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Zootècnia del Concurs Asinal de Vich 
E Ls caràcters racials que havíem donat per a servir de norma en el 

Concurs, publicats en el cartell anunciador (1) eren trets de l'exàmen 
d'un gran nombre de subjectes, durant un pe1iode de vint anys ençà, 
examen practicat en viu-. Per a tenir una seguretat en els mateixos, de 
set a vuit anys a n'aquesta part, hem recomenat continuament que si es 
m01·ia un exemplar distingit, mascle o famella, que es tingués per propi 
de la comarca, o s·igui de la raça ausetana, que se'n~ enviés el cap. Sola
ment hem pog·ut adqnirir cinc exemplars, entre guarans joves i adultes i 
someres. Resultat d'aquest estudi fou la definició qne del guarà i la somera 
e.o don à en el referit cartell. 

La majot·ia dels exemplars presentats al Concurs oferien els caràcters 
raçials definits, però hi havien all res prod11ctors ê:p.te els presentaven ja 
en variació positiva, 1a en variació negativa, o, que es tmvaben completa

ment fora de la raça. 
Els reproductors que presentaven els caràcters racials en variació 

positiva eren, en gran part, guarans. Aquests tenien el perfil de la testa 
regularment convex e, dolicocéfal ; orella estreta i allargada; ull esbiaxat, 
en forma d ·ametlla; coll aprimat; creu alta; costelles aplanades; esque
ri a cl'ase; puntes de les anques pronunciades; ventre recoll~t; cames llar
gues·. En lés someres, aquesta variació po, iii va passava dissimtdada, pel 
fet de que en les normes racials del Concurs es senyal¡l.Va la tal variació, 

encare que lleugerament. 
La variació racial negativa es manifestava en els individus, tant 

guarans com someres, que, oferien el perfil de la tesla còncau (enfonzat), 
bt'aquicefalia aec niuada, l"orella ampla, ovcrta, no tant moguda com 
en els individus de pern! convcxe; l'ull era, generalment", petit, Ja mirada 
poc expressiva, l 'artada orbitària pronunciadament sortint; els nassos 
molt ample.>; els llavis grossos; el coll curt, el pit arrodonit; eren no molt 
alta, espinada més o menys aplanada, ventre desenrotllat, anqwo.s mol-

(1) Vegis el núm. 7 
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sudes; bon camatge. · En les someres, aqnests caràcters quedaven domi

nats per una sola nota: les que tenien el perfil còncau totes elles, sens 

escepció eren curtes. 

Els reproductors que pels seus caràcters els podem qualificar fora de 

la raça, eren aquells que posseïen marcadament una influència poituesa. 

D'una manera bastant exagerada els caràcters de la raça del Poito_u els 

vegérem en una somèra de perfil recte, braquicèfala, orella curta, punxa

guda, assatz peluda, no ferma ni est.irada i poc moguda; ull petit, mirada 

de resignació, silueta general ·correcta; el pelatge, quasi en flocs, sense 

zona de transició entre els pels argentats i el negre. 

Vegi's pel fotogra':'at el primer premi. Però abans tingui's en compte, 

que l 'animal té dos anys justos i per consegüent la testa no ha pres de

finitivament el perfil que tindrà quan la bèstia serà adulta i que finalment 

els darreres, en el mascles i sobretot quan-són tan joves es traven lluny 

d'estar tot lo plens i arrodonits que devenen quan el guarà té cinc anys. 

Així, doncs, el perfil ~pareix un poc convexe, caràcter que desapareixerà 

a mida que l'animal es vagi fent gran , (Totes les criatures tenen el front 

bomba,t.) L'orella, és ben posada, enèrgica, d ' excel-lent llargada; la testa 

és superba; el morró no és grosser ni aprimat. La mirada d 'aquest guarà 

no és viril, però ho serà, puix que és intel-ligent i així que la bèstia deixi 

d'ésser una criatura- perdoneu-me l'expressió, - serà tot el que promet. 

Mireu el coll que ben proporcionat, com és regular l'espinada i la creu 

no molt alta; el ventre ni de gos llebrer ni tampoc dc femella. Ficseu-se 

amb el avant-bFaç com és llarg i groixut, el genoll ampla i la cany~lla 

curtaJ. Les proporcions de l'animal són harmòniques. Tot ell és una 

promesa d'un magnífic reproductor-. 

Llurs _mides són les següents: 

Alçada a la creu . 
Alçada a la meitat del dorç . 

·uargada . 
P erímetre toràcic. 
Perímetre canyella. 

1'49 
1'44 
1'4-3 
1'57 
0'20 

El segon premi era un animal més estirat, de cos cilíndric, però un 

poc aplomat; el cap de perfil recte, la testa curta. 

En quant a les someres s'escolliren les de:u millors. La citada en primer 

lloc resultà ésser la mare del- guarà que obtingué el primer premi. 

En resum el Concurs, donades les circumstàncies actuals resultà lluït, 

tant per l'assistència com per la curiositat que desp"ertà entre els rama

ders. Mes, també deixà- en descobert la immensa tasca a reautzar des 

de'l punt de mira de la depuració racial, de la uniformitat de tipus. 

Aquesta píuesa de raçUJ solament es pot obtenir emprant la selecció, és 
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a dir, seguint el procediment adoptat pér la Mancomunitat en els Concur

sos que celebra. 

I pee acabar no estarà de més consignar l'alçada a la creu dels ani

mals dèclarals concursables, és a dir, dels que foren qualificats. després 

de feta la primf:l ra elimina.ció. 

Gum·ans: 1'49; 1'52; 1'49; 1'46; 1'46; 1'46; 1'49; 1'58; 1'56; 1'54; 

1'54; 1'51; 1'52; 1'52. 

La màxima corr espon al guarà núm. 109, de tres anys d'edat; la 

mínima, 1'46 als números 106, de 'tres anys i al 107, de tres i mig. 

Someres: 1'47; 1'4·9; 1'43; 1'45 ; 1'41; 1'42; 1'45 ; 1'4lf; 1'47; 1'52; 

1'G7; 1'55; 1'47; 1'51; 143. 

La talla màxima 1'57 m. és la de la omera de 8 anys, núm. 136 ; la 

mínima, 1'41, al núm. 128, adulta. 

Creiem, qu e per ésser el primer Concurs d'aquesta mena de bestiar 

no's podria desitjar més; la realitat superà al que es presumia. 
M. RO SELL I VILÀ 

NOTA.-La crónica del Concurs pot vèure-la el lector en la Secció d'Informació d'aquest número. 

Els arbres fruiters a Vich 

D' fi:RQUÈ un país doni tot el que agricolament ha de donar no n'hi ha 
prou de fer-hi cereal ; tampoc n'hi' ha prou el e fer-hi cereals i bes

tiar. Es necessari ajuntar le tres grans fonts de producció agrícola: ce
real ·, bestiar i fruiters. 

