment de Sericicultura Espanyola són sans, 

segons m'ha estat possible comprovar pels migrats mitjans amb què 

comptem per a fer aquells estudis preparatoris. 

La femella, clavada en una agulla , després de fecundada , diposita pa~

latinament els ous, deixant-los escampats, i queden naturalment i forta
ment agafats per a resistir les inclemències atmosfèriques (fig. 1 ). Im

mediatamen.t després d 'ésser dipositades, presenten una forma ovoide, 

aplanant-se després un xic i restant definitivament amb la forma lenticu

lar , per Ja qual cosa se li dóna el nom de llavor. Vist l'ou amb un lleu
ger augment (fig. 2) , es distingeix que, ultra ésser aplastats, són quelcom 
còncaus en el centre i estan rodejats d'una coronisa . En un dels extrems 

s'hi distingeix una petita depressió que s'anomena micròpil (fig. 3) i per 

la qual entra el líquid fecundant; després es clou en eixir de l'ovari, i 
per aquest mateix lloc és per on, després d' incubat l'animal, es trenca 

la closca per a donar-li lliure pas. 

Vist l'ou a gran augment en el microscopi , és clar i presenta unes 

taques negres repetides arreu, en són interior (fig . 4). Si nosaltres trac
tem de obrir la closca i examinar l'interior, hi trobarem una membrana 
finísima, que és Ja membrana vitalina (el mateix que en .els ous de les 
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gallines); i si l'ou ha estat exposat llarg temps en l'intempèrie sense 
poder-se avivar a una temperatura extremada, hi restarà una cavitat 
intermitja (fig. 5). 

1osaltres, durant la incubació i en temperatures diferents, hem pogut 
observar moltes variacions en l'interior dels ous; però la més constant ha 
estat l'estabulir-se la matèria albuminòidea i la cosmoràtica, presentant 
una tonalitat confosa i blanquinosa. I abans de formar-se l'embrió, s'en
terboleix d'una manera extraordinària (fig. 6). Després segueixen els 
fenòmens naturals que hem descrit a grans r:ets, però una particularitat 
vull tractar de demostrar. Respiren els. oys? 

Les maravelloses demostracions experitnentals d.e Duclaux ens ho fan 
suposar pels canvis de matèria en lïnterior dels ous i les diferències de 
pes en el tem ps que resten des de la posta a la incubació . 

Els ous re piren, el mateix que els animals perfectes, assimilant-se 
l'oxigen dc l'aire, i desprenen gas carbònic i vapor d 'aigua. 

Però ¿com s'efectua aquest traspàs de matèria si la closca és dura, 
com pacta i consistent? 

Pels procediments que recomana la tècnica histològica hem separat 
un tr?s de closca: s'ha netejat degudament, i després d'una maceració 
especial, hem pogut fer ressaltar a la llum obliqua i en el microscopi una 
xarxa meravellosa de canals que traspassen la closca (fig. 7); i a gran 
augment (fig. 8) s'hi distingeix com els dits canals voltegen les plaquetes 
i egueixen el espais intermediaris canalitzant l'exterior amb l'interior . 
En l'extrem en què . és trencada la closca, es pot comprovar la conti
nuïtat d'aquests microscòpics conductes . 

Així é que d'una manera leBta i continuada podem efectuar l'absor
ió d'oxigen de l'aire, reconstituient de pèrdues naturals orgàniques du

rant el període de reconstitució i conservació embrionària per a poder-se 
fer més tard en la incubació les reaccions bioquímiques necessàries. 

Queda ' done demostrat com pot efectuar-se aquest missatge bioquí
mic per aquells coodu tes existents en les :closques dels ous del cuc 
de eda. 

;u . F RA I SAl\ 

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

Arrelarà el tractor en la nostra agricultura? 
É aeneralla reença que el tractor agrícola no é fet per a les nostres 

terr . que le cara teri tique de l'agricultura catalana ·oposaran al eu 
ú ·, i que le poques excepcion i olade , les esca e mo tres de cultiu 
mecàni del temp futur . eran quan no exhibicions nobi te , in tru
mental e <>ran explotac ion que e unen del marc orrent. Crec 
errònia aqu ·m manera de pensar. i m'atreviria a predir que en un 
t mp . ·ino molt ròxim tampoc llunyà en excé ·. force eran el tractor . 
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que conreïn els nostres carn ps. Per això interessa plantejar Ja qüestió. 
El meu convenciment es fonamenta que les causes que arreu del món 

imposen el cultiu mecànic no són particulars d'una nació, de cap recó de 
Ja terra; són causes generals , definides , que en fan un dels problemes 
més profunds i vius d 'avui . Li donen una valor d 'actualitat no passat
gera, que no el deixa confondre arn b una activitat brillant i fugi dora que 
el temps en passar s'emporta; la seva innegable transcendència l'afirma 
com un dels pilars de la vida futura, amenaçada per Ja insuficiència de 
la producció agrícola. No respon a innovació enginyosa, ni a desig 
aventurer , ni s'adopta corn a mètode d'elecció: ve imposat per llei de 
necessitat, per les noves condicions econòmiques, per la manca creixent 

