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En la inquietud 
la terra com 

del moment, 
esperança 

GENERALS són avui, desorientació i _espant. Les sotragades . del afl'ós 
cataclisme de la guerra, fan trontollar l'organització humana, ame· 

naçada aparentment de caure en un daltabaix irreparable. Mes 
considerant amb fredor el nervi dels esdeveniments, s'arriba a concloure 
que les porugues temences són degudes a una mena d'error d'òptica, en 
el judici dels fets que transcorren al llarg del temps. La nostra vida és 
víctima de la pressa, del sensacionalisme efímer que són llei contempo
ràni::.. i ens fan semblar uns pocs mesos .període sobrat per a arrodonir i 
tancar un cicle d'evolució. Aquest afany i desengany de tots els jorns, 
mantinguts vius pel telègraf i la fulla diàría, que ens porten les noves 
interessants d'arTeu, fan que la vida social- desgastats els fets per la 
seval multiplicitat i pel riu ininterromput de lo quotidià- prengui un 
caràcte11 plirament espectacular; i si les conseqüènCies són lentes en 
formar-se, i no marxen al ritme de les accions cabdals de que deriven 
i de les quals prompte s'esfuma l 'interès dramàtic, ens sentim defraudats, 
creiem trobar-nos en un moment ilògic i absurde, i és fa general l'irri
tació. Enganyós miratge de notòria injustícia! L:home d'avui és el 
mateix que trigà milers i milers d'anys en passar de l'ús de la pedra 
al del ferro. Cert que i. ~voluci0. sempre eccelerada, ho és Yertigi
ginosament en el nostre segle. Però a despit de les neuròtiques visions, 
.el tronc ferm, de creixement regulat i segur de l 'humanitat, perdura. 
¿I és molt demanar a la raó de l'home, que comprengui que tm any és un 
temps brevíssim per a liquidar les conseqüències fatals de la pèrdua 
immensa de vides de treball i de riquesa, de la; follia macabra tot just 
finida? 

Retrobada l;;t serenor que la fe en la humanitat ens porta, cerquem 
en plena crisi, entre la movilitat de les falses apariències fugidores, 
les concrecions fermament assentades. I ens apareix la primera, la més 
fonamental, l'agricultura. ¿Com sense la terra, la comunió de l'home 
amb la natura, seria el redreçament possible? ¿Podria ésser d'altra 
manera? L'agricultura és lo senzill, lo natural, lo etern; si tot falla 
i trontolla, si una Yentada s'endú el que la civilització tenia de superflu, 
1 posu. en perill lo anormalment crescut i no madur enca.ra, fa acusar 
en canvi el tronc de línies clàssiques, sempre lligat a la sort humana. 
I es fa clara, evident, la conseqüència: lru salvació és la terra. 
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Fàcil és observar arreu aquest retorn a l'agricultura; iniciat j 8l abans 
de la guerra com a lògica reacció a l'absorbent industrialisme del segle 
dinou- precipitat només per la desfeta econòmica present. Fets simp
tomàtics, aparentment petits, el mostren. El nou Govern francès, dMTe
rament constituït, ultra el Ministeri d'Agricultura, comprèn una Subse
cretaria d'Afers administratius agrícoles de novru creació (que ens plau 
fer notar que tindrà en extens una funció anàloga a la de la Secció 
Socia:I agrària que fa pocs mesos la nostra Mancomunitat creà) . In
terrogat el President Millerand sobre el per què de l'ampliació dels serveis 
agrícoles, ja ben importants, ha respost que era degut a que l 'agricul
tura devia ésser el fonament bàsk de la reconstitució .francesa. Però 
si França retroba, passat el forçós apartament circumstancial, la seva 
vella tradició agrària, altra nació la vol crear de bell nou. Anglaterra, 
la informadora de l'organització comercial del darrer segle, convençuda 
pel seu lliberalisme econòmic, que podria sempre convertir en cereals 
els productes manufacturats, ha vist que accidents fortuïts posaven 
en perill les importacions imprescindibles, i que per a fer real l'orgullosa 
insularitat devia extreure del sòl quant fos possible; i així la guerra 
ha portat una completa transformació del règim de landlordisme absen
tista, de pasturatges i propietats acotades per a la caça, un prodigiós 
desenrotllament de l'agricultura que la pau ha fet major encara. 

Causes anàlogues, el bloqueig, han fet intensificar el treball agrícola, 
ben intens ja abans, d'Alemània. La depreciació del marc obliga a con
tinuar l'economia de la guerra pel preu fabulós a què resulten. les 
primeres matèries importades. Conseqüència n'ha sigut el manifest que 
fa poc el Govern alemany dirigí al seu poble, dient també d'una manera 
oficial, que el conreu intensiu de la terra devia ésser una de les bases 
més ferrries de la possible salvació. I fins en la caòtica situació de 
Rú.ssia poden portar els· pages<Js la normalització, ja que és amb les 
seves cooperatives que els aliats inicien l'intercanvi, i és pel seu blat que 
es tendeix a restablir el comerç, primera mida que pot portar a finir 
l' excepció que avu~ Rú.ssia representa, i resolta en formes normals la 
virulència aguda (\e ara, contribueixi a la pacificació dels esperits . 

No; no és de forts el desesperar, ni de serens el creure que la febre 
actual, manifestació morbosa de la ferida purulenta de la guerra, mati 
a l'humanitat. Si no fossim presos per l'impressionisme efímer de què 
parlàvem suara, veuríem la inconsistència de tot el que és artificiositat 
frenètica en la justa reacció derivada de la commoció bèllica. Prous 
defenses naturals té la humanitat, prou robustesa, per retrobar l'equi
libri, la posició adequada en el lloc que li correspongui en la seva evo
lució seculM', apoiant-se en la seva tasca de reconstitució, en l'agricul
tura. No en va home i terra vénen relligats de més enllà dels segles ... 

Nosaltres, per damunt de falliments momentanis, podem afrontar la 
crisi i la lluita econòmica de la post-guerra amb el cor serè perquè 
posseïm qualitats fonamentals: tma harmònica proporció d'indústria i 
agricultura.; una terra fecunda, la vella terra sucosa dels conreus llar 
tins, una raça amb virtuts de seny; de treball i de constància. Deixem 
les xorques lamentacions, les pors infantines, i posem-nos decidits a la 
tasca. En tant que la ciutat retroba la pau espiritual, avui torbada, 
que Catalunya, seguint el camí de l es nadons europees, cerqui en el 
camp l'.inici de la seva lliure plenitud definitiva. Donem a l'agricul-
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tura tota l'alta importància a que és mereixedora, lligant-la amb el 
passat per a no perdre la fortalesa de les coses que es desE(nrotllen en 
un ritme de tradició, enriquint-la amb la tècnicru científica present, que 
li permeti els óptims fruits i les màximes possibilitats, i organit
zant-la per la cooperació en una harmònica unitat i en una força cons
cient, apta per a esperar, sense temença ni dany, i per a adaptar-s'hi, 
les evo.J.ucions econòmiques que en ~on incògnit si pugui tancar el futur. 

CARLES PI SURER 

El tractament d'hivern dels arbres 

U N veU aforisme, que es repeteix sovint, tant quan es parla de mal3Jl
ties com de política, és aquell que diu que val més prevenir que 

curar. Però a pesar d'ésser conegut per tothom, els pagesos no es 
preocupen gaire d'obrar de conformitat amb ell. Generalment es recorden 
de Santa Bàrbara quan trona, i corren en cerca de remeis quan tenen 
la malaltia a casa i no hi ha temps de deturar-la o quan per deturar-la 
s'han d'emplear procediments complicats, costosos i de eficàcia relativa. 
La lluita contraJ les malalties dels arbres ha de fer-se a l 'hivern: el 
repòs de la vegetació permet l'empleu de substàncies enèrgiques, de gran 
causticitat, que serien molt perjudicials si s'usessin en altra època. Per 
altra part, la manca de fulles-en els atbres on aquestes cauen a l 'hivern 
- permet fer millor el tractament. 

Aquests trructaments poden fer-se durant tot l 'hivern, però és sempre 
millor practicar-los poc abans de bor;ronar. 