~i mai passeu per unes terres en què només hi ha cereals digueu sense 
vacil:lar que és un país pobre. Si en passar veieu compaginat amb els 
cereals els farratges i el bestiar, podeu assegurar que el país és ric. Si a 
sobre d'això hi ba uns fruiters carregats de delicades fruites, podeu dir 
sense por d'equivocar-vos, que és un pais molt ric. 

Ja sé que sc m'objectarà que qui tot ho vol tot ho perd; que els cereals 
granen malament a l'ombra dels fruiters; qne les llaurades pregones guc 
requereixen els cereals no les aguanten les arrels dels fruiter , en gen~>ral 
snpcrficials; que el brancatge dels fruiters dificulta les llaurades a Ics pa
relles d'animals de bona alçada; que el bestiar, sobretot el bestiar gras 
(de peu rodó i boví), fa malbé CI. fruiters; que les operacions d'esporgada 
dels arbres i rccollecció de llur fruits vénen dificultades per la presència 
del farratges o cereals; que, en fi, són incompatibles. 

Abans d'afirmar o negar si el farratges, els cereals i llegum·, per a 
granar, el bestiar i els fruit er són compat ibles, havem d' estudiar si en el 
ca particular de la Plana de Vich s'hi donen cada un d'ells o poden do
nar-s' hi. Dels cereals, fanatges i bestiar no en parlarem, perquè avui, 
juntament amb les patates, constitueixen la base de vida de la 'comar·ca. 
Eh canvi, els fruiters estan poc menys que desconeguts, i és degut, en pri
mer lloc, que fins ara no s'ban considerat nece saris i que és êreència ge
nera que llur conreu no resultaria econòmic. 
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Les condicions climatològiques de la Plana dc Vich ens priven de par
lar d'introduir-hi fruiters que es donen bé en el litoral català. El garro
fer, el taronger, i fins l'ametller, el presseguer i l'albercoquer, no troben 
allí les condicions de temperatura necessàri-es; però, en canvi, la prune
ra, la perera, el cirerer, el codonyer i Ja pomera, en totes llurs múltiples 
varietats, s 'hi donarien, i així ho demostren els pocs arbres d'aquestes es
pècies que es veuen en els jardins i corrals de Vich f pobles de. la Plana. 

Que la introducció dels fruiters en el gnin conreu de Vich produiria 
una tra-nsformació en la manera d'ésser de l'agricultura de la Plana, no 
se'n pot dubtar; però que les objecclons que suposàvem que ens farien 
en nn dels paràgrafs anteriors són d batibles, tampoc admet dubte. Els 
cereals granen malament a l'ombra dels fruiters; però no és comparable 
la pètdua en gra amb la valor dè la fruita. Els cereals i farratges reque
reixen llaurades d'una fondària que no aguanten les arrels dels fruiters 
que són en geneTal superficials; però si de joves se'ls pot acostumar a 
arrelar un poc més pregon que naturalment, arrelen, permetent llaurades 
suficients per als com·eus herbacis, com havem pogut comprovar amb 
ametllerars mallorquins. Que no puguem llaurar amb parelles d'an imals 
de molt~ alçada, no és raó de pes en primer lloc perquè la introducció de 
la moto-fanga i del tractor de poca altura estan a l'ordre del dia, i, 
en segon lloc, perquè a les pruneres, a les pereres, a les pomeres 
i als cirerers se'ls pot donar una al"çada de soca més que suficient per 
a passar-hi per davall amb parells d'animals de gnm tamany. Si el co
donyer i altres espècies que tal volta podrien introduir-se no permeten 
criar-les en soca molt alta, se'ls pot reservar e_ls marges i vores dels camps. 

Deiem en l'alludit paràgraf que una altra de les objeccions q1.1e se'ns 
podrien fer és que el bestiar gras, en pasturar per sota els fnJiters, els 
ocasiona perjudicis. En primer lloc havem de dir que no és d'absoluta 
necessitat que el bestiar pasturi els farratges; i, sobretot en el cas de 
les vaques de llet, està comprovat que aprofiten millor els farratges a la 
menjadora que no pas al camp, i que en el cas que es vulgui que es pastu
rin no falten maneres d'impedir que el bestiar alc¡ el cap per a menjar 
les brostes dels fruiters. En ço que fa referència 3J les operacions de· 

' collita de fr-uits i esporgada dels aebr s, que podrien ésser dificulta,des per 
la presència de plantes herbàcies, havem de fer constar que aquestes 
operacions vénen a un temps en què no impedeixen fer-les ni els cereals, 
per estar ja recollits o ésser encara molt joves, ni. els farratges tota ve
gada. q1.10 pot fer-se acabats de dallar o combinant-los convenientment, 
segons de l'espècie d'arbre de què es tracti. Aquestes són les dificultats 
qué creiem qu.e podrien presentar-sc en introduir el conreu de fruiters a la 
plana de Vich i que havem tingut interès a posar en clar. 

En ço que fa referència a la conveniència actual del conreu de fruiters, 
aconsellem als nostres lectors q1.1e llegeixin l'article del nostre estimat 
Director, D. August Matons, insert en el número 15 d'aquesta revista, 
corresponent al dia 5 d'agost de 1919, titulat E~s preus de la fntita. 

Es una veritable llàstima que la comarca capdcvantera de Catalunya 
'en ço que fa referència al conreu de terra campa i cria de bestiar, no ocupi 
el lloc que 1i correspon en el cultiu d'arbres fruiters .. 

JOAN 'ALOM 
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El Rhizotrogus Estivus, paràssit de l'oliver 

E N Entomologia cal aprofitar els temps millors per a estudiar els insec
tes, i la primavera dóna ocasió per a tal estudis. En despertar a 

plena vida els vegetals, els seus paràssits cerquen els moments en que les 
fulles i brots són tendres, o que l 'arbre està en florida per a fer-n e de les 
seves. Ahir, 16 d'abril, acompanyat de bons amics, vàrem passar part 
de la nit al camp; sorti rem de casa, per a ar'ribar a terme abans de la 
posta de sol; volíem estudiar, volíem capturar lïnsecte que e.5 menja la 
flor, que es menja les fulles dels olivers, i que ho fa de nit justament. De 
dia no cal no que el volguéu cercar a l'arbre, no el trobareu; solament 
veurau moltes fulles a, terra com tallades, i a dalt altres de menjades pels 
costats i força ponzelles rosegades que no floriran. 

Feia mitja hora que el ·sol era a la posta; llavors els comensals amb 
igual brugit que el de les abelles quan retornen a l'arna anunciaren la seva 
arribada, primer un, tal volta el més atrevit, o pot er el més afamat, des
prés altre, altres ..... quants? En un arbre d'uns vuit anys dos o tres cents. 
La nostra curiositat no té espera; volem caçar-ne un ... ja el tenim, l 'hem 
caçat volant, és gros, no és pas cap dels insrctcs que els tractadistes parlen 
com a paràssits de l'oliver, no és pas 1'0/iorhynclltls Jierid·ional'is, ni el 
Peritelus; aquests perd·ercn la facultat de volar, mai es serviren de ses 
ales, i atura castiga amb atròfia els organs inútils. 