de mà d'obra, per les característiques del conreu modern. 
¿Podrà, la nostra agricultura, quedar al marge de les normes univer

sals q·ue l'encarrilen? Indubtablement, no. Prou sé que havem avançat 

ben poc en el sentit mecànic, que si Ja màquina útil troba (unes lògiques 
i naturals , altres rutinàries) resistències a la seva generalització, moltes 
més n 'ha de trobar la màquina motora. Però el defecte de velocitat re
presentarà un endarreriment, mai un atur insuperable. I ens ajudarà, 
per a arribar més prompte, l'intens treball de les totes les altres nacions 

afanyoses d'una definitiva solució. 
Els que neguen el possible arrelament del tractor en els nostres camps, 

parteixen d 'un fals punt de sortida. Creuen, equivocadament, que el 
seu ús exigeix planes grandioses, infinites extensions lliures d'obstacles . 
Aquest concepte procedeix de l'època inicial, avui ja històrica, del tractor. 
La torça mecànica serví primer per roturar terres verges de gran amplitud 
per a la qual cosa eren aptes les pesants màquines cie forta potència, útils 
encara en els països colonials, eh les encontrades en què s'inicia el conreu. 
De les roturacions passaren els tractors als treballs ordinaris, i lògic és 
que comencessin a aplicar-se en els camps extensos, on convé fer amb 
rapidesa molta feina, i en els quals Ja màquina funciona sense entrebanc 
de cap mena. Si el cultiu mecànic hagués pogut ésser una cosa limi
tada, és clar que s'hauria aturat aquí; però les necessitats de l'agricultura 
moderna ·són intenses. I ja és passat· el moment en què la força mecà
nica sols regnava en les grans parcel·les; el seu ús serà aviat general , 

sigui el que sigui el relleu i Ja divisió topogràfica. 
Després d'una laboriosa evolució, el concepte s'ha modificat per com

plet. Com diu, encertadament, Burness Greig, la funció capital avui de 
la força motriu en l'agricultura és la de sostenir amb treballs repetits el 
rendiment de les terres de conreu antic, cansades per llur fecunditat mi
lenària. És un greu problema per a les nacions europees el de la pro
ducció de blat i de carn. La guerra ha servit de definitiu exemple per 
mostrar l'alta conveniència per a tot país de poder-se proveir a si mateix; 
i per això s'apressen els estats a intensificar llur agricultura. Però també, 
en circumstàncies normals, aquesta necessitat s'hauria fet sentir ben 
aviat. Ja abans del conflicte assenyalava Jullien el perill fent notar que, 
si bé en Ja segona meitat del segle XIX, quan Europa sentí que el blat 
escassejava, aparegué ord-Amèrica com un graner que semblava ines
gotable, els fets més tard han demostrat Ja fa! · làcia de l'esperança, puix 
que en els deu darrers anys anteriors a la guerra els Estats U nits havien 
disminuït en un 30 per 100 l'exportació de cereals degut al creixement de 
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la seva població. Per altra part les exportacions de l'Argentina -no pro
'gressen en la torm a prev ista , i en les de Rússia no s'hi pot comptar per 
molt temps-. Un trist esdevenidor s'obre davant dels pobles que no 
drodueixin prou per sostenir-se; en una complexa i total varietat d 'ali
ments, o en una branca de necessitat primària que pugui ésser objecte 
de fàcil intercanvi! 

La solució racional del problema es troba en la intensificació de la 
pròpia producció a la que pot arribar-se amb l'acció conjunta dels mè
todes agronòmics moderns que fan referència al vegetal , i arn b l'ús del 
tractor que permet conrear major extensió de terra , o bé treballar la 
conreada amb major perfecció. Demés, rigoroses experiències mostren 
que collites obtingudes per mitjans mecànics.arriben a tenir un zS per 100 

de sobrepreu per damunt les ordinàries; sigui perquè els treballs són més 
profunds i poden practicar-se en el precís moment avantatjós , sigui per
què degut a la fragmentació del sol, la nitrificació és més activa . 

¿Es comprèn, ara, . com essent el tractor necessitat imposada per les 
condicions econòmiques en què la hvmanitat tota es desenrotlla , haurà 
d'arrelar, més o menys de pressa , a la nostra agricultura? Precisament 
la seva transformació , en un sentit que ve de l'extensió a la intensitat , el 
fa convergir envers les característiques del treball dels nostres camps . 
És, doncs, precís començar a preocupar-nos del problema, estudiar amb 
les nombroses proves i pràctiques fetes arreu, · els models de tractors més 
indicats per a Catalunya. Aquest anàlisi, que prou dades hi ha per a 
fonamentar amb força èxactitud, serà l'objecte d 'un pròxim article. Ell 
ens palesarà l'afirmació suara feta; que el cicle evolutiu de la fabricació 
del tractor sembla orientar-se a la concreció del model indicat per a les 
modalitats de la nostra agricultura. ¿Deixarem, amb passivitat suïcida, 
d'empendre l'ínfim treball, d'abastar de la branca, fecunda i rica· per 
l'esforç dels altres, el fruit ja madur? 