La higiene preventiva de l'arbre, consta de · du es parts. La primera 
consisteix en netejar-lo curosament, treient les parts seques o malaltes 
o en decadència i en treure tota l 'escorça, sota la qual hivernen els 
insectes o estan els ous i gèrmens que han de donar la nova inv3JSió. 

La segona, consisteix en pintar o polvoritzar els arbres amb. líquids 
que matin els paràsits. 

Amb la separació de l'escorça, es destrueixen les cavitats i nius que 
protegeixen els insectes o els gèrmens de malalties i es facilita a l'en
sems l'acció del líquid desinfectant que pot penetrar per tot arreu. 

Per a completar la destrucció dels paràsits és convenient cremar tota 
l 'escorça i rames seques o malaltes, que, com es comprèn, contenen o 
poden contenir els elements propagadors de les malures. 

El remei més corrent i conegut pels pagesos per a fer el tractament 
d' hivern, és la calç. Es fa una lletada i amb aquesta o es pinten els 
troncs o es polvoritzen els arbres després d'haver-la passada per un sedàs 
molt fi pe1~ a treure les engrunes. Si els arbres s'ban de pintar, la 
solució es fa al 15-20 per 100; si s'han de polvoritzar es fa al 10 per 100. 
Lru calç preparada de poc, s'amara amb poca aigua, després s'hi tiren 
20 o 30 litres d'aigua i es remena per a desfer-la bé, i quan s'ha rC<
fredat un xic, s'afegeix l'aigua que manca fins a 100 litres. 



64 Agricultura 

La calç sola, constitueix un remei de no gaire eficàcia; té ip.dubta
blement la sevru acció, però aquesta no és molt enèrgica, perquè la lleta
da resulta poc càustica i poc adhesiva, ja que en contacte de l'aire 
es transforma en carbonat de crulç. 

En lloc de calç . pot usar-se també una solució de sulfat de ferro 
sol, o de sulfat de coure sol. La primera és més corrent. S'emplea en 
la: · proporció de 20 parts de sulfat de ferro per 100 d 'aigua. Quan s'han 
de destruir molça i líquens, basta que la solució sigui al 10 per 100. 

La solució de sulfat de ferro té també acció anticloròtica .i, segons 
alguns estudis, presenta demés l 'aventatge d'excitar la vegetació f de 
ob1:ar cnm tm reconstituieni en les plantes decaigudes. La seva acció 
fisiològica es manifesta amb una. vegetació més prolongada, més activa 
i més intensa, i amb una color més verda de les fulles. 

La presència de calç en la solució de sulfat de ferro dóna major 
potencialitat insecticida i anticriptogàmica al líquid; per això l'ús 
d'una barrejru de sulfat de ferro i de calç, és més recomanable que l'us 
de la solució de sulfat de ferro sol o de calç sola. El rp.ateix pot dir-se 
pel sulfat de coure. 

S'obté un líquid més càustic i més adhesiu. 
Les prqporcions més usades són les següents : 

Sulfat de ferro. 
·C3Jlç viva 
Aigua. 

5 quilos 
10 )) 

100 litres 

Si els arbres s 'han de pintar. Si s'han de polvoritzar s ' emplea una 
solució no tan alcalina, perquè es podrien cremar els borrons i les 
parts tendres de l'arbre. 

Sulfat de ferro. 
Calç , 
Aigua 

2-3 quilos 
3-4 )) 

100 litres 

Es fa primer la solució de sulfat de ferro i s 'hi afegeix després la 
lletaida. 

P er a donar més força parasiiicida a · les solucions anteriors sol 
afegir-se també sulfat de coure variant un xic les proporcions: 

Sulfat de ferro 
Sulfat de coure 
Calç 
Aigua 

2 quilos 
2-5 )) 
2-5 )) 

100 litres 

Primer es dissolen els dos sulfats, es barregen i s 'hi afegeix la lletada 
de calç. 

També pot usar-s~ la mateixa solució, però m és concentrada, em
pleant 5 quilos de sulfat de ferro i 5 de sulfat de coure. En tal 
cas convé no mullar les parts tendres de la planta. Cadasçuna d'aques
tes substàncies té la seva acció específica: en conjunt destrueixen la 
major part dels agents propagadors de les malalties. No obstant, l'acció 
insecticida de les solucions anteriors r esulta tal vegada un xic deficient. 
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Per això sol usar-se també el següent líquid : 

Sulfat de coure. 
Sulfat de feno . 
Calç . .· 
Lisol . 
Ai guru 

5 quilos 
3 )) 
5 )) 
1 )) 

100 litr;es 

65 

Es prepara primer la solució dels sulfats, després es fa la lletada 
que remenant es tira e:rl la solució anterior; a l'últim s'rufegeix el lisol. 
Aquest és el líquid més pràctic :i' millor per als tractaments d'hivern. 

Per a dest:ruir insectes i ous d-'insectes, pot usar-se una solució 
de lisol al 4-5 per 100, pintant el tronc o polvoritzant l 'arbre. 

El polisulfur (sofre líquid) sol, preparat de la manera corrent, dóna 
també bons resultats en solució al 4-6 per 100. 

S'usen, demés, altres solucions anticriptogàmiques i insecticides pels 
tractaments d'hivern. Així per exemple: 

Petroli 
Sabó moll 
Aigua 

1 quilo 
400 grams 

1500 )) 

El sabó es ·diss.ol en aigua bullent i després s'hi tim el petroli a poc 
a poc i remenant. La barreja pren l'ruspecte de llet groguenca que per 
a usaria s'ha de diluir afegint 10 parts d'aigua. 

Si els arbres s'han de pintar, pot emplear-se una solució molt con
centrada de sabó : 

Sabó moll 
Aigua. 

5 quilos 
10 litres 

No cal indicar altres fòrmules. Afegim solament que, segons la nostra 
experiència i per als casos corrents, les millors són les compostes, 
com .ja hem dit, amb sulfat de ferro, sulfat de coure i calç, sobretot si 
s'hi posa lisol. Resulta un líquid no perillós, no gaire car, i d'ús molt 
fàçil i d 'eficàcia suficient per a destruir els paràsits més comuns. 

AUGUST MATONS 

A l'objecte d'ajavo1·ir el desenrotllament dels Sindicats agrícoles 
i establir ént1·e ells 1.m intercan'Ui constant, publicarem en una Secció 
especial d'AGRICULTURA tota nota que se'ns enviï indicant els pro
ductes que els Sindicals desitgin vendre o adquirir. Com la inse1·ció 
serà g1·atuïta, posa1·em nom,és les paraules justes Per a ofertes i de
mimdes, sense ent?-ar en detalls de preus i condicions. El nostre 
objecte, repetim, és el de posar en relació els Sindicats productors 
amb els S1:ndicats venedors. 
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El dany que causa la glossopeda 
I,I 

P ROVAT, per trista experiència, que la medicació simptomàtica i els 
específics preconitzats no han donat cap resultat positiu, així com 

tampoc les mesures prdfilàctiques usuals, precisa recórrer per altres 
camins a l'objecte de trobar el que ens cal. 

Durant l'actual epizoòtia, en totes les comarques' afectades no ens 
hem cansat de recomanar la vacunació contra el carbó o carboncle per a 
bovins i ovins i el mal roig per al porc. En altres epizoòties glossopèdi
ques, sembla que molts dels animals vacunats c0ntra malalties diferents 
de la glossopeda s'escaparen de patir-la, i els que la sofrien ho passaven 
més lleu. Però ·d'aquestes observacions manquen dades concretes. No 
obstant, nosaltres no havem tingut cap escrúpol a recomanar la va
cunació contra altres malalties amb el fi d'evitar o disminuir els efectes 
de la glossopeda. 

I havem procedit així, en primer lloc perquè no importava cap pe
rill el vacunar contra les dites malalties, no afavorint poc ni gens la 
invasió glossopèdica; i en segon lloc perquè les despeses que reclama 
la vacunació contra el mal roig i el carbó són molt petites. 

Podria ésser que aquest tractament. donés resultats. Si ens fixem 
en el que succeeix en altres malalties, no hi ha raó per no admetre per 
a la glossopeda un cas paral:lel. La vacuna contra la verola de l'es
pècie ovina no està pas constituïda pel virus causant de la malaltia, 
sinó pel virus d'una malaltia diferent de la verola. Els agents causals 
de la verola i de la glossopeda són desconeguts i contra la primera . ma
laltia un virus de diferent naturalesa estableix la immunitat contra la 
verola. ¿Per què una cosa semblant no podria efectuar-se en la glos
sopeda? 