Amb llum d'acetilé, atentament mirem l'insecte a l'arbre, doncs ara ja 
no se sent aquell brugit de rnsc: el nostre in ecte e tà ja aposentat, i 
menja tendres fulles, i menja flors de l'arbre ho pitalari; si les visites són 
continuades la flor no darà fruit i la collita erà perduda. 

A les quatre del matí hi som, i encara dura el banquet; alguns estan 
amb la fredor de la nit celebrant voluptuoses fe tes d'amor. Aqueix in
secte no necessita, com la Xilocopa vioLàcca, ubriagar-se de llum, remu
llar-se dc nèctar per a sentir les ànsies amoroses; en nit ben fosca asse- · 
gura la seva descendència. 

Mitja hom. abans dc la sortida del sol, iot s'ha acabat; cada insecte 
pren sa volada per a amagar-. e entre les brosso , en els terrossos o a l'her
ba dels encontorns de l'oliver; flns a la nit següent durant la qual conti
nuarà l'orgia amorosa, i l'anfitrió amb es fullP i flors plavarà als co
mensals. 

Els entomòlegs anomenen al nostre insecte Rhi::ot1·ogus Estivus. Bs 
un coleòpter dc la família dels Lamelicornis, Grop ArbciTicoles, Tribu Rhi
:ot1'ogines, Gènere i Espècie Rhi::otrogus Estivus. Bs d'una color groc-ro
genca, mideix dc 16 a 18 milímetres, antene curtes, fent angle, de den 
:articles, acabades per tres fulletes; el tamany d'aquestes fulletes pot servir 
per a diferenciar els sexes; les antenes del ma eles són més desenrot
llades; els heli tres deixen el pigidium al descobe1 t, que és triangular, i no 
acaba amb punta ; abdòmen amb anell poc enyalats ; els tarses, de cinc 
-articles i acabant en pinsa; pro-tòrax amb una ratlla longitudinal fosca; 
meso-tòrax cobert de pels grocs blanquina o . 

Als pocs dics de verificada la conjunció, la femella posa ons en terra 
treballada on hi hagin fulles mig descomposte o ai rels molt primes; cal 
.Proporcionar menjar als que han de nèixer, i tant el arrels com les fulles 
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colgades són· a propòsit per a ·les futures cuques que han de sortir dels 
ous; les cuques nascudes són blanques, amb potes, cap groc i organs bu
cals ben desenrotlla;ts per a poguer-se fer amb les reserves alimentícies. 
que són les arrels i fulles que els rodej en ; colgades, passen l'estiu i l'hi: 

vern. fins que a l'abril surt l'insecte acabat, tal com l 'hem vist abans; és. 
insecte cl'-tma sola generació anyal. 

Danys que causa als ·vegetals el RhizotTogus Estivus.-En forma lar
vada, destruelx moltes arrels dels arbres i de les plantes hortícoles; en la 
d' escarbat o insecte perfecte ja hem ·vist els estralls que fa als olivers; 
igualment l'hem vist menjar les fulles tendres de l'ametller i glanera. 

ManeTa de combat1·e la plaga.-:-Hem observat que entre quatre i cine: 
del matí és quan l'insecte s'aguantà menys a l'arbre; basta una sola¡ sa
cudida per a despendre's; aprofitant aqueix Pll!lt vulnerable crul.drà collo~ 
car sota dels arbres tms llansols o borrasses i sacsejar els arbres pa
rassitats per a; fer gran capturació de Rhizotmgus; cal després tirar-los. 
al foc o a una caldera amb aigua bullint. 

Les pulveritzacions d'arseniat de plom di~olt amb aigua també donç¡.~ 
rien bon resultat, però creiem que el procediment abans indicat és jlléS 

econòmic. 
JoAN AGUILO 

El conreu de la pat~ta a la plana de Vich <
1
' 

E, s el 'conreu de la patata, un dels factors 'que més influeixen en la 
riquesa de la plana de Vich, i, per tant, és .interessant l 'estudi de 

com es conrea aquesta planta en aquella comarca. 
Per donar una idea de la importància d'aquest conreu, no essent 

possible, per falta d'estadístiques, el fixar les quantitats anyals de pa
tates collides, farem constar que una quarta part de la s1.1perfície con
reable està ocupada per aquesta planta. 

Ocupa el primer lloc en els torns i es sembra després d'una bona 

femada. 
Respecte dels torns que segueixen, són variats, havent-hi els se-

güents: 
Primer any: patates (fems abundants). 
Segon any: blat-xeixa. 
Tercei' any; mestall (nitrat i superfosfat). 
Quart any -: blat de moro (superfosfat). 

Primer any : patates. 
Segon lmy : blat. 
Tercer any : mestall. 
Quart any: veces i ordi (llegum i pamula). 
Per a més ordre en l'estudi d'aquest conreu tractarem per separat 

cada un dels factors que hi intervenen. 

(I) Bona p~rt de les dades que figuren en aquest article m'han estat proporcionades pel meu dis

tingit amic en josep Pratdesaba, de Ja Cambra Agrlcola Ausetana. M'és grat fer-ho constar aquí L 

expressar-li el meu agraïment.-]. A. 
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·uavm·.-Antigament era la més corrent la varietat anomenada bo
lado; després va ésser substituïda per la bufè groga. Però l'una i 
l'altra han estat abandonades, i avui es conreen les varietats bufè nano, 
bufè m.itjà, 1 bufè boig, essent la preferida i la que es comea amb més 
quantitat la bufé rnitjà. 

Els agricultors han observat .que aquestes ·darreres varietats, i en 
especial l~ bufè mitjà, resisteixen bé les malalties, essent aquest el prin
cipal motiu pf!l qual es deixaren de conrear les -varietats bolado i bufè 
gToga, ja que eren sovint atacades pel mHdiu i la podridura. 

Abans de la guerra era corrent el gastar llavor procedent de França 
(Mont-Lluís), però durant aq,uest període, en la impossibilitat de la impor
tació, tots els agricultors es proveïen de llavors procedent de Ja muntanya 
catalana, essent els principals punts Gosol, Paguera, Setcases, Sant Pau 
de Segúries, Camprodon i, molt poc, a Collsacabra. · 

Alguns agricultors. de la Plana van ells mateixos a buscar la llavor 
al punt de procedència, juntant-se uns quants i anant un d'ells a buscar 

' la llavor per tots. Altres la· compren als patataires, que fan el negoci 
comprant en el lloc ·de producció i venent-la als agricultors. 

Aquest s'egon sistema és el més corrent i, com pot veure's el més do
lent, ja que l'agricultor, ultra comprar car, ha de refiar-se de la bona 
fe del comerciant. 

A fi d'induir als sindicats de la Plana de Vich que ells directamènt 
vagin al lloc dc J?roduéció a comprar la llavor, l'enginyer P. J. Casallo 
va' recórrer els principals punts de producció de patata de llavor, i va 
escollir, al temps de la florida, aquelles plantes més precoces i que pre 
sentessin més uniformitat en llur estat de desenrotllament, fent tractes 
amb els propietaris a · fi que les hi reservessin al temps de la collita. 