CARLES PI SUÑER 

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

El resultat de la· 
a l'Urgell 

poda de l'olivera 
i Segarra 

Per a D. I. Aguiló 

Senyor Director de la Revista AGRICULTURA 
Barcelona 

Molt senyor meu: 
Creient que pot ésser d ' interès per als llegidors de la revisfa que vostè 

tan dignament dirigeix, passo a manifestar-li el ' resultat de la poda dels 
olivers, verificada l'any passat sota la direcció dels senyors Casallo i 1vta
tons enginyers de la Mancomunitat. 

Com que es tractava d 'una prova que havia de servir d'ensenyament, 
la poda tingué lloc en dues propietats confinants amb una de les carre
teres de més trànsit en aquesta i les quals propietats pertanyen als 
senyors Solsona i Mulleracs . 

No estant acostumats els pagesos d 'aquesta comarca a la poda curta. 
pot suposar-se la impressió desagradable. que produí a la immensa ma-
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Transpiració . dels ous del cuc de seda 

{)us del cuc de seda, al tamany natural Concavitat de la closca de l'ou 

El micròpil L'ou en son natura l, vist directament al microscopi 

Començ de la incubació 9urant la incubació 



Una part de Ja closca de l'ou del cuc de seda 
vista a gran au ment.- Xarxa del conductes 

respiratoris. 

Un detall de Ja mateixa preparació vist directa
ment al microscopi. (Aument aproximat 

de 1,500 diàmetres). 
(Vegi' s article pàg. 145) 

Vi~tes de la finca adquirida 

per la "Unió de pagesos de Balaguer i sa ComarcaH 

En l'article de nostre director, publicat en el número del dia S de març d 'el1-
guany, es donava compte de l'adquisició de un important latifundi per a repartir
lo en lots entre els socis de dita entitat. A l'acte de presa de possessió, el dia 16 de 



març, hi concorregué don Josep M.' Valls, director de Agricultura de Ja Manco

munitat de Catalunya. En aquest dia foren preses les fotografies que seguei

xen , on s'hi veu al president de Ja Unió, mossèn Joan Baldomà, acompanyat 

<fe varis individus de la Junta i altres socis. 



Església de Santa Coloma (Andorra) -amb son vell campanar i una plantació de tabac en primer terme 

La fàbri ca de tabac i d'electricitat d'Andorra la vella 
(Vegi' s article pàg. 151) 
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joria veure que els arbres quedaven quasi despullats. Però ha passat e] 
temps, i malgrat e] poc mirament que amb aquelles oliveres , com en 
totes les de la comarca en general, tingueren , han pres ufana i vida, 
quedant ja vestides del tot; i en les del senyor M ulleracs , per ésser Ja 
terra més bona i estar un poc més ~en tractats amb vegetació esplèndida, 
ja algunes de les noves brotades tenen fins o'6Ó metres de llarg. 

L 'exper iència, doncs, ha resultat decisiva i són molts els que aquest 
any desitjar ien podar ll urs oliveres en Ja mateixa forma tan censurada 
per ells mateixos l'any passat. 

Aprofito aquesta ocasió per a oferir-me de vostè afectíssim S. S. 

q. e. s. m. 

JOSEP CIVIT 
Cervera, 31 març 1919 

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

La propietat de la terra a Andorra 

Aqdorra, aquella terra tan germana nostra no sols pels lligams de Ja 
sang i de Ja històr ia, sinó pels més ferms i perennals de la llengua, que 
el temps no esborra , va afl uixant cada dia més les traves que la privaven 
de relacionar-se amb els que viuen fora del cercle de les muntanyes que 
l'envolten , i un dia amb els telèfons i Ja ·carretera , després per via de la 
premsa i els automòbils, va escursant distàncies , eixampla els seus horit
zons mentals, frueix més de Ja vida integral del món , aspi ra a un més 
enllà progress iu i trebal la amb daler per forjar-se un bell ideal. · 

Posada ja en aquesta planúria la vida del poble andorrà, ha començat 
a somoure 's espiritualment aquel la massa estàtica que durant tantes 
centúries havia restat immòbil , quasi insensible al pas dels anys, i avui 
se Ja veu agitar-se i plànyer-se de deficiències d 'organització social , sentint 
fretura de noves modalitats que li facin guanyar el temps perdut . 

Però Andorra es troba enclavada entre dos Estats . entre França i 
Espanya, am bdòs de règim proteccionista, i aquest fet l'orienta forçosa
l(len t al contraban, i de rebot, al cultiu del tabac amb qu è donar vida al 
primer , aplicant a tal cultiu üna gran part del país que podria donar 
blat, del que tanta falta tenen els seus habitants . 

Andorra és, doncs, una terra on no es pot menjar pa sempre que es 
vol, amb tot i comptar amb diner-S, amb molts diners guanyats culti vant 
tabac i traspassant-lo a l'altre costat de les seves fronteres . l'\ o hi ha blat. 
Per obtenir-lo han d 'acudir , sumises. les autoritats, a llurs coprínceps, i 
aquests als Go\'erns respectius de França i d'Espanya . ¡Figureu-vos el 
que els deurà haver deixat passar la França i el preu a qu è hauran hagut 
de pagar el d'Espanya durant els anys de la guerra! 