Al moment en què escrivim, un fet prurla en favor d'aquesta hipotè
si. Als afores de Barcelona la glossopeda hi és estesa. En una vaqueria, 
els ,estables estan un davant de l' adtre i a pocs metres de distància; 
entre els dos estables hi ha la corralina dels porcs. Aquests animals foren 
vacunats contra el mal roig, en el moment en què en les vaques es 
declarava la glossopeda. Fa d'això tres setmanes i cap dels porcs ha 
sofert símptomes de glossopeda. 

En canvi, a la mateixa zona, porcs i vaq11es vivint en veïnatge, aquells 
han estat atacats per la glossopeda. 

Si durant aquesta ewizoòtia el nombre de casos observats resulta 
important, decididament podrem pronunciar-nos en favor o en contra 
del que avui és solament una provatura. 

En el cas que les vacunacions anticarboncloses i antirogenques no 
resultessin contr3! la glossopeda es podria caminar per una altra via. 

Aquest any, la Mancomúnitat de Catalunya crearà el Servei de Pa
tologia animal. De moment, aquest Servei funcionarà amb dos tècnics : 
un d'ells haurà d'ésser home de laboratori, bacteriòleg i històleg; exa
minarà les peces patològiques que se li sotmetin, practicarà els cultius 
en medis inerts o vius i dedicarà totes les seves activitats al descobri
m~nt de la causa o del mecanisme dels processos patològics. L'altre tèc-



Agricultura 67 

nie haurà d'ésser un clínic, però un clínic per a totes les espècies ra
maderes, és a dir, un veterinari que hagi actuat en comarques on tin
guin tota mena de bestiar. El càrrec de clfnic és de la més alta impor
tància: ningú que no estigui pas ben fort en teoria és capaç d'ocu
par-lo airosament. No seria prou garantia la d'haver exercit molts anys 
en comMques de tota mena .de bestiar; precisa enc'ara una fo.rta 
educació clínica, educació que solament és i pot ésser la resultant d'una 
gran · cultura mèdica. Solament aixi, el clínic es troba en condicions 
d'interpretar els símptomes coneguts o desconeguts; solament un gran 
teòric es troba en condicions de descobrir, seguir, investigar i tractar 
les malalties que estan més enllà de les pràctiques rutinàries. 

Aquests dos tècnics, el de laboratori i el clinic, han d'ésser ~ls que 
han de començar la noble tasca d'estudiar les malalties del nostre bes
tiar, el tractament de les quals fins ara hagi resultrut ineficaç. 

I, si dintre aquestes malalties hi havem d'incloure la glossopeda, 
epizoòtia~ que probablement ella sola origina més perjudicis que totes 
les altres plegades, llavors no serà pas qüestió d'anar amb tiquis-miquis 
en la dotació del Servei de Patologia animal. Si el personal resultés 
insuficient s'haurà de completar; si un o dos tècnics només s'han d'ocu
par exclusivament de la glossopeda caJdrà nomenar-los; si aquests 
estudis importen vint, trenta, quaranta, cinquanta mil pessetes anyals, 
s'hauran de posar en el pressupost. 

Una política ramadera amb comptagotes nc serveix per altra cosa 
que per a untar els llavis amb cansalada; i aqui no es tracta de fer 
saliveres, sinó de resoldre decididament els problemes que afecten la 
nostra riquesa, o deixar-ho córrer. Aquests dos extrems sempre seran 
millors que les mitges tintes, que el voler fer i no fer, que l'esperar 
que de l'estranger vingui tot resolt, com si els homes de la¡ raça cata
lana no fossin capaços de contribuir a la c"ièncía i haguessin d'estar 
condemnats a ésser uns clients de la civilítzrució. 

I, si això que s'acaba de dir pot ésser considerat com una raó sen
timental, diré que ningú podria titllar de maJa administració a l'en
titat pública que destinés anyalment l'u pe1· mil de l'import de les 
pèrdues a l'estudi que servis per a evitar-les. 

Si la Mancomunitat destinés exclusivament 25,000 pessetes anyals per 
a l'estudi de la glossopeda, aquesta quantitat seria l'equivalent a¡ l'u 
per mil dels perjudicis que ens ocasiona aquesta! epizoòtia, apareixent 
cada deu anys, terme mitjà. 

Ens resta tractar del tercer extrem: repartir entre els ramaders toies 
les pèrdues originades per la glossopeda. 

La única manera pràctica que hi hauria de fer aquest repartiment 
consistiria a implantar una assegurança especial contra la glossopeda. 
Es podria pendre per base la periodicitat invasora de la glossopeda i les 
xifres de mortalit81t que origina. 

Llavors les pèrdues quedarien reduïdes a les representades pel dè
ficit de producció durant l'epizoòtia. Les altres pèrdues consignades pel 
lapsus de temps que els estables estan despoblruts, amb l'assegurança 
de que ja no es realitzarien per quant l'impost de les baixes glossopèdiques 
seria cobert amb l'assegurança, permetent al ramader adquirir nou 
bestiar. 

Una assegurança d'aquesta naturalesa huria d'ésser obligatòria, i 
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la Mancomunitat, en cas que faltessin diners, deixar-los en préstec i co
brar-se'ls a mesura que s'efectuessin les noves anualitats. Si aquesta 
mena d'assegurança s'intentés establir-l8l lliurement, potser s'inscriu
rien només que un deu o vint per cent de ramaders i, per consegüent, 
fora un fracàs. 

La Mancomunitat estaJDt privada de la coacció governamental, aquest 
projecte és irrealitzable. Sempre, al capdavall, ens trobem amb el ma
teix: el despreciable Estat espanyol entrebancant la vida de Catalunya. 

M. ROSSELL I VILA 

- -----
Les trasbalsé;ldes del VI 

L ES trasbalsades les podem considerar com una esterilització del vi, 
perquè essent llur objecte-lru separació dels pòsits o baixos del líquid 

clar; amb ells separem del vi gran nombre de gèrmens de malalties. 
Aquests pòsits o baixos es troben èonstituïts per' dues menes d'ele

ments diversos: uns, elements organitzats, que són les llevadures i els fer
ments de malalties, i altres, elements inertes constituïts per residus vege
taJls, sals diverses, partícules tèrries, matèries pèctiques i mucilaginoses, 
matèria colorant, etc. 

Un còp finida la fermentació d'un vi, les llevadures havent terminat 
llur missió, es dipositen en el fons del recipient vinari, i aleshores fan més 
mal que bé, puix que entraJDt en un període d'autofàgia durant el qual 
es nodreixen a expenses de les reserves que. porten acumulades donant 
lloc a la producció d'anhídric carbònic i alcohol, així com també per ac
cions catalítiques sobre els elements del vi, poden actuar en les aldehifica.. 
cians i eterificacions, fenòmens que obren sobre el gust i aroma del vi, 
d'aquí el vell adagi que «la mare nodreix el vin. Tot l'efecte beneficiós 
que pugui tenir la seva presència no COIDtPensa mai els perills w què s'ex
posa el vi en què es troben, car, ultra tots aquests pToductes que pot donar 
la llevadura un cop finidru la seva missió en la fermentació, dóna com 
excrecions productes nitrogenats diversos que serviran per a aliment dels 
ferments de malalties i, per tant, la llevadura 18l podem considerar, en 
aquest cas, com una causa indirecta d'aJteració. . 

Els ferments de malalties .que trobem en els baixos en major o menor 
pr•oporció, provenen dels gèrmens aportats al cup per lru verema. Aquests 
ferments es troben en els baixos en vida latent, disposats a treballar de 
seguida que els presentin condicions favorabls per 8J hlur actuació. 

Les matèries inertes influeixen en l'enterboliment del vi quan estan 
en suspensió. És, doncs, necessari, per tant, afavorir llur precipitació 
i eliminació, essent constituïdes, aquestes matèries inertes, en llur majoria 
per resid1fS de matèria! vegetal, crèmor tàrtar i tartrat de calç. els quals 
han estat insolubilitzats per l'augment de grau alcohòlic del líquid i per la 
disminució de temperatura. La matèria, -per l'acció de l'oxigen, s'oxida 
en parl i es. precipitada en formru de petites granulacions. 