AquesteS" patates de llavor així escollides varen ésser repartides per 
la Cambra Agrícola de Vich als agricultors, els quals les varen sembrar. 

Els resultats obtinguts varen ésser publicats per D. Josep Pratde
saba en el Butlletí Oficial de la dita Cambra. 

Una altra prova va ésser feta en el Camp Experimental de Manlleu, 
essent les que varen donar millor rendiment les procedents de Molló. Per 
aquest motiu, el senyor Riera, propietari del dit c~mp expelimental, va 
anar a Molló pel temps de la florida de les patates, i va escollir el camp 
de patates que a son judici era el millor i va contractar-lo per al temps 
de la collita. D'aquest varen sortir-ne dqs vagons, un dels quals l'ha 
compTat el Sin'dicat de Manlleu i l'altre se l'ha quedat el . indicat de 
Vi eh 

Cal lloar àquesta acció del senyor Riera, i é's de recomanar, als Sin
dicats de la plana, que cada any enviïn un home entàs en la matè1ia a 
fi dc poder fruir de la baratura de la llavor i de la certesa de sa bon
dat, que és un dels factors indispensables per a obtenir bons renill
ments. 

eria també de grans resultats que els Sindicats es pteocupessin que 
<:n aquests llocs de producció de patates de llavor es sembréssiu bones 
varietats, encara que se'ls hagués de procurar bones llavors. 

Els preus a què es paga la p,atata d.e llavor en l'actualitat són molt 
difícil de preci arcar son molt variats.Abans de Ja guerra <'3 pagava apro
ximadament a 15 pessetes els 100 quilos; l'any passat es va pagar a 50 i 
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60 pessetes, i aquest any hi ha algú que l'ha pagada a 75· pessetes els 100 
quilos. 

P1·eparació de la llavor.-Le patates de llavor s'acostumen a tenir 
ben resguardades del fred i en bones condicions a fi que no sofrexin cap 
alteració. · 

No s'acostuma a fer altra preparació que la de fer-ne taà.l, ja que 
així és corrent sembrar-la. 

P er iniciativa també del senyor Casallo, l'any passat alguns agricul
tors van fer la prova de sembrar les patates senceres i germinades, dei
xant-les germinar a l'aire i a la llum. 

Aquo ta prova va ésser feta també al camp experimental de Manlleu; 
i, a pesar que les patates varen ésser castigades per una glaçada tarda
na, van donar un resultat excel:lent. 

P er tant, seria' de r ecomanar als agricultors quo tenen interès en el 
progrés de l' agricultura, que assaigessin aquest . i tema que segurament 
els donaria bons resultats, ja que això serviria al mateix temps per a 
comprovar si la llavor és de bona qualitat, puix que del contrari no ger
minaria. 

No és aquest un sistema nou, ja que en l'Estació Agrícola de Cappelle, 
l'any 1898, Mr. Florimond Desprez, per demostrar que aquest sistema 
oferia l' augment del r endiment, va fer unes experi èn cies els resultats de 
les quals, diu, són els següents: 

Varietats 

' Marjolaine hative. 
Fleur de pêcher. 
Jaune ronde,. 

Producció de tubèrculs per hectàrea 
i en quilos 

germinades no germinades 

15,335 
34,500 
42,330 

13,665 
29,830 
38,170 
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Per fer germinar els tubèrculs en bones condicions, es colloquen en 
uns caixons fets amb llistons de fusta, els quals es posen en llocs freds i 
airejats, però a l'abric de les gelades. Gràcies a quatre peus que porten 
aquests caixons poden posar-se w1s sobre els altres i formant estibes, dei
xant entre ells un espai suficient que permet pasar-hi l'aire i la llum a 
l'ensems que el lliure desenrotllament dels ulls del tubèrcul. 

Durant les tres setmanes o el mes que precedeix la plantació, es poden 
treure a fora durant el dia, si la temperatura ho permet, i s'entren a 

·¡::li nit. 
Quan se sembren patates germinades cal pendre precaucions a fi que 

no es fac~ malbé cap dels grills. 
JOAN ARUM! 

Les nostres races de porcs 

UNA obrru ricament enquadernada vingué a nostres mans fa uns quants 
mesos. Era firmada pel s nyor Santos Aran i tractava de «Ex

plotación e industrialízación del cerdon .. 
No tractaré aquí de comentar l'obra en el sentit de fer-ne judicis més 

o menys apropiats, mes sí que no puc resistir a parlar d 'un fet que no 
podem tolerar-lo els ramaders catalans i la pagesia en general. 

Al parlar del bestiar porquí a Catalunya, diu el tan conegut zoo.
tecnista: 

. «Tiene escasa importancia la ganaderia porcina, porque carece de 
medios adecuauos para alimentarlos. 

En general, Cataluña importa (?) de las demas regiones, si bien re
conocemos que también verifica, por decirlo así la exportación, merced 
a algunas importantes fabricas de embutidos y salazones. 

En Barcelona imperà el tipo céltico, pero se explotan ademas de los 
cerdos del país, otros procedentes de Francia, de Morella y de Extre
madura. 

Gerona tiene como base el tip·o céltico y recría ejemplares de Extre
madura. ·El sistema pastoral y la deficiente alimentación hace que sean 
poco precoces. 

Tarragona tiene mucho ganado que ba mejorado en pocos año . Tam
bién recría cerdos de Morella, céltico y mallorquín. 

Lérida posee en general cerclo céltico. Explota muy poco de :\fa-
llorca». ' 

<CExplotación e industrialización del cerclo». . egunda edición com
pletamente nueva, por antos Aran, Ase or pe.cuario de la Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino e In pector dc Higiene y anidad Pecua
rian.-Imp. Alrededor del Jiundo.-Año 1917.» 

En la pàgina 49 acompanya una fotografia d'uns quants porc que 
diu són pirenàics dc Cerclenya, sen e cap estructura el e raça; res. 

Acabat de llegir tot això, cal preguntar a l'autor si el cas és una burla 
de valent a la ramaderia porcina catalana, o bé és fonda ignorància de 
tot un a. sessor de la ccA. ociación de Ganaderos del Reinon. Com que jo 
crec que és això egon, em plau manifestar aquestes quat]'(~ ratllrs: 
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Que fa més de vint anys que les races de porcs a Catalunya foren in
fluenciades cap a sa millora, en virtut de le importacions de bestiar 
anglès millorat; tetes a iniciat,iva particular, a nostres comarques de Vi eh 
i Olot 

Que el «tipo" céltic fa molts anys que se'l veu desterrat dels mercats 
de Vich, Granollers i de Sant Celoni_ 

Que més a poc a poc se l'ha tret de les comarques gironi-nes com l'Em

pordà i lru Selva. 
Que ja és tanta la influència que ha exercit el York a Catalunya, que 

el bestiar porquí de Tarra~ona i Lleyda, la i:najor part d'ell sols reque
reix una selecèió continuada per a sentar sos caràcters fixament, co.m h¡¡¡ 
succeït en les comarques que han sigut bresol de les primeres iniciatives 
de millorament. 