Al sol anunci que s'han tancat els passos, que vol . dir que s·ha suspès 
o privat la importació, tota mena de quèviure puja de preu. Llavors, 
generalment, ja no es venen ; a tot tirar es deixen. i de tant en tant lïl ·lus
tre Consell General ha d 'ordenar uns registres domiciliaris per a regular 
la vida dels habitants de ]es Valls . 
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I si es té en compte que en aquelles xamoses encontrades pirenenques 
es cria i engreixa una quantitat de bestiar importantíssima, es compen
drà perfectament que una gran part de la terra cultivable estigui con
vertida en prats d'ufanosa vegetació, de la qual herba, gràcies al ben 
cuidat sistema d'irrigació establert a totes les valls, se'n fa tres segades 
generalment , i és guardada en cortals i bordes per a la temporada hiver
nenca, per tal com la neu ho asseca tot i no permet treure el bestiar de 
les cledes. 

Amb aquests antecedents no és difícil fer-se càrrec de la supeditació 
a què estan subjectes aquells habitants; el que no es comprèn tan fàcil
ment, no entrant a l'esfera d 'influència de l'inèrcia, és llur resignació, 
fllla d 'un convenciment equivocat d'impotència. 

Es una desgràcia molt gran per l'Andorra aquesta seva suposició 
d'impotència, d'inferioritat, que no té fonament, però que mata en flor 
totes les il·lusions i tots sos dalers d'independència i de llibertat efectives. 
Aquesta falsa suposició la porta a creure 's inferior en tots els ordres de 
la vida; i en aquest estat d'espefit veu migrat tot ço ·que la volta (fins les 
muntanyes tan superbes que la integren), i ni dóna importància a la seva 
situació com a poble, als seus costums i tradicions, ni a la seva història 
milenària, ni a la seva llengua, aquesta llengua que, sense capir-ho bé· 
els seus habitants, és l'ànima de la seva nacionalitat i el segell de més 
relleu que la caracteritza. . 

La tasca més im per i osa, doncs, que té per realitzar Andorra, és extir
par de si mateixa aquesta suposició d'inferioritat que actualment la 
malmena. 

I existeix aquest fals convenciment, perquè fins ara no comença a 
entrar-hi l'alè vital del cooperativisme. No hi és encara establert ni .com 
a prod.uctor ni com a consumidor, podent-hi ésser, com a to't arreu, de 
les dues maneres, ja que produeix i consum a la vegada i els seus fills 
no són ni rÍ1és ni menys que els d'altres encontrades catalanes, ni més 
bons ni més dolents, ni més intel ·ligents ni més ignorants. 

Hi ha sí certes característiques filles del mig ambient en què es 
desenrotlla, que els distingeixen, entre les que sobressurten la predispo
sició a les qüestions econòmiques i un - entrenament especial per a les 
coses públiques. Són una barreja d'economista i de diplomàtic, que 
no falta qui ho tradueix al llenguatge vulgar !dient que són un compost 
de contrabandista i de gitano, condicions que responen perfectament al 
tipus propi de totes les fronteres de règim proteccionista. Que França i 
Espanya estableixin el lliure canvi, i produiran úna transformació. ins
tantània a Andorra . 

En aquest país, doncs, que tan lleugerament acabem de presentar, és 
on s'està preparant una nova forma de la propietat de la terra, que creiem 
interessant donar a conéixer en un ' pròxim article. 

JOSEP ALEMANY I BORRAS 
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Folklore de la Pagesia 
Influència del temps 

Quan diem: 

264 .. - Una persona gelada, 

volem significar que aquella de qui parlem no és afable, sinó inex
pressiva . 

La boira podem dir que a la nostra terra és sempre freda i de temps 
hivernal, i, per tant, signe de mal temps. 

26S.-Boirada, 
ruixada o ventada. 

266.-A l'hivern neblina, 
Ja neu per veïna. 

I són pitjors les boires que venen sense trobar un jaç d'humitat: 
I 

267.-Boires amb aixut, 
ja cal pagès que Déu t'ajut. 

268.-Sant Vicent, 

que també es diu així: 

treu Ja boira del torrent 
i hi posa el vent. 

26g.-Per Sant Vicent, 
marxen les boires 
i venen els vents. 

270.-Per Sant Vicent, 
cessen les glasses 
i entren els vents. 

Per una cosa o altra es diu del dia anterior: 

271.-Per Sant Fruitós 
els freds majors. 

Usem també la paraula boira en sentit figurat : 

272.-Anar a escampar Ja boira; 

que equival a anar-se'n a passeig sense objeçte determinac a badar. a 
distreure's, a no fer nosa. 

273.-Tenir Ja boira 

és igual a tenir un perdigó a l'ala, a haver begut massa . 
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El mateix pot dir-se de Ja neu: 

274.-Pel gener, 
la neu s'h i asseu com un cavaller. 

També es diu així: 

275.-AI gener, . 
s'hi assenta com un cavaller; 
al febrer 
fuig com un gos llebrer. 

276.-Per Sant Romà. 
la neu al pla. 