· Totes aquestes matèries, vivents o mortes, és el que havem de pro
curar eliminar del vi pel mitjà dels trasbalsos. 

El nombre i època dels trasbalsos vMia molt segons les comarques 
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i la naturalesa dels vins, perquè en la nostra terra trobem des de les co
marques en què les trasbalsades no es fan, fins à les que fan de dos a 
quatre trasbalsos en el primer any. 

Apuntaré aquí unes normes sobre l'època i nombre convenients als 
trasbalsos. 

Perquè el vi quedi completaJIDent despullat en el primer any, és es
sencial fer lm màximum de quatre trasbalsos distribuïts en la següent 
forma: 

El primer a fins de la tardor, separant-se en aquest primer trasbals 
els baixos que, .essent els més voluminosos, són els més perillosos per la 
gran quantitat de ferments de malaltia que porten. Aquest trasbals es 
pot anticipar si s'ha vinificat sense fer prèvia defecació. total o parcial 
del most, tractant-se de vins verges. 

El segon trasbals es fa abans de la J>rimruvera, en els mesos de febrer 
o març. Els freds de l'hivern produeixen un dipòsit de baixos els quals 
es menester treure'ls abans que les primeres calors puguin donar cert8J ac
tivitat als fennents que restin i siguin causa de l'enterboliment del vi. 

El tercer trasbals es fa a vegades, si és de necessit8Jt, al juny; dic a 
vegades perquè encara que sigui convenient pot estalviar-se si els altres 
han estat fets amb cura. Però serà necessari en el cas de què, degut 
a haver-hi un remanent de sucre en el vi, per defectes de fermentació 
s'iniciés i desenrotllés la fermentació d'aquest sucre durant la p1imavera. 

El quart trasbals es fa al final de l' estiu, perquè les c8Jlors produeixen 
precipitacions. En el cas que els vins s ' hagin de conservar més temps 
per a llur criança, en anys successius bastaran dues trasbalsades : una 
al final de l'hivern i un altra al final de l'estiu. 

o és cosa indistinta el dia en què s'han de fer els trasbalsos; gene
ralment es triaran dies que faci un temps bo, clar i fresc el més possible 
i que bufi vent nord o nord-est; característiques, totes aquestes, que cor
responen 8J un vent sec i a una elevada pressió baromètrica. Totes aques-
tes condicions són fàcilment comprensibles perquè són convenients, puix 
que amb l'elevada pressió i baixa temperatura s'impedeix el desprendiment 
del gas carbònic dissolt en el vi perquè és aquest gas el que per lleuger 
moviment que imprimeixi al líquid posa en suspensió els elements més 
lleugers que estan dipositats en els baixos. El fred i la sequedat de l'aire 
i la pressió elevada augmenten la 'tensió superficial del líquid i faciliten 
l'assolament de les partícules en suspensió. 

Els trasbalsoshan de fer-se a recipients ben nets i prèviament enso
frats amb 2 a 4 grs. de metxa per hectolitre de cabuda. La dosi més ele
vada s'usa per als primers trasbalsos. 

Poden fer-se els trasbalsos de dues maneres: en contacte de l'aire 
o bé a l'abric de l 'aire. Hom no es pot decantar en absolut ni cap a l'un 
ni cap a l'altre procediment, sinó que convindrà utilitzar l'un o l'altre, se
gons els casos. 

La primera cl8JSse de trasbals convindrà fer-lo amb el primer, ja que 
amb l'aeració s'activa ïa vida de la llevadura, la qu8Jl podrà aca
bar de desdoblar, en la fermentació secundària la resta de sucre que pu
gui quedar. Demés, s'expulsa el carbònic i, per tant, la clarificació es fa 
millor. En el .cas que els vins tinguin alguna olor desaJgradable, com 
per exemple de sulfhídric (ous podrits) o de sulfurós, convindrà taml'é 
fer els trasbalsos en presència de l'aire. 
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El segon trasbals, tractant-se de vins de molta c3lpa i elevada gradua
cw alcohòlica, guanyara.ÍJ. si aquest trasbals es f3l en contacte de l'aire 
perquè l'oxigen els afavorirà físicament i químicament: per a activar 
la vida de la llevadura que co1npletara la transformació del sucre rema
nent que generalment porten aquesta mena de vins, per a 3ljudar a la pre
cipitació de les matèries albuminoides i per a contribuir a l 'afinament 
de la sev3l color. En el cas de vins de petita graduació serà més con
venient adoptar el trasbals a l'abric j:le l 'aire o amb una petita aeració. 

En el c3ls de vins amb tendència a enterboJir-se s'hauran d"e fer tots 
els trasbalsos a l'abric de l'aire per a evitar alteracions del líquid. També 
és convenient aquest procediment per als vins vells,. puix que exagerant 
l"ain::, els fenòmens d'oxidació poden sofrir transformacions en l'aroma 
i en el gust. Així també convé adoptar aquest3l mena de trasbals amb 
els vins que tinguin gustos de florit, podrit, etc., ·els quals gustos s'exa
gereu si es posen en contacte de l'aire. 

E$sent el gran secret, per a la conservació del vi, la sev3l neteja, 
es comprèn la gran importància que tenen els trasbalsos en la conservació 
per la qu8Jl cosa és de recomanar als viticultors que facin els trasbalsos 
amb la cura que per llur importància els correspon. 

ERASME M. D'YMBERT 

Passeigs agrícoles i regeneradors 

A PA minyons: anem al nostre passeig, plens d'entusiasme, com jo 
ho estic, en veure que la concurrència .ha augment3lt amb tot i 

haver sortit al matí i ésser fred el dia. Sortim, doncs, arrengle
rats de dos en dos, els petits davant, fent el pas de pagès i, per a fer 
dentetes als que no vénen, cantant alegrement. Com la vida de pagès, no 
n'hi ha cap de més tranquill3l; ditxós aquell que la pot gosar; sols 
aquell sap el que és la vida. I ara, cridem amb entusiasme: e<-Visca, 
visca l'31gricultura, que alimenta la humanitat! Visca, visca l'agricul
tura! ... les dues fonts de prosperitat! n 

Fixeu-vos en la notable claredat de l 'aire que ens permet veure perfec
tament aquestes muntanyes, i les bones condicions acustiques que ens 
deixen sentir, a la llarga distància, les converses dels pagesos, les esque
lles de vaques i ovelles que allà lluny, en les voreres del bosp, estan- pas
turant, tranquilles; fins podem percebre el murmull de les fulles i el 
frec de les que cauen dels arbres, ja seques. 

Com vaig dir-vos, és contribuir a la solució dels grans problemes el 
desenrotllar l'amor al camp, a la natura i l'esperit rural, fonament de 
la prosperitat de la nació, i per a contribuir eficaçment a la solució 
dels ·conflictes socials. Convé, per tant, combatre la :funesta plaga de e 

la fugida del camp a la ciutat, ço que produeix un desequilibri social 
i disminueix la producció agrícola. No es resol el problema amb les 

·vuit hores de treball, sinó produint més per a augmentar la Jiq.uesa i 
abaratir el menjar i el vestir, i que els treballadors es guanyin bé la vida, 
aconseguint tenir una poma per a la set, i arribar a propietari almenys 
d'una casa hig.iènica i capaç i d'un bon hort. 
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-Això, senyor Felip, prou és bonic; però són la majoria els treba
lladors que no bo han aconseguit, ja que els treballadors que, comptant 
sols amb els braços, ban ariibat a propietaris, són escassos com els par
dals blancs. Els minyons desitjari en que els contés a:lgun conte per a 
distreure el passeig. 