Que els veritables centres de cria a Catalunya, són les comarques de 
Vich, Olot, Vallès i Empordà. 

Que Vich organitza dos mercats semanals de lletons, on sols s'hi veu 
raça completament millorada i son comerç s'escampa fins a Aragó i a 
València. 

Granollers té un mercat de porcs de recria que ens atrevim a asse
nyalar com el primer d'Espanya. Figuren sempre totalment exemplars 
yorks-catalan · o bé la su.b-n1ça york-celta. 

La comarca· vigatana ha batut el record de la perfecció del bestiar 
po1·quí a ·Catalunya; no _necessitant per a res les importacions d'Extre
madura o de Mallorca; perquè demés de no resultar en el sentit ètnic 
cap perfeccionament a nostres races, han tingut el doble perjudici de no 
aclin;latar-se degudament a nostre país. Fa molts anys que intervenim 
en el comerç de bestiar porquí i no hem sabut veure mai aquestes ünpor
tacions de que ens parla. Si en antos Aran ha visitat la Catalunya rama

dera, referent al bestiar porquí, cree no's devia moure de les explota
cions tan desqualificades dels escombriaires de la. Bordeta. 

No és possible parlar així del bestiar porquí en una obra que té molt 
de majestuosa i que, donada la reputació de l'autor farà creure a quants 
la llegeixin i visquin fora de Catalunya en un disbarat tan gran com la 

mateixa obra. er à precís sortir a la defensa d '·un desp1·estigi tan igno
miniosament fonamentat donant a conèixer als de fora de c~sa ço que 
ignore:ç. i a rectifl.car conceptes que tan fereixen els interessos de nostres 
comarques ramaderes. 

El bestiar de cria i recria que es produeix especialment en les comar
ques vigatana i del Vallès, pot establir-se en competència amb els millors 
centres de producció d'Anglaterra, França, Estats Units, o bé de l'Ar
geptina. Ni en els concursos de raça, com tampoc en els de rendiments 

fets en aqliests llocs i que -tan a la saga de nostre desig han estat no hem 
sapigut veure aventatges essencials de cap mena. Si la indústria por
cina és molt més .floreixent en aquests països que en el nostre, té per mo
tiu únicament en què són molt diferents els preus dels elements de pro
ducció; si nosaltres posseïssim el moresc. en les condicions tan aventat
joses com ells i qui diu moresc, diu altres grans,· és segur que la condició 
econòmica de les indústries porcines canviaria per complert 

Cal fer c~nstar que si fa més de vint anys que ten:iplla in.fl11ència de 
les races estrangeres millorades en nostres comarques de producció, la 
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<:onservac10, selecció o millorament de caràcters, la seva permanent fixe
.sa a travers dels temps i vicissituts econòmiques de nostres pagesos, tot 
.això que tants sacrificis implica i que tants milers de pessetes ha costat 
als països mencionats, aquí a Catalunya ha estat solament fill de l'es
tima, voluntat i constància del pagès català; q1.1e, si faltat d'ajuda· tèc
nica i econòmica, no li ha mancat seny per a suplir com ha pogut, aqueix 
<!efecte de ~tat. 

Mes tot això entra avui dif!, dintre una nova fase . Amb la intervenció 
<l.e nostra Mancomunitat Catalana en la seva obra dels Concursos de bes
tiar, una influència notabilíssima serà notad;;¡, en el camí del pérfeccio
namen t absolut; · dintre pocs anys veurem encara una altra ramaderia 
porcina molt més envejable que avui dia; mentrestant, ha d'indignar-nos 
molt que zootecnistes com Santos Aran, parlin tan desatinadament, tan 
injustament de les races de porcs a Catalunya i si alguna ccfòbian hi ha 
per entremig, hem de ser capaços de propagar arreu dels països rama
<l.ers nostres races, amb els Concursos efectuats per la Mancomunitat 
Catalana. 

JosEP SECULI ROCA 
<Gavà 20 ab'ril 1920 

L'assemblea de la U. V. C. 
Els dies 24 i 25 d'abril es celebrà a Mataró la novena assemblea de 

la U. V. C. 
Els temes sotmesos a discussió i les conclu ions foren els següents: 

TEMA PRli\IER, ponent N'Albert Talavera: ORIENTACIONS QUE CO~-vENEN 

LA VITICULTURA EN RELACIÓ Al\<ill ELS TRACTATS DE COMERÇ I L'EXPORTACió. 

'Qüestionari 
cel. Entenu que en els difícils moments presents siguin de convenièn· 

·-cia les negocia,cions de tractats comercials? 
Il. Penseu que les principals causes que dificulten les transaccions 

s iguin les financieres i mecàniques, independentment de les polítiques? 
I en tal cas 

a) Podríem resoldrer-les amb consorciums bancaris? 
b) Seria oportuna la concessió d'emprèstits? 
e) Disminuiria els conflictes una revisió aranzelària? 
d) Disposa d'eficacitat de medis l'actual organització agrària? 
III. En l'hora de concertar tractats de comerç, quines orientacions 

'recomanaríeu als viticultor ? 
a) E:rn ordre a la produducció i ellaboració? 
b) Des del punt de vista de l'exportació? 
e) Condicionades amb els distints mercats? 
d) Sota l'aspecte dels organismes viti-vinícol , i 

e) Relacionades amb el Corners i els Governs? 
IV. Quina creieu que sigui l'especial escom~sa de «La nió de Vi

nyatersn en el problema de la recerca de tractats d comerç i respecte de 
les orientacions a pendre?n 
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Conclusions 

I. Les futures convendons internacionals en lo que afectin a l'ex
portació de vins, no han de desvirtuar-se per la legislació interior de ca? 
dels països contractants, devent ésser reconegudes en les mateixes carac
terístiques dels nostres vins determinades per nostres tècnics per mitjà 
del «Mostrari oficialn . 

Il. En l 'estipulació dels tractats de comerç cal tenir en .compte la 
conveniència de sostreure les nostres transaccions dels mercats aleatoiis i 
portar-les en els de països no productors. 

III. Els actuals moments reclamen la formulació de nous Tractats. 
IV. La modificació inajornable de la legislació espanyola sobre vins 

en sentit de depurar el mercat i conèixer la capacitat consumidora del 
mateix, ha d'afermar l'exportació i facilitar la concertació dels tractats 
comercials. Es fa ptecís augmentar la capacitat de consum del vi en el 
mercat nacional. 