·I, és clar, com a conseqüència del fred, 

277. - Pel gener 
pateix el bosc i el graner. 

No es treballa gaire, però es menja i es fa foc. 
Vol dir el mateix aquest altre: 

278.-EI gener 
buida la óóta i el graner. 

Però , tornant a Ja neu: 

279.-Mentre vegis neu a Montsech 
no podis el cep. 

280.-Per Sant Mateu, 
neu al peu. 

28r.-Per Sant Martí , 
neu al pi. 

282.-Per Sant Andreu,. 
pluja o neu 
o fred moLt greu. 

283 . ....:..Per Sant Martí, 
la neu al pi; 
pef Sant Andreu, 
a tot arreu. 

284.-Per Sant Tomàs, 
neu al nas. 

o obstant, es diu: 

285.-Any de neu, 
any de Déu. 

I això fa que les neus no espantin. 

Agricultura 
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El febrer és :igorós. 

286.-Febrer el curt, 
més brau que un turc. 

Té més pocs dies que cap de l'any, però es fa sentir, deixa rastre, 
pel seu fred. Per això l'experiència ensenya: 

287.-Pel febrer 
abriga 't bé . 

288.-Per la Candelera 
el fred va enrera. 

289.-A la Candelera, 
si el fred no li va davant 
li va darrera. 

290.-Per la Candelera, 
gran fred o gran gelera. 

29r .-Sol matar febrer, 
més que ei carnisser. 

292.-El Febrer, 
tira les velles al femer. 

293.-Qui te ovelles pel febrer. 
les daria per un diner. 

294.-Sants de guix i febrer 
porten capa. 

29S.-EI febrer, 
nou cares té. 

Però altres aforismes i creences populars condicionen el fred : 

296.-Si trona entre la Candelera 
i la Mare de Déu de març. 
s'allarga quaranta dies l'hivern . 

297 .-Si trona per la Candelera, 
s'allarga quaranta dies l'hivern. 

298.-Si la Candelera plora, 
l'hivern és fora; 

Amb aquesta variant: 

si la Candelera riu, 
el fred és viu. 

299.-Si la Candelera plora, 
!"hivern és fora; 
si la Candelera riu, 
l'hivern reviu. 
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300.-Si el febrer riu, 
el fred reviu. 

Agricultura 

Però no cal viure refiat , puix que 

301.-EJ febrer, 
de cap o ·de cua, 
sempre l'ha de fer. 

302.-Sia a l'entrar, 
sia a l sortir, 
el febrer 
dóna que dir. 

303.-Per Ja Mare de Déu encandelada 
grossa nevada, grossa gelada, o grossa ventada, 

.vuit dies· ençà, vuit dies enllà, 
si no l'ha .feta la farà. 

Mes no hi ha escapatòria 

1 encara: 

304.-Si el febrer no fa februres, 
el mars fa esgarradures. 

I 

30S.-Per la Candelera, 
mal és l'obac on el sol no hi pega: 
allà on el sol no hi pegarà, 
casa no hi vagi 's a parà. 

VALERI SERRA I BOLDÚ 

• 11 •• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dos medis antics 

l'humitat de 
per 
les 

a augmentar 

terres 
I 

En moltes comarques catalanes la qüestió de l'humitat és fonamen
tal. L 'escassesa d'aigua, el desconeixement dels medis d 'eyitar les dis
persions de l'humitat de la terra i sobretot la manca de racionalitat en 
moltes de les operacions que es practiquen, determinen , sinó "Ja pèrdua, 
al menys una forta reducció de les collites. 

No és cap paradoxa, ni cap invenció l'afirmar rotundament que en 
molts casos el pagès és l'únic culpable de la pèrdua de la collita. Un 
xic per incúria, un xic per ignorància, ell no s'aprqfita d 'una sèrie de pro
cediments senzills que li permeterien, sense grans esforços i amb despe
ses limitades, assegurar quasi fixament la continuïtat de les collites. 

D'aquests medis volem parlar avui només amb l'intenció de recor
dar-los i de recalcar novament la seva importància i la seva senzillesa. 
Hi ha molts pagesos que sembla que no els hagin conegut mai i altres' 
que han oblidat llur utilitat. 
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El primer mètode per a tenir l'humitat necessària és-no cal dir-ho

el de regar. És el més bonjc, el més pràctic i el de resultats més segurs 

i profitosos. Però , desgraciadament, no és sempre possible, i alia vores 

s'ha de recorre a sistemes de acció indirecta. 
Arn b les regades es proporciona l'aigua necessària; amb els procedi

ments a que ens referim en aquestes línies o s'impedeix que l'humitat 

de la terra procedent de les pluges s'evapori , o s'augmenta la seva capa
citat d'imbibició . 