-Sàpigues, Peret, que jo en conec molis que de jornalers i rabassai
res han arribat a propietaris rics, i com a història real en contaré una 
als nois, que jo be presenciat. I si molts es queden enrera és perquè 
no són bons pagesos: no posseeixen les qualitats d'un bon pagès. M'afir
mo i rrutifico que l'agricultura, ben entesa i ben practicada, és molt pro
ductiva, que dóna aventatges quo cap altre ofici dóna, que prJltaria 
la olució de molts problemes, inclús el social. Un home molt cèlebre 
va dir que totes les persones haurien de fer de pagès tres hores cada 
dia, i·és una idea digna d'atenció. Conec persones de botiga i fàbrica 
que ho ban fet i n'estan contentíssims, obtenint-ne grans beneficis morals 
i materiàils. Si aconseguíssim que els treballadors de ciutat, després 
de les vuit o sis hores de treball, passessin les restants de llum cuidant 
un hort, gallines i conills en una caseta fora de la ciutat, els aventatges no 
es poden calcular, ja que el que ha de guanyar fent ' aquell temps de 
pagès, el que deixa de gastar en vicis, la salut, tranquillitat, etc., són 
coses d'un valor incalculable. N'hi ha que ho fan i s'han fet caseta 
.per a viure i dormir la família. Els horts obrers de St. Etienne i altres 
poblacions de l'estranger i els ferrocarrils que en Bèlgica porten, per dos 
rals cada setmanru, mils d'obrers cada dia al camp, demostren que és 
el gran problema a resoldre. Aquesta seria una política de regeneració, 
no la que s'estilru avui dia, donant aventatges als que viuen en el camp, 
al pagesos i procurant l'educació agrícola en l'escola, és com ens rege
neraríem. Digueu, doncs, als nois de fàbrica que vinguin també als 
nostres prusseigs agrícoles, que els convenen les aficions agrícoles i apen
dran altres coses d'utilitat,per a la vida. Ara, abans dels contes i anèc
dote5, vaig a afegir quelcom a les raons que donàrem en el nostre primer 
pasaeig, sobre la necessitat d'ensenyar en català als nois i noies de Cata
lunya. Diguérem que els fon3Jlllents de l'ensenyança eren la «intuició" 
dels objectes i la intuïció de les paraules amb les quals s'expressin els 
objectes. De manera que la causa que la majoria dels que han rebut 
anys d'ensenyança saben poques coses ben sabudes, que no tinguin veri
tabl~ criteri, ni facin més tard les coses ben fetes, és perquè estan 
mancats de les dites c<intuïcionsu. I a fe que això és molt important, 
perquè el secret o ccclau de la vida" consisteix a conèixer bé les coses 
necessàries per a la vida pràctica~, i fer-les bé. 

Com més claredat en els objectes i en el llenguatge, més claredat en 
l'enteniment, més perfecta comunicació entre mestre i deixebles. Per 
això els que ensenyen i eduquen han de parlar als deixebles en llur 
llengua mare o natural per a ésser ben entesa i aconseguir l'íntima 
comunicació. Per a aconseguir les dites intuïcions us porto al camp 
a veure i tocar les co~es i us parlo en català, repetint i fent exercicis 
pràctics i preguntes i respostes. Ja us convencereu que poques explica
cions en el camp, fan entendre millor i apendre més que moltes en l'es
cola. Per exemple, si us hagués d'explicar el què és un bosc, hauria de 
gastar moltes paraules, no en formaríeu veritable concepte i us quedaríeu 
freds i marejats; però portant-vos al bosc i fent-vos contemplar els pins, 
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farigola, romanins, espígol, etcètera, i escoltant la remor dels pins i de 
les fonts, tindreu intuïció amb aquest magnífic quadro de la natura i us 
entusiasmareu en sentir el moviment, la poesia, la vida en lru natura. 
Així, per a explicar-vos les plantes i conreus, la millor explicació serà 
veure-les, veure com es conreuen i conrear-les, explicant, rul mateix temps, 
les bases científiques, el per què, ,teoria o pràctica juntes, apoien l'una 
a l'altra. Estudiarem, doncs, els cultius sobre el terrer, assajarem amb 
prudència els progressos que llegírem en els periòdics agrícoles, els quals 
haurien d'estar en totes les cases de pagès, però en lloc d'ells hi trobareu 
diaris políti-cs que els omplen el cap de cabòries i, molts d'ells, de men
tides . Si voleu saber amb intuïció e"l que és agricultura, mireu aquell 
pagés que està fangant, aquell que està llaurant, aquell que està podant, 
aquell que guarda les ovelles, etc., ja que tot el que fan s'anomena «agri
cultura», que consisteix a conrear te-rres i cuidar animals domèstics. 
La major part, però, fan agricultura rutinària, endarrerida, poc produc
tiva; l'agricultura ha d' ésser progressiva, racional, renumeradora, basa
da en la ciència i en l'experiència dels bons agricultors; saber el com i 
el per què, ésser un «bon prugès», fer les coses el més ben fetes possible, 
amb amor. Per anar-se acostumant a fer les coses ben fetes i parlar 
bé,, a pensar bé i entendre bé, ultra els exercicis de tots els sentits, i 
tots els orgues mitjançant la gimnàstica sueca i respiratòria, farem 
exercicis de les facultats de l'esperit i de la voluntat, acostumant-no..s a do
minar el cos, la volunt-at i la imaginació, desenrotllar les activitats i 
energies, que és el que més necessiten les actuals generacions degenera
des. Per a ruconsegui.r que els exercicis d'intuïció pel mètode actiu donin 
resultat, cal fer preguntes graduades per a aco tumar-se a observar i dis
córrer i anar desenrotllant l'energiru mental. I el c.onte? Quasi no queda 
temps; però, per final, escolteu-ne tm de petitet. 

Un noi feia pasturar una vaca en una torrentera, prop d'un formós 
hort. En adonrur-se, el noi, que dintre de l'hort hi havia tm cirerer amb 
formosos penjolls de cireres vermelleics, a pesar que el dit cirerer no era 
de casa seva i que era exposat deixar la vaca solru, la deixa, es fica 
a l'hort, s'enfila al cirerer i vinga collir i menjrur cireres. La vaca, 
en adonar-se que no la vigilaven, es fica també dintre de l'hort i vinga 
menjar plantes i treprunar-ho tot. Ho veu el noi, babm del cirerer, corre 
cap a la vaca i garrotades a la vaca sense comprussió. L'amo del hort 
que arriba, agafa al noi pel clatell i irritat li diu: cc-Qui mereix garrota
des: tu o la vaca? La vaca ha s-entit hnstint d'atipar-se sense saber que 
feia mrul, però tu sabies que no podies abandona.r la vaca i que les 
cireres no eren teves, que les robaves.)) El noi plantofejat i avergonyit va 
rebre una altra pallissa del sen pare, que hagué de pagar danys, per
judids, i per. final la rampellada del mal de ventre que li vaJ ocasionar 
el fart de cireres. 

Jo EP ROSELL 

Pagesos : AGRICt!L'l'URA és la 1'ost?·a Revi ta, és la que defensa 
els interessos agraris de Catalunya. Subsc1'iviu-vos i feu sübscri·ure 
els vostres amics pe-r a a.ssegu?'a?' la seva vida. Escampeu -la, feu -la 
conèixer. N ecessüa el vost1·e apoi moral i econòmic. 
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ESPIGOL ANT 
On és més cara la vida? 

Així a primera vista tothom contesta a França, a Alemanya, 
a Aust1ia, a Itàlia. No obstant, no és cert, o al menys, baix 
un aspecte determinat no és cert. Posem l'exemple d'Alemanya: 
Un trajo de llana bo, costa avui a Berlin 900 marcs; un litre 
-de tinta bona, 1'30 ; un piset es paga 2,700 marcs de lloguer per any. El 
número de marcs que ha de bestreure un alemany és enorme. Comparat 
amb abans de la guerra, tot li resulta carissim. Però per a un espanyol 
que vagi amb pessetes a viure a Berlin la vida li resulta molt més barata 
que a Espanya. Al canvi d'avui, el ti:ajo costaria aproximadament 
100 pessetes, la tinta uns 15 cèntims i el pis unes 300 pessetes l'any, 
p reus com es veu, molt inferiors als que regeixen avui al nostre país. 
Això explica perquè molts estrangers corren a Alemanya a com;prar de 
tot : cases, mines, joies, etc. La s·u bhasta d'Alemanya, diuen els alemanys 
desesperats. 