V. Essent base cabdal per a regular tot el referent a convencions, 
t r.actats i exportació de vins, el trobar-se agrupats en un 0Tganisrne únic 
tots els productors, i existint la «Unió de Vinyaters de Catalunyan que ve 
preocupant-se d 'aquest assumpte, cal seguir amb constància la tasca em
presa especialment en els punts següents: 

a.) Procurar i estimular la creació de colectivitats locals i comarca.is, 
Cellers d 'ellaboració, Facines Comarcals i Fàbriques de tartrats amb base 
cooperativa. 

b) Creació d'una oficina tècnica que intervingui en tots els afers re-
lacionats amb l'exportació. 

e) Rescatar i acréixer ei bon nom dels nostres vins. 
d) Contrarrestar la ·campanya abstènia iniciada en alguns països. 
e) Certificar la identitat del vi i intervenir en la confecció del «Mos

t rari vinícolan. 
f) Establir relacions amb el comerç d 'exportació en interès comú. 
g) Crear dins la Unió i amb caràcter voluntari, una «Seació d'Expor

tació i Venda directan. ,, 
TEMA SEGON, ponent En JosezJ Ma1·ia Val ls: LEs -AssociACIONS AGRíco

LES COM A BASE D'AUGMENT DE PRODUCClÓ I DEL PREU DE LA MATEIXA. 
Qüestionari 

«a) Creieu que l'Associació pugui reportar benefici al viticultor i fins 
quina mida? 

b) -Creieu qu-e convé ampliar els mitjans d'acció de les AssociaJCions 
establertes o cercar-ne de noves? 

e) Quines orientacions creieu que deurien seguir-se per asolir el mi-· 
llor èxit de l'Associació? 

d ) Quines relacions creieu que es podrien estalJlir entre productors, 
comt:lrciants i consumidors? 

e) Quins mitjans creieu millors per a propagar individualment l'As
sociació? 

f) On creieu que pot anibar l'acció de l'Associació? . 
g) Com podria i convindria influir l 'Estat, la Mancomunitat i els Con

sells de Foment en les Associacions? 
· h) Quina part pot i deu pendre «La Unió de Vinyaters de Catalunya,, 

en les Associacions ?n 
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Conclusions 

uL'Associació és a Catalunya mitjà indispensable per a una bona. 
e!Jaboració del vi tècnica i econòmicament. 

L'Associació permet un estalvi en la el:laboració del vi alhora que 
una millora. 

L'Associació deu tindre un .caràcter mixte de propietaris i con
reuadors constituïda en seccions que poden i deuen federar-se per pro
ducte.;;, permetent anar a una racional organització de venda. 

L"Associació porta com a conseqüència a un major benefici i permet 
intensificar la producció. 

L'Associació dóna una gro sa facilitat per a establir i normalitzar 
ràpidament un bon preu, inclòs en cassos d'una possible sobrepro
ducció. 

L'Associació dón!l facilitats al productor per a industrialitzar i co
mercialitzar la producció, complint una obra social de la major impor
tància al proporcionar-li tots els instruments de producció, transfonna
ció i venda. 

l-'er tant: 
Deu procurar- e l'establiment de Cellers Cooperatjus i de Magatzems 

dc Reserves i Caixes Rurals en tots els pobles on la producció vitícola 
sia una riquesa, donant-los facilitats en l'aspecte financier i tècnic per a 
la construcció i funcionament. 

Deu procurar-se l'establiment de Facines Cooperatives Comarcals 
no sols per a l'aprofitament dels so-productes dels raïms, sinó també 
per a transformar futurs possibles sobrants de collita, permetent així fer 
uesapareixer el perill d'una sobre producció. 

Deu orientar- e la venda del vi en el sentit de fer-la a comissió, mitjà 
adequat per a mortiguar les fortes i freqüents oscilacions de preu, de
gudes moltes vegades a l'acaparament. 

Deurà excitar-se a totes aquelles entitats que tenen un caràcter públic 
o agrali per a que procurin mitjans financiers i tècnics per a portar a. 
cap aquesta obra d'organització socal agraria dè la vinya, recorrent als 
Consells d'Agricultura, Mancomunitat i E. t.at; ja sia per institucions 
creades o jo creant-ne de noves per a complir aquesta finalitat. 

L'uUnió de Vinyaters de Catalunyan deurà ésser l'Agrupació de 
totes les Federacions Comarcals, encarregant-se de quantes qüestions 
afectin a l'interès general de la classe vinyatera.n 

Com es veu els temes responien perfectament a les necessitats de la 
nostra viticultura i les conclu ions indiquen d'una manera categòrica 
1 cmeis de senzilla aplicació que resoldrien fàcilment els nostres pro
blemes. 

L'Assamblea es celebrà en mig del major entussiasme i amb la pre
sència de numcrosa concurrència i de distingides personalitats del món 
agrari. 

Desitjem vivament que el Con ell regional de la U. V. C., compost 
per persone,s dc competència reconeguda, vulgui iniciar ràpidament amb 
la seva autoritat una intensa campanya per à. portar a la pràctica les 
c-onclusions dels ponents. 'abem que _aqnesfa és la intenció del ConselL 
Comença doncs una nova e1a per a la no tra viticultura. 
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ESPIGOLANT 
Per la construcció de cellers cooperatius 

Dnrant 131 discussió" d'un dels temes que es debati en en la recent 
Assemblea de la U. V. C. a Mataró, En Claudi. Oliveras, director de l'Eno
lògica de Reus, en una oportuna intervenció, recdrdà, en mig de l'apro
vació de tothom, que a Catalunya es pertlen, es llencen, podríem dir, 
anyalment, per deficiències en els procediments corrents de vinificació; 
més de dos milions de graus alcohòlics. 

Comptant cada grau al preu no exagerat de dues pessetes, ·la pèrdua 
en diners dels nostres· viticultors, pè1·dua que no beneficia a ningú, i que 
per això resulta més dolorosa, arriba a quat1'e milions de pessetes . 

Amb els cellers cooperatius- afegí l'Oliveras,- es pot practicar una 
vinificació mcional i evitar tota pèrdua de graduació, estalviant, per 
tant, una grossa suma que no aniria malament als nostres pagesos. I 
aquests cellers cooperatius es pod1ien construir g1·atuïtament amb la 
valor dels graus alcohòlics que es perden. 

Ja · veieu si resulta econòmica la construcció de les catedrals del vi. 
Per afavorir el cultiu mecànic 

En ocupar-nos del cultiu mecamc, assenyalarem en articles ante
riors que l'Estat francès concedia subvencions que arribaven fàcil~ent 
al 50 per 100 de preu de compra, a les associacions d'agricultors que ad
quirissin tractors agrícoles. Aquesta forma d'encoratjament era neces
sària donada l'anormalitat de les circumstàncies, la reducció extrema de 
mà d'obra en temps de la guerra i la tasca de reconstrucció actuaL 
Mercès a aquestes subvencions, el cultiu mecànic s'ha desenrotllat ràpi
dament 'a la nació veïna, la qual cosa es veu palesament amb les dades 
que recollim d'una esta~ísti,.ca francesa dels tracton adqui1'its amb l'au
xili de subvencions, i que són: any 1916, 46 tractors; any 1917, 161; any 
1918, 365; any 1919, 2,571 tractors. 

Com aquest règim excepcional de guerra resulta molt costós, però al 
propi temps no pot abandonar-se bruscament per a no inteiTompre el 
brillant desenrotllament que les cif r es mostren, el Ministre d' Agricul
tura, Mr. Ricard, ha firmat un decret nomenant una comis ió per a que 
estudi la solució definitiva a pendre peT a afavorir la gen eralització del 
cultiu mecànic, encara que els mitjans proposats representin una cres
cuda fracció dels crèdits que el grup agrícola de la Cambra, va dema
nar al Parlament per a satisfer les necessitats de l'agricultura fran
cesa. 