Tothom coneix l'efecte de les treballades: posar la terra en condicions 

d'emmagatzemar la major quantitat possible de l'aigua que cau amb les 

pluges; tenir-la sempre ben desfeta i en pols , impedint la dispersió. de 

l'aigua per acció del sol i destruir les males herbes que són formidables 

consumidores d 'humitat. 
Les treballa'des ben fetes-racionals i conscients podríem dir-poden 

per això substituir parcialment a les regades perquè eviten tota inútil 

pèrdua d 'humitat. 
Els èxits del d1T janning, del sistema Líster, del sistema Jean, etc., 

són deguts, principalment i quasi exclusiYament, a aquesta funció fona

mental de les treballades. 
El mèrit del pagès, doncs , en les terres de secà consisteix en saber 

distribuir racionalment les labors durant l'any, de manera que no es 

perdi, si és possible, ni una gota de l'aigua continguda en la terra, per a 

que Yagi tota a benefici de les plantes cultivades. 
La primera funció de les treballades és Ja de permetre l'acumulació 

de l'aigua . Això s'obté fent una treballada fonda poc abans del període 

de les grans pluges, a la tardor o a l'hivern , segons els païssos. Pot 

fer-se abans o després de la poda dels arbres, al moment d'enterrar els 

adobs. En moltes comarques on els pagesos són «curiosos», en lloc 

d'una es fan dugues treballades per a assegurar d'una manera completa 

!"acumulació de l'humitat. 
Després és necessari impedir que l'aigua es perdi per evaporació. 

Això és senzill: cal només curar de que la superfície de la terra no es 

torni dura, sinó que sempre estigui en pols ben fina, ço que es pot obte

nir am.b freqüents cavades , o millor encara , perquè és més econòmic. 

amb l'ús de cultivadors, deJs guals existeixen innombrables sistemes 

(Mayfarth, Massey-Harris, Jean , Planet, Sílex , etc.) 
D'aquesta manera no es permet tampoc el desenrotllament de males 

herbes i s'evita, per tant, la elevadíssima dispersió d 'aigua a elles deguda. 

Quantes cavades s'han de fer? A aquesta pregunta no es pot respon

dre d'una manera categòrica, perquè la ; resposta depèn de la classe de 

terra, de la freg üència i intensitat de les pluges, etc. Però una regla 

pràctica exacta és la següent: la cayada o la labor de cultiYador són ne

cessàries quan la superfície del terreny comença a endurir-se. Per arxò 

no pot existir un nombre. fixo de trebafls. Generalment. els fruiterars 

catalans es treballen un cop a l'hivern i un parell de vegades més entre 

pr imavera i estiu. El pagès segueix invariablement el seu sistema sense 

veure que en certes anyades és convenient augmentar el número de 

labors. 
En conclusió, doncs, per a tenir en el terreny Ja quantitat d'humitat 

necessàr ia i per a evi.tar segurament la seva dispersió és indispensable fer 
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una treballada fonda a la tardor o. a l'hivern i passar el cultivador (o ca
var) durant la primavera i l'estiu sempre que es vegi que es comença a 
formar una crosta en la superfície del sòl. 

Un altre bon procediment per a augmentar la quantitat d 'aigua con
tinguda nòrmalment en les terres consisteix en l'empleu continuat dels 
adobs verds. A l'enterrar :una herba, enterrem la seva aigua de cons~i
tució ." La terra s'enriqueix· d'humitat i la planta cultivada en té així una 
quantitat major a la seva disposi'Ció. Amb temps aquesta herba es va 
podrint , es va transformant en humus, és a dir, en una matèria que 
podríem com parar arn buna esponja per la seva propietat d 'absorbir l'aigua, 

-i la terra .que la conté està en condicions de conservar molta humitat. 
Per això d'aquesta matèria orgànica descomposada la terra es torna, 
doncs, més frescal. 

Els adobs verds, per consegüent, poden ésser un medi preciós per a 
augmentar l'humitat de les terres de secà. Cal, només, saber emplear
los amb racionalitat. 

Per a que l'adob vert resulti profitós, per tots conceptes, ha d'ésser 
fet amb plantes lleguminoses (faves, veces, llobins, etc .), les quals s'han 
de sembrar espesses i el més aviat possible per a poguer-les enterrar tam
bé el més aviat possible , es a. dir , abans de que comenci la vegetació de 
l'arbre que ha d'aprofitar-se de l'humitat enterrada. En cas c,ontrari, 
els resultats són negatius. 

És llàstima que en certs indrets de Catalunya, accidentats , mancats 
de pJuges en època oportuna, amb marcadíssima deficiència de carrete
res i de bestiar, i, per tant, de fems, els adobs verds siguin poc coneguts 
o pitjor encara desconéguts, perquè amb ells, a més de remeiar d'una 
manera pràctica a la manca d'humitat, es fertilitza la terra proporcionant 
l'element més car de tots , el nitrògen. 

AUGUST MA TONS 

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

INFORMACI 'ó VINÍCOLA 
En l'eterna incertesa de les coses d 'Espanya els esdeveniments es desenrotllen , 

potser, amb més vertiginositat que sorpresa. Sorprendre'nsi' Per què? Estem 
ja tan avinguts amb la nostra indiferència, que en l'hora de les angoixes posem 
molta més passió en els comentaris que afany de conèixer i resoldre els problemes 
que ens afecten. 

I aquestes consideracions, que tindreu per inmotivades com a començ d 'una 
secció agricola, les he cregudes jo fins indispensables per a explicar-nos la situació 
del moment, que ha retornat al marasme. 