El mateix pot dir-se, encara que amb alguns limitacions, per An
glaterra, França i sobretot Austria i Itàlia. El clàssic sopar de duro 
barceloní - avui no gaire abundant - val a "Itàlia 10 o 12 lires. Però 
un duro, al canvi actual, equival aproximadament a 12 lires i, per tant, 
l'encariment .dels queviures no pot dir-se que sigui major a Itàlia que a 
Espanya. Considerant la valor de la pesseta, som potser els espanyols 
els que hem de gastar més per a viure. Aquest dolorós privilegi el di
vidim amb els suïsos que també foren neutrals. 

Com són fetes les nostres estadístiques oficials 
Copiem d'un dia.Ii: 
«Río Janeiro, 2.- El periódico E l BTasil dice que la estadística 

del comercio exterior de España du rante el año 1919 no expresa el verda
dera cuadro de importaciones. España ha traído al Brasil en01mes can
tidades de vino y nosotros le enviamos tabaco, cacao, azúcar, y algodón, 
que no consta en la estadística Basta para dar idea del movimiento 
de importación y exportación que sostiene el Brasil con España, decir 
que desde enero a noviembre del año pasado el Estada de Santos exportó 
a España géneros por valor de 22.106,361 pesetas y que en el mismo pe
riada de tiem¡po entraran 29 vapores españoles, todos con mercancías 
para el Bra iln. 

Però, encara que dolentes, són les úniques i a elles hem de recórrer 
necessàriament. 

Producció de vi a França i a Itàlia 
La Direcció general de les contribucions indirectes de França ecaba 

de publicar, a base de les declaracions de collita, la següent e tadística 
de la producció de vi a França en els anys 1918 i 1919 : 

1918 1Ul9 Diferència 

Quantitat produïda. 42.264,136 51.461,887 + 9.197,751 
Estocs. 2.008,977 1.024,034 984,943 

Total hectolitres. 44.273,113 52.495,911 + 8.222,798 
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Les dades italiaJiles són les següents pel 1919 : En la última collita 
s'han obtingut 54.046,000 quintans mètrics de raïm que han produït 
35.002,000 hectolitres de vi. El terme mig de producció pel deceni 1909-1918 
ha estat de 64.593,000 quintans de raïm i de 41.627,000 hectolitres de vi. 

La producció ha estat baixa per causa de la secada. 

La producció i l'expol'tació d'oli a Tímez -
Cal veure en aquest país un temible competidor als nostres olis en 

els mercats francesos. Segons les últimes estadístiques publicades, la 
producció d'oli en l'any 1918 fou de 39 milions de quilos; l'oli de sulfm 
arribà a cinc milions dé quilos. 

Durant els últims anys, el màximum de producció s'obtingué en 
1916 amb 55.448,000 quilos, i el mínimum en 1910 amb 3.654,400. El terme 
mig· de producció en els deu anys 1909-1918, fou de 26.933,000 de quilos; 
i el terme mig de producció d'oli de sulfuT fou de 3.650,300 quilos . 

Les exportacions han variat segons les xifres següents: 

Quilos 
1909. 32,626 
1910. 100,733 
1911. 21,702 
1912. 124,Ó94 
1913. 131,132 
1914. 128,749 
1915. 70,749 
1916. 85,417 
1917. 231,400 
1918. 80,381 

Les tres quartes parts de l'oli exportat s'envien a Françru; l'altre 
quart es reparteix en proporcions va.riables entre els altr.es països. 

Dades sobre l'agricultura a França 
S'han publicat documents oficials amb dades referents a la repartí- · 

ció de la terra a França i a la proporció en què els agricultors francesos 
contribueixen a sostenir les despeses de l'Estat. 

La població urbana és de 14.221,734 habitants; la rural, de 24.248,850, 
repartida en 35,607 municipis amb menys de 5,000 habitants cadascun. 
Solament 637 municipis compten més de 5,000 habitants. 

,Per cada contribuyent urbà n'hi han tres de rurals, el que demostra 
que la propietat està més repartida al camp que a ciutai. Tingui's pre
sent, en efecte, que el número d'habitants rurals no arriba al doble dels 
ciutadans. Al camp es paguen 5.195,482 quotes d'il11l11obles, i a ciutat 
solament 1.282,707. 

La distribució de la propietat de la terra és la següent: Els 49.388,304 
- d'hectàrees de terra imposable pertanyen a 14.074,801 propietaris. 
D'aquests, 12.320,496 posseeixen menys d'una hectàrea, í en total .llurs 
propietats arriben a 11.322,303 hectàrees. Les propietats entre 5 i 50 
hectàrees pertanyen a 1.631,559 propietalis, i solament 126,746 posseeixen 
més de 50 hectàrees, fent un total de 17.415,599 hectàrees. En terme mig 
toquen a cadascun d'aquests g,rans propietaris 142 hectàrees i 77 cen
tiàrees. 
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Aquestes xifres demostren, com ja se sabia, que França és un país 
on la propietat de la terra està enormement dividida. Noti's, en efecte, 
que essent la població total francesa de 38.470,584 (sens comptar Alsàcia 
i Lorena) una tercera part d'ella (12.320,496) posseeix poc menys de la 
quinta part del territori (11.322,303) en parceles que mideixen menys 
d'una~ hectàrea. 

Si a Espanya tinguéssim bones estadístiques, podríem demostrar que 
a Catalunya passa quelcom semblant. 

Un adob de la post-guerra 
La pau ha inutilitzat una enorme quantitat d'explosius que ocupen 

lloc i constitueixen un material improductiu. La necessitat d 'aprofitar-ho 
tot ba obligat aJ cercar mètodes que permeten llur transformació en 
substàncies utilitzades per la indústria o per l'agricultura. 

El professor Garelli ha trobat un d'aquests mètodes. Els explosius, 
per llur riquesa en nitrat d'amoníac poden constituir un bon adob, però 
els perills de l'ús no permeten llur aplicació. La separació del nitrat 
a mònic, aprofitant la seva solubilitaJt en aigu a, resol la qüestió. En 
r ecipients especials es posa l 'explosiu i J 'aigua i s'obté un líquid dens 
que es pot separar per decantació. Aquesta solució es barreja amb 
turba, i després de secatge s'obté un adob de la següent composició: 
aigua, 17'8; cendres, 18'8; nitrat armònic, 42'8; matèries orgàniques, 20'6 
per cent. 

Aquest adob té l'aspecte d 'una pols negrosa i conté el 16'4 per cent 
de nitrogen (7'5 per cent de nitrogen nítric, 7'5 per cent de nit rogen 
amoniacal i 1'4 per cent de nitrogen orgànic) més el 0'6 per cent d'anhí
drid fosfòric i 1'8 per cent de potassa. La seva riquesa, respecte al nitro
gen, és, doncs, semblant a la del nitrat de sosa i s'ha d'usar també en 
primavera. El resultat dels experiments que s'han intentat ha estat 
molt bo. 

INFORMA CIO VINÍCOLA 
No seria pas possible assenyalar una, modificació sensible del mer

cat en els dies t!anscorreguts, car les dades de preus són les mateixes, 
com iguals són les preferències per als vins clars. 

Amb tot, lru petita diferència, la podríem trobar en un descens de 
l'activitat exportadora, sens dubte, motivat per la baixa dels canvis, par
ticularment dels francs, que són els que predominen en les transaccions. 
La qüestió, per tant, que sigui interessantíssima des del nostre punt 
de mira, ho és bona cosa més pel capital francès, no tant sols per a ni
vellar les valors, sinó també per a no establir una més accentuada de
preciació situant un bon augment de llur moneda en nostres mercats, 
i sense que es pugui preveure una compensació que l'intercanvi de ma

tèries produiria. 
L' intercanvi difícil, ho és més per manca de mitjans que int~nsifiqui 

la producció que per manca dc voluntat, i, per ·ço mateix, França i Es
panya vénen a t robar-se amb un fet acomplet que tal volta no tingui 
a ltre solució que la de pactar un tractat millorador de l'actual moclus 
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vivendi. únicament així podríem esperançar un relrutiu nivell, perquè 
l'encariment en les compres tindria consolació amb cobrar en pessetes. 
els comerciants francesos les seves mercaderies; mes per a la consecució 
del referit tractat, seria indispensable sotmoure les columnes aranze
làries i reduir en quantitats respectables aàguns drets d'importació, i, 
situat..<; en aquest pla (qué a nosaltres com a agricultors i més princi
palment corn vinyaters ens plauriru força), bé podem presumir l'avalot 
que la indústria espanyola (i assenyaladament la catrulana), hi desen
cadenaria per a refugir una concurrència fins a cert punt possible. 