Un organisme agrari que treballa 

La característica de les associacions agràries de Catalunya, és, sens 
dubte, la tenacitat en treballar profitosament, però sembla que hi ha una 
mena de lloable rivalitat entre elles, que enamora. 

La Federació Catòlico-Agrària de LleyJa ha· comprat quatre grans 
patis per valor de 50,000 duros, a l'objecte d'edificar un molí d'oli, un de 
farina i establir-hi magatzems i dependències que permetin despatxar els 

variats assumptes de què enten la Federació com a punt central on conver
geixen les demandes dels sindicats i entitats federades. 
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En ocasió no llunyana, el seu secretari va acudir a la Direcció d'Agri
cultura de la Mancomunitat de Catalunya, en demanda d'orientació i 
guiatge per a formar opinió entre les entitats agràries de Catalunya a 
l'objecte de construir una fàbrica de superfosfats: 

Amb la producció cooperativa d'aqueix adob, la compra correctiva de 
les sals potàssiques catalanes, quan l'hora en sia, i si la fàbrica de nitrats 
sintètics de la Ibèrica del Azoe a Lleyda, es posés en funcions, hauríem 
donat un gran pas per abaratir Ja producció. 

Un home ben.emèrit de Catalu,nya 

El dia 25 del mes passat e.s celebrà tma junta general de la Comunitat 
de regants d 'Aitona i Seròs per acordar les bases a què han de subjectar-se 
les ordenances de la Comunitat i nomenament d'una Comissió que s'encar
regui de redactar-les. 

Hem llegit que el Sindicat de r egants de Tremp es disposa a realitzar 
una visita d' estudi a les comarques valencianes per tal d'alliçonar-se en 
l'administració de les aigües. 

Dies endarrera La Veu de CataLunya rendia culte a l'home· admirable 
qui en els trasturns ocasionats per la guena mundial, havia proveït a 
Catalunya d ·electricitat, fent innecessari el carbó que li hauria faltat a 
causa del bloqueig marítim. · 

Aqueix home be-nemèrit és Mr. Pearson. La ciutat de Tremp, agraïda 
perquè ha transformat aquella població i comarca, sabuda que fou la 
tràgica mort del gran enginyer nord-americà, decidí honorar la memòria 
de Mr. Pearson, i convidà a tothom a associar-se a la seva generosa idea. 
La mort li privà de desenrotllar del tot el seu programa ; Regadius i 
Força de l'Ebre no han donat de sí tot el que en Pearson projectava, però 
n'hi ha prou perquè Catalunya tota estigui agraïda. Els regadius a 
Tremp són un fet; la conducció de força elèctrica a Barcelona també. 

Ço que val tran~portar un hectòlitre de vi 

Com demostració del trasbals considerable que la guerra ha ocasio
nat, serà bé que recollim unes dades, preses de «La C. G. V.u, i que po
dem oferir ense comentaris. L'estació d'embarc és a Bezier i el cost a 
les següents destinacions és : 

Brest. . 
París. . 
Tròye.s. 

7 fl·. 80 
6 )) 40 
7 )) 97 

10 fr. 72 
8 )) 80 

JO ,, 93 

52 fr. 16 
34 )) 52 
32 )) 40 

I com explicació d 'un tal augment, basta llegir el vot acorda pel Con-
ell d'Administració de la Confederació i que diu: «Con iderant que du

rant i d prés de les hç¡st ilitats, han sigut admesos pels ferrocarrils els 
vagons particulars que han rendit immens ervei a ls interessos generals; 
considerant així mateix que, segons les declamcions ministerials, n~ sem
bla, de bon tros, suficient el nombre de vagons en bon estat amb que con
ten les Companyies per als transports; i tenint en compte que s'ha refusat 
determinat privilegi als transportadors; formula l'acord de que els ferro
carrils continuïn admetent la circulació del. vagons particulars que mos
trin !e condicions de seguretat necessàries, fin i tant que puguin admetre 
totes les mercaderies a lliure circulació. 

P.i això no rev la penúria, ni mai ! 
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INFORMA CIO VINfCOLA 
El bon temps empenta als vinyats prometedors de regular fruit si· 

no's malmet per les boirades xafogoses cçvadores del mildiu en l'època 
de més gran perill: la floració. Maig comença i no sabem si serà ma a 
pròdic d 'aigües que esclatin els miccliums donant-nos quefers i an-
goixes. · 

I ben cert ens fóra convenientíssima una collita plena, car els cellers 
estan ja tant a la baixa que va re uliant dificilíssim trobar-hi els vin de 
color i grau que el mercat de consum sollicita tenint-los ja avesats. E , 
ben segur, degut a aquesta reducció notable de les existències que porta 
els preus en manteniment i fins en alça si els tipus en venda tenen la re· 
comanació del bon grau i frescor. El comerç que ha procurat cridar la 
baixa per tots indrets, no ha pogut conseguir llur propòsit i resta esma
perdut enfront de la persistent fermança dels vinyaters que no s'ban 
avingut a les raons _de manca d'exportació tan• retretes com d'inútil efi-
càcia mercantil. ' 

No podem desconèixer que, en part, haurà est~t un bé per als consumi
dors la dita .paralització dels embarcs ja que, altramènt, el vi de nostre 
interior consum hauria assolit preu inversemblables. I aqueixa raó au
tomàtica i contentiva de l'eixida dels vins de Catalunya i de l'Espanya 
vinyatera en general, que la baixa dels canvis ·ha imposat, ha vingut a 
ensenyar-nos que Portugal, amb moneda més equilibrada als francs, ha 
estat la substitutiva per a deturar l'enlairament dels vins a França. Una 
temença per l'avenü, diuen els eterns pessimistes; mes nosaltres, conei
xedors de la potència vinyatera lusitana, no temem la concurrència ac
cidental que 1¡:.~. relativa nivellació de valors de monedes destruirà, i fin· 
tenim per cosa certa que Portugal no és el mercat convenient als comer
ciants francesos. Prova? Burdeus, centre de contractació, ha vingut 
apreciant els vins portuguesos amb demèrit, al punt que-comparant-los 
amb els nostres-han resultat en les tran accions d'abril amb una reduc
ció de 15 pessetes l'hectòlitre sobre mercats francesos. I això precisa
ment quan la seva i la nostra moneda anava de més en més distanciant-se 
en la transcorreguda mesada i les finances lusitane s'aproparen al mo
ment de cotització favorable. 

Tenim, doncs, dues ensenyances: l'enlairament de la pesseta ha 
obert pas al conto de rei lusità ... però el vi portuguès de 12° ha merescut 
els 150 francs-port destinació-en tant que el mateix grau del vi es
panyol ha estat pagat a 170. Ço que vol dir una preferència pels nostres 
sucs, sols confinats momentàniament per l'esbojanada situació finan
ciera del món. 