La crisi mundial mena a una febrositat i-nerviositat en tots els estaments, que, 
si fiteu un problema polític, és després de sométre'l als fonaments econòmics . 
D'aquests ens arriba la comprensió d'un malestar que comporta crítica i protesta , 

J però raríssimes vegades s'acompanyen d 'una valenta acció constructora o tan sols 
reparadora. La protesta per un malestar comú mena a la vaga, que empitjora 
l'agudesa de la malaltia, i allí on hauríem de posar més sensatesa i prudència, hi 
aboquem odis i rancúnies violentíssimes, es natural que el xoc sigui per a fer 
trontollar el més ben basat fonament. 
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Dir crisi general és, entre nosaltres, declarar la segura resolució d'una cns1 
governamental que fa caure homes de partit perquè vinguin altres partits i homes 
de grupet sense quasi noció d 'estabilitat, sense tendències diferents de les caigudes. 
Quant més, un canYi de procedir en els mitjans de goYern. Política econòmica? 
Generalment la que l'opor-tunisme vulgui aconsellar-nos. 

I Yegeu, vinyaters, com a la crisi de la guerra, que no troba justa aplicació dc 
la pau recercadíssima per uns viaranys de rancúnia que els directb¡;s dels pobles 
no podran conYertir en fecunda acció d 'humà repòs. · Vegeu la repetició malas
truga de les nostres crisis ministerials per a agreujar el dany agut d'un cronicisme 
manifest; vegeu les vagues monstruoses, amb llurs seqüències. ¿Sabria algú tro
bar la drecera que pot conduir-nòs a bon refugi? 

On trob~r un règim econòmic que es tradueixi en tractats de comerç racionals? 
Per a convenir quelcom és menester situar-se en condicions de reciprocitat i de 
relatiu sacrifici. I cal afirmar que cap cosa és avuy consistent : ni les garanties ni 
els homes ni els projectes ni els pobles. 

Era, doncs, de raó que Espanya passés per aquestes hores de febrositat i que 
els efectes fossin els que són en produir-se en el si d'u na societat indiferent pet a 
tot allò que no sigui el més desenfrenat egoïsme indiYidual. 

I (resum d'informació), aplicant els efectes generals al nostre problema Yínic, 
direm que les vagues, l'incertesa i mandrositat amb què es reprenen les negocia
cions mercantils amb França (si bé havem enllestit les converses amb Anglaterra) 
i bon xic el grau de badoquisme nostre per a no fer esqueneta o cridar al pollós, 
pollós! en arribant l'hora, són camins segurs perquè els mercats del vi restin a la 
que salta esperant la convenientíssima normalitat relatiYa que podem fruir si ens 
posem a voler-la. 

Indicis i fets ens demostren que els preus, malgrat el compàs d'espera, no 
s'avileixeh i les ja escasses disponibilitats als cellers fan pensar que la represa dels 
quefers serà, no sols activa, sinó fins francament aventatjosa per a qui encara 
puga mesurar cargues. 

De fet els valors són més nominals que efectius, car les transaccions s'han sus
pès i el comerç sembla volguer esperar d'aquesta pausa un petit benefici damunt 
dels impacients o pessimistes. Diria jo, doncs, que res no podrà perdre d'esperar 
un rparell de mesos qui ha esperat dos anys, per on l'adagi conegut tindria en 
aquest cas la següent modificació: Quant el vinyater espera, el comerç li va al 
darrera. I no amb flabiol sonant, sinó amb quelcom palpable i d 'harmoniós 
dring: 

P. J . LLORT 
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INFORMACIÓ 
L'estimulant article aparegut en el número passat d'aquesta revista amb el titol 

Del nostre Sindicat, es referia, anc que així ho poderen apreciar nostres ilegidors, 
al de Palau de Anglesola, qui tan intensa labor social ve realitzant. 

Els temes a deliberar en la Conferència de l'Agricultura Catalana són els que 
a continuació s'anoten, amb expressió de les personalitats que n 'estan encarregades: 

«Organització jurídica de la producció agrícola catalana». Ponent: don Jaume 
Carner i Rom~u.-«Les assegurances en l'Agricultura». Ponent: don Josep Maria 
Boix i Raspall.-«EI Crèd~t Agrícola». Ponent: don Jaume Algarra i Postius.
«Organització social agrària>>.-Ponent: don Josep M.' Rendé i Ventosa. 



160 Agricultura 

L'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona té anunciats uns cursets breus, 
en els quals s'explicaran les matèries següents pels professors que s'esmenten: 

Anàlisi de substàncies alimentícies, pel Professor don Francesc Novellas. 
Explotacions lleteres, pel Professor don Josep Poch de Feliu. 
Bovicultura o Zootècnia del bestiar boví, pel Professor don M. Rosell i Vilà. 
Comptabilitat agrícola, pel Professor don Pere J. Girona. 
Hortes i conreus forçats, Plantes industrials, pel Professor don Joan Angel 

Geqís. 
Patologia vegetal, pel Professo~ don Jaume Nonell i Comas. 
Començaran el 22 del corrent abril i finalitzaran el IS de maig, excepte l'assig

natura a càrrec del senyor Nonell , que durarà fins el dia 14 de juny. 
Poden gaudir d 'aqueixes lliçons totes aquelles persones que es matriculin en la 

Secretaria de l'Escola, siguin o no alumnes d'ella. 