Altre solució no la sabem veure, perquè parlar d'un consorci ban
cali que vingués a l'aval d'operacions a base de garantitzar-les, mobi
litza.nt uns quants milions de pessetes, ens apar (de moment), poc pro
bable, perquè sabem que la gent de banc~ vol negociets ben triats del 
boll, i comissions i descomptes ja fan bones fornades. 

Diguem, d<Jncs, que la manifestació d'encalmament en les sortides 
de fora nació té un motiu justificadíssim que ens comporta la poc sen
sible alteració de preus que vénen essent de pessetes quatre per grau
crurga en els bl.ancs i de tres pessetes seixanta cèntims per a negres i 
rosats, si bé aquests decolorits tenen migrada sollicitud. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ 
La Fedemció 1ig1·ícola de l'alt Camp de Tanagona, ha quedat cons

tituïda: per Ja Cambra Agrícola de Valls., Sindicat Agrícola i Sindicat 
Agrícola Obrer de la ma.teixa ciutat, Sindicats Agrícoles d'Aiguamúrcia, 
Alió, Bràfim, Vilarrodona, Sindicat Agrícola Popular i de Sant Isidre 
de Nulles, de Pla de Cabra, de Rodonyà, de Santes Creus, de Vallmoll 
i de Figuerola. 

Per a constituir el Consell directiu es nomenà D. Fidel de Moragas, 
D. Tomàs Caylà, D. Pere Fusté, D. Ramón Gené, D. Lluís Batalla i 
D. Josep Compte, havent estat elegit president nostre benvolgut amic
D. Pau Robert, president del Sindicat Agrícola de Vilarrodona. 

<P 

La pTòxima Assemblea cle la Federació AgTícola CatalanClrBalea1· 
està acordat celebrar-la enguany a Lleyda. Quan l'hora: en sigui dona
'llem el programa i horari a què es subjectarà. 

<P 

.. El Sindicat de Viticulto1·s cle San·eal ha començat les obres de exca
vació per a construir una bateria de cups en la nau del seu edifici. 
Té també el projecte de éonstruir un dipòsit per a magatzemar les 
veremes en dies de gran aglomeració. Impulsada la creació d'üna 
Caixa rural rle préstecs i estalvis, és fàcil que comenci a funcionar per 
tot el mes de març. 

·-::p 

Cursets de matèries ag1·o-pecuàries.-El Consell d'Agricultura i Ra
maderia de Barcelona es proposa donar cursets espechlilitzats de distintes 
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ensenyances agrícoles, havent començat el dia 12 del mes corrent amb 
un de CuLtiu i rnalaUies de L'olivera. 

La matrícula costa cinc pessetes, la qual donarà dret a rebre gra
tuitamenf el llibre que ~s publicarà. 

Els pYopietaris de fora de Barcelona que vulguin assistir-hi, bastarà 
que ho sollicitin per carta del senyor President d'aquella Secció de 
Patologia i Tècnica Aglicola (Plagues del Camp). 

<S> 

Contra eLs taups i mtes_.-Per tal de lograr la dest.rucció d'aqueixos 
rosegadors per nous procediments químic-biològics, el Laboratori Pro
vincial de Patologia vegetal del Consell d'Agricultura i Ramaderia de 
Barcelona està fent una sèrie d'assiags que, a judicar pels resultats fins 
ara obtinguts en els pobles que pateixen aqueixa plaga, sembla que seran 
de major eficàciaJ que els sistemes de destrucció empleats fins a la data_ 

<S> 

El Sindicat Agricola de Santa Coloma de QueraU, en el temps rela
tivament curt que poeta d'existència, ha prestat al~ seus socis en diner 
o amb mercaderies passa de tres milions cinc centes mil pessetes. 

<S>-

Els monts d'Anserall, en l 'alta muntanya lleydatana, estan pròxims. 
a ésser catalogats entre els d'ut_ilitat pública. Fins ara, en nombre 
de 45 finques, e.ren de domini públic alguns i altres estaven abandonats. 
aprofitant-se només que per al pastoreig. 

<S> 
Com·eu d'anòs.-El Servei Agronòmic-de la província de Barcelona 

ha fet públic que donya Teresa López Garcia de Solalinde ha sollicitat 
destinar 78 hectàrees de terra al conreu de l'arròs en el terme municipal 
de Prat del Llobregat. 

La 
Reus i 
l'aixut 

<S> 
gan·ofina i La falta de pluja menacen la collita de garrofes a 
sa comarca. Els mateixos sembrats, donada la persistència de-

la bonança del temps, es rovellen i sembla que hagin ue 
secar-se. 

<S> 
Llegint q11.e s'ha declarat l'existència de la glossopedfa a Bellcaire 

d'Urgell. Es veu que,no quedarà poble ni poblet sense que pagui el delme 
de la terrible plaga. El bestiar porqui no és el que menys ben lliurat 
en surt. Ens han contat casos dessoladors de la mortalitat de porcs 
en cases de pagès. 

<S> 

Els trebr:r.lls hidrològic-forestals que es realitzen en les dunes de 
Torroella de Montgrí, ban portat per resultat el declarar-se necessària 
l'ocupació de vàries finques d'aquell terme municipal. 

<S> 
La Gaceta i els Sindicats Agrfcoles.-Pel Ministeri d'Hisenda s'ha 

fet públic que procedeix aprovar sense distinció de cap mena els regla
ment dels Sindicats Agrícoles que tinguin seccions de compra i venda 
en comissió sense que es digui si han d'ésse-r o no cooperatives de 
consum. 
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Don Josep Florensa, nostre distingit amic, ha estaL designat per la 
Comunitat de regants i Sindicat Agrícola de Tortosa per formar part 
de la comissió que anirà a Itàlia a estudiar tots els avenços moderns 
en vinicultura i molt especialment en motocultura i demés maquinà1ia 
agrícola. 

<i> 

El preu de l'alfals a l'Urgell és actuailinent de 8'50 pessetes el quintà. 
La recollecció de les olives es pot dir que ha tocat a son terme, havent-se 
pagat darrerament a 28 pessetes quartera. 

<i> 

El Sindicat Avícola cle Catalunya, en sa darrera sessió, ultra d'im
pulsar els treballs organitzadors de l'exposició d'avicultura que projecta 
celebral' el mes vinent, acordà crear una cooperativa de consum de 
grans i farines en benefici de sos associats. 

Havent-se procedit a la: reglamentària renovació de la Junta direc
tiva, ha quedat constituïda aixi: President, D. Ignaci Girona i Vilanova; 
Vice-president, D. Josep Mas de Guillen-Garcia; ecretari, D. Pere Per
manyer; Tresorer, D. Pere Abelló; Comptador, D. Alexandre Díaz; 
Vocals, Donya Mercè Feliu de Riu, Sr. Marquès d'Alòs i D. Augllfrt 
Viñamata. 

<i> 

L'Inspector general d'Higiene pecuària i el personal agregat al ser
vei, han visitat els focus on aparegué la glossopeda, a l'objecte d'apre
ciar l'estat del mal, havent pogut comprovar que, per fortuna, va de 
baixa. S'han interessat, però, amb els Governadors civils, per a que 
reiterin les ordres als alcaldes, inspectors d'Higiene i Sanitat pecuària 
-¡ Directors de les Companyies ferroviàries, per tal de que siguin observats 
els preceptes de la R. O. de 16 de novembre de 1919. 

Subsisteix la prohibició de treure bestiar de Catalunya a comarques 
.espanyoles. 

Contra la «cochylisn.-A la regió italiana de i\Iontfcrrato s'ha assa
jat amb · gran aventatge un nou tractament contra la ucochylisn, acon
sellat pel personal tècnic de l'Observatori de Patologia de Casale. 