He dit momentàniament i tal volta deuria rectificar el concepte si el 
projecte de recursos suplementaris tingués favor a la nació veïna, car 
seria de cop elevat el dret de circulació sobre begudes a 25 francs I'hec
tòlitre, circumstància que, àfegida als preus i dificultats dels transports, 
dels utillatges .i emmagatzemaments amb el inicial de compra, ens cas
tigarien greument l'exportació en la vinenta temporada del fi d'any i 
sempre que els canvis no ressortissin a nivellar el desgavell. 

Els mercats interiors no sols no mo tren temença, sinó que, contrà-
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riament, afronten les t emptatives mercantils baixistes, al punt que més 
es creu encara amb un alç:ll fins a colli ta que en vendre dessota l'actual 
valoració. Sensiblement, no és gran cosa el obrepuig, examinada la 
situación del conjunt, car els preus venen mantenint-se entre pessetes 
3 i 3'40 les classes negres i pe'l· hectòlitre :li la propietat; a 3'30 els rosats, 
i a pessetes 3'20 a 3'50 els clars. , ens perjudici de que els tipus ben 
criats tinguin una tal sollicitut que resnrten amb premi les cotitzacions. 
I cal que així sigui ja que la desti1leria sola, necessitada d'elements, paga 
a prens fermíssims els vins de cremar que valen de pessetes 265 a 280, se
gons procedència i tiratj e. Bé és de veure que i el vi de rebuig mereix 
compensació, no deurem esgargamellar-n os gaire per fer compendre que 
els vins bons tinguin boní:;sim mercat que, si no fos el desvergonyit ai
gualiment de les r eventes, ja hauria a rribat al màxim de preu. 

Tothom té els ulls fits en la collita propera, mes sigtú aquesta la que 
igui, podem descomptar-ne llur bona eixida als mercats nacionals. I 

sinó, poc viurà qui no ho vegi. 
PERE J. LLORT 

IN F ORMAC I O O L E ÍC O LA 
Els exportadors, més ben dit, els que demanen per a exportar oli, 

pnix entre aquests demés de exportador , n' hi ha que són productors 
d'olive , altres que són fabricants i altre , potser més d'un cinquanta per 
cent que no són més que traficants de permisos, és a dir, veritables vivi
dors que e peren vendre els pemü os per a fer el negoci directament o in
directament a l'esquena del productors, han concoiJ'egut al concurs 
anunciat pel Ministre de Proveïments per a exportar 20 milions de quilos 
d'oli, mitjan'çant el dipòsit del 150 ver 100 de la quantitat que vulguin 
exportar ·¡ el pagament de l'impost de 20 o 25 pessetes de drets de sortíd a 
segon e envií en llaunes o bocois. 

Aquc ts dies l 'etzar ens ha portat a l\Iadrid on enraonant amb el : 
solicitadors de permisos hem con tatat qne tot es dolien del carregat que 
resultava el dipòsit del 150 per 100; però no obstant, extenien les de
mandes en nombre considerable, molts obligat per els compromisos pen
dent amb llurs clients. A 277 arriba el número de plecs presentats amb 
un total de 85 milions de quilo , deixant per tant en dipòsit i a disposició 
dell\Iini tre 127 milions i mig de quilos al preu de taxa i donant al tresor 
la bonica urna de més de 17 111ilions de pessetes . Però aque ta genero-
itat és fictícia i bò seria que per a comprovar-ho el Mini lre acceptés els 

oferiment . Xiquets de Déu, quins apuros! Per a comentar això copiem 
unes línies que publica el . uplement d'agricultura de El ol, de Madrid: 

« eria· una bonica solució al problema, i sinó s'admet és perquè no es 
vol olvenlar de una vegada, o perquè se . ab que les ofertes de tants qui
lo de dipò it són utopies que deurien per eguir- e i castigar-se, ja que no 
és just ni lícit s'enganyi al país dient-li que hi ha tantes i quantes exis
tències, i que després escasseigin en la forma que escas eigen., 

Això estaria molt bé per a fer qued ar malament a alguns dels que fan 
d'exportador i no en són, però seria un perjudici pel desgavell que oca-
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sionat'ia. Segurament els olis anda~usos per a taxa farien improvisada
ment una puja de 10 a 20 o més pessetes per 100 quilos, puja que reper
cutiria a la inversa en els nostres oUs. 

En efecte, els olis dol ents s'haurien "de comprar per a fer els dipòsits 
i els que en tenen, andalusos la major part, aguantarien fort i demana
rien preus alts, i els exportadors es veuri~n obligats a comprar-los o a 
renunciar al permís (que és ço que fmien molts). El permís sortiria car 
a aquell que el tingués, puix per a vendre tindria que reg·ular-se arrib els 
preus que li pagarien a l'estranger, doncs la diferència entre aquests 
preus, deduïdes les seves ganàncies i ports, seria ço que hauria de pagar 
els olis bons. Aquest perill hi seria, me no faria res que vingués si no 
perjudiqués als tenedors d'oli i sols perjudiqués als traficants de perm,i-
os; però no cal esperaP-ho; ja procuraran ells, que són els que manen, 

que no passi res que els pugui perjudicar. 
Tot això que passa, ha produït molta nerviositat en els mercats anda· 

lusos, però en els nostres, sols s'ha estat a l'expectativa; s'ha f t alguna 
operació amb classes bones, altres amb classes maixantes, i amb dolentes 
s'ha fet poc. 

Els preus s'han sostingut, però a Lleyda s'han arribat a pagar per 
classes ben bones, 3 pessetes quilo sobre vagó procedència; les mitjanes 
s'han sostingut, i les fluixes han pujat un xic. · 

o creiem que l'oU oscil:li molt, ni per amunt ni per avall; se sostin· 
drà. Aconsellem, per tant, al productor o al fabricant, a menys que se 
senti especulador, que vengui, puix no hi ha èap probabilitat de puja. No 
per això volém dir que faci veure que té ganes de vendre, ja que si tots 
fessin així aleshores seria de témer una baixa; volém dir solament que 
si )i ofereixen un preu que li sembli bé, que l'agafi. 

Aquesta última suposició la fem mirant al nostre entorn, puix de tot 
aueu ens diuen que les oUveres estan plenes de rapa. 

La situació estrangera continua encalmada; a Françh hl arriben molts 
olis de Túnis; a Itàlia hi entren molts olis de lla voTs. 

A Urgell queda encara bastant oli per a vendre. A Reus n'hi ha poc 
entre els productors. A Tortosa també n'hi ha.J poc. Mes generalment les 
cases exportadores es troben plenes. 

La 5ituac;ió en la qual es troben els mercats des de que s'ha acabat 
de . fabricar, sembla que canviarà; fer castells cle còm se farà és molt di
fícil, mes rep!)tim: si us paguen ço que vosaltres creieu prudencial, veneu, 
perquè especular amb productes cars és un perill. 

LICINI AI\TDREU 

INFORMAC·IÓ 
AGRICULTURA s'associa de tot co1· a la vib1·aci6 patriótica que ha esclatat 

a Catalunya pe1· la defensa del nostre dxet. 
Com agricultors i com a catalans, sentint profundament la nova vio

taoió que