9 9 9 
Per a crèar un viu i enfortidor esperit de cohesió entre els associats en parti

cular, i entre els nuclis agricultors en general, a diari veiem amb gust com aparei
xen publièacions agràries bellament escrites. 

Darrerament han aparegut i fem constar' joiosament llur sortida: 
Avenç Agrícola, de Sant Sadurní, revista mensual portaveu de la Cambra 

Agrícola de Noya, dirigida per el competent publicista i conegut sociòleg 
mossèn Josep M.• Rovira. 

Butlletí de la Federació Sindical Agt·ària, de Girona . 
Am~dues publicacions, com son títol indica, estan escrites en nostra parla. 

. Al correspondre a sa salutaci ~, els lii donem la benvinguda, desitjant-)os-hi una 
vida ben dilatada. 

9 9 9 
Don Salvador Butiña, tresorer de la secció de venda de porcs grassos del Sin

dicat Agrícola de Banyoles, ha tingut l'atenció d'enviar-nos una Memòria i balanç 
que reflexen els, guanys obtinguts amb Ja venda dels sobrants de dita espècie en la 
comarca, una vegada complimentades les disposicions governatives. 

Venuts 27S porcs, i ten~nt de subjectar-los a taxa, donaren un benefici de 
7,8SS'19 pessetes . 

. Per a laborar en pro de la Secció Cooperativa oliaire de la Federació de Sindi
cats Agrícoles de Tortosa i sa comarca, es prepara per al vinent mes de maig una 
Assemblea, que, ateses les nostres notícies, promet revestir excepcional importància. 

Segons llegim en l'orgue de dita Federació , hi assistiran' don Josep M." Valls, 
Director tl'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya, i don Josep M.' Rendé, 
President de la Federació .de Sindicats Agrícoles de Ja comarca de Barbarà. 

9 9 9 
Segons notícies de Tàrrega,·el preus que han regit darrerament en els mercats 

han estat els següé'nts: 
Blats blancs, 48 pessetes els 100 quilos. ld. rojos, 48 pessetes els roo quilos. Ci

bada, 40 pessetes els uJo quilos. Blat de moro, 42 pessetes els 100 quilos. Fabons, 
68 pessetes els 100 quilos. Ofals, 1S pessetes els 100 quilos. Vins del país, 22 a 
2S pessetes els zoo quilos. Vins d'Aragó, 40 a 4S pessetes els 100 quilos. Esperits 
( rectificat), 210 pessetes els roo quilos. Misteles, 70 a 7S pessetes els 100 quilos. 
Anisats, 120 a 1 Bo· pessetes els 100 quilos. Oli, 7 a ]'So pessetes el quartà. Ous, 2 a 
2'2S pessetes dotzena. 

9 9 9 
Per dificultats creades pel gravador quan ja el present número estava en màqui

na, ens veiem privats ,de donar compte del concurs celebrat a Granollers per a la 
millora de Ja raça de vaques lleteres, perquè no volem pas dònar Ja ressenya de 
l'acte sense les iJ·JÚstracions corresponents. 
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Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

Fertilitzador 
· Radiactiu 

H. B. C. 
que és un poderós estimulant 

. d.e la vegetació que augmenta 
les collites considerablement · 

Agència general per a Espanya del PERTI· 

I 
LITZADOR RADlACTlU H. B. C., Bruch, 
núm. 42: Ba.rcelona. - De venda en les 

principals cases d'adobs d'Espanya. 

• • 
.,========================================!• 

::: Marca 
regis1rada BACCHUS 

(PATENT) 

ENSOFRADORA 

i SULFATADORA 
LES MILLORS DEL MÓN 

Cons1ructor: C. CIVIL 
Carrer Alfonso Xli, núm. 66 

Telèfon O. 932 

BARCELÒNA 

Reparacions i peces de recanvi en tots 
els sistemes d'aparells de sulfatar. 

DEMANI'S CATALEG 

··========================================· 
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Màquines : FGrns : Accesoris 
INSTAL·LACIONS DE FABR!QUES 

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'edi ficació, am b fa ngs o argiles 

I 

Instal·Iacions de FABRIQUES de CALÇ i CIMENTS 

PREMSES, 
A.MASSA

DORES, 
MOLINS , 
MAXACA

DORES, 
GARBE
LLA DO 

RES 

MESCLA
' DORES de 

morter, etc . 

Màqu ines i Motll os per a, 

fer: BLOCS , MAONS, CO

LUMNES, CORNI~ ES i al-· 

tres objectes d'ornamenta

ció amb CIMENT i ARENA 

ES T UD IS PROJEC. T ES 

J. F. Vilalta, c. E. 

<Apartaf de Correus) BARCELONA 
......... •'• .................................... . 
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Selecció d'arbres per a repoblació de riberes 

Plançons de POLLS BORDILS 

• • • • • 
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