El nou sistema consisteix en aplicar durant la floració unes pulve
ritzacions d'extret de tabac, i tornar-hi passats alguns dies per a que 
no quedi cap larva. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE. LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Els alumnes de tercer i quart curs d'Enginyer agrícola, acompanyats 
del Cap de la Secció Tècnica d'Arbres Fruiters i Director d'AGRICULTl.JRA 
D. August Matons, han sortit cap a Reus, Juneda, Borges, Lleyda i Aitona 
a visitar i estudiar les installacions i funcionament de diversos molins 
d'oli, fàbriques de conserva i d'extracció de l'oli pel sulfur de carboni. _ 

A Viure i Sant Jaume dels Domenys, es tracta d"establir-hi cellers 
cooperatius, els organitzadors dels quals, han estat a l'Oficina d'Acció 
Social Agrària per a pendre orientacions. 
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De València s'han sollicitat els serveis tècnics d'Acció Social Agrària, 
pèr a instaurar un Sindicat agrícola, segons la norma amb que es creen 
els de Catalunya, la iama dels qua.U.s ha arribat alli. 

El Consulat de Suïssa, a -Barcelona, ha demanat establir un inter
canvi de les publiçacions de ramaderia de la Mancomunitat, amb les 
de l 'Office Veterinaire Federal, a Bema. 

L'ajudant de Viticultura, D. Erasme M. d'Ymbert, prosseguint la 
seva tasca¡ d'estudiar els vins de la costa llevantina, hlll visitat dar
rerament, Teyà, Masnou i Alella. 

També ha estat a Barbarà i Rodonyà per a propulsar la installació 
de l 'utillatge dels cellers cooperatius, que tenen de bastir-s'hi sots la 
seva direcció tècnica. 

Aquests dies passats, amb motiu d'haver sigut nomenat CaJp d'Ac
ció Social Agrària de la Mancomunitat de CatalunyaJ, D. Josep lVI." Rendé 
fou obsequiat amb un dinar íntim per la Junta directivlll de la Unió de 
Vinyaters d.e Catalunya, a la que s'hi sumà algun comptaJt amic que 
hagué esment d'aqueixa prova d'afecte donada al President de la Fe
deració de la Conca de Barbarà. 

La Inspecció provincl.al d'Higiene i SanitaJt Pecuària, de la Co
runya, s'ha dirigit a la Secció de Ramaderia, demanant el material de 
propaganda, fulles d'inscripció, de qualificaJCió i de cubrició dels exem
plars que es presenten als Concursos de bestiar de la Mancomunitat, 
així com llibres registres i fotografies dels reproductors premiats. 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà 
gratuïtament a totes les consultes 
que facin els senyors subscriptors. 

T. LL. GurssoNA.-Per a fer perdre.l'agror del vaixell, procuri: 
1. r Treure el tartrà del vixell, escahitant-lo bé. 
2.n: Netejar-lo bé, fregant tot l'interior amb una solució de hipoclo

sit de calç (pol vos de calç), al 5 per · cent. 
3.r Esbandir-lo amb aigua clara fins que no faci olor de hipo

clorit. 
4.t retejar-lo bé de fora, fregant-lo amb una solució de hipoclo

rit de calç com l'anterior i de seguida aigua clara.-J'. R. 

F. S. GERRI i::>E LA SAL.- Copiem del llibre del nostre collaborador 
en M. Rosell i Vilà, sobre Les malaLties del bestiar. 

LaJ ronya dels xais es desenrotlla quan tenen la llana llarga. El 
paràssit que la causa es multiplica amb tanta abundar, que ben aviat 
d'un sol moltó ::¡.tacat s'encomana a tot el ramat. L'hivern és la tem
porada de sortir la malaltia. Els xais es graten ells amb ells i contra tot 
el que poden. Es tanta la picor i el neguit que tenen, que s'arrenquen 
la llana a mossegades; i el ramat s'aflaqueix de tal manera, que el pes 
de les bèsties està molt disminuït. 

Apartant, amb els dits, els brins de llanaJ, es veuen a la pell les le
sions que causa el paràssit (plaques congestives, crostes, etc., segons 
el punt on es troba la malaltia). La sarna comença pel dors, l'espí-
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nada, les espatlles, les cuixes i acaba per invadir tot el cos·. La llama 
es trenca, cau per ella mateixa o per les mossegades. 

Esquilar tot el ramat, tant els ronyosos com els que no ho són; 
separar els malalts dels bons ; posar sabó moll sobre les crostes i a l'en
demà amb aigua tèbia, rentar-los-lli bé, puix les crostes ja esta,ran 
estovade::;. 

Després posar-hi : 
Flor de sofre . 10 grams 
Llard dolç . . 30 " 
Oli de ginebra 20 " 
Aiguarras . 20 " 

Fer fondre el greix o llaJ:d dolç i afegir-hi el sofre i després l'oli 
i l'aigua-ras, remenant bé fins que s'hagi refredat. El tractament que 
acabem de di;r és per a quan la ronya no ha invadit tot el cos, sinó 
una part. 

Quan la ronya està generalitzada, havent esquilat tot el ramat, es 
prepa,rarà un bany compost de 

Cresti 6 litres 
Aigua calenta (35 grams) 250 » 

Els xais que aparentment sembli que no són ronyosos seran els 
primers que s'hauran de banyar, aca;bant pels que estiguin més ma
lalts. Quan es tingui el xai dintre del bany, se'l fregarà ben fort, amb 
un drap o una esponja;, durant tres minuts. Al cap de vuit dies es re
petirà el bany. .Amb la quantitat del líquid que compon el bany n'hi 
ha per a cent xais. Aquest líquid només serveix per a una vegada. 

La sarna que hem descrit és la que ataca; el cos i solament en els llocs 
coberts de llana. La que anem a explicar és localitza, a les regions on 
no hi ha llana, com el cap, i algunes vegades a les ca,mes, encara que 
rarament. 

Pel voltant de les narius, pels costats de la cara i ulls, es formen 
unes crostes que van guanyant progressivament el clatell i les orelles. 
Aquesta. malaltia dura molt de temps. S'encomana com la ronya del 
cos, però no és tan dolenta. Aquesta mena de sarna, els xais se l'enco
manen fiairamt-se uns als altres. 

Fregar la cara amb l'ungüent formulat per a la sarna del cos, des
prés d'haver estovat les crostes. 

•••••• • ••••• •••••• • ••••• ¡¡¡¡¡¡ O L I V E R E S A R B E 0 U I N E S ¡¡¡¡¡¡ 
•••••• • ••••• 111111 DE MES D'UN METRE !D'ALÇA DA 111111 •••••• • ••••• •••••• • ••••• •••••• • ••••• 111111 PREU UNA PESSETA 111111 •••••• • ••••• •••••• • ••••• 
111111 Demandes a D. JOAN VALLÈS ESTRUCH 111111 •••••• • ••••• •••••• • ••••• •••••• • ••••• 111111 VALLBONA DEL PENEDÉS 111111 •••••• • ••••• 
·······----------~----------------------------~······ 
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:f: - ció de la :f: 
: - - :: 
+ + 

I "PYRALINE" I 
+ + I n de E. Ciaria 11 I 
1 f.'illlflllllllllllllllllllllllllfllllllllflllllllllllllfllfl~ f 
+ + 
+ + 
+ + 
í : f Agent exclusiu per a la venda : :f: 
+ + 

! VICENS VILA CLOSA ! 
:f: (SuccessoR o e KEOELS I VILA) ! 
+ + 
! : 
+ Passeig de Gràcia, 88 + 
+ ~ 

! BARCELONA ! 
+ + 
+ + 
; Maquinària viti-vinícola : Productes enològics i anti- J 
+*· : 

criptogàmics .: Articles per a celler, etc. t 
: + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++loll++++++++++++of 
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• 

Màquines : Fatos : 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 

Jnstal·lacions de FABRIQUE·s de CALÇ i CIMENTS 

PREMSES, 
AMASSA

DORES, 
MOLINS, 
MATXA

CADORES, 
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

cióamb CIMENT i ARENA 

ESTUDIS PROJECTES 

J. F. Villalta, c. E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
• • 11 • • • • m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A 
R 
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s 

Selecció d'arbres per a repoblació de riberes 

Plançons de POLLS BORDILS 

• • • • • 

reconeguts en el XIV Congrés de la Federa-

ció Agrícola 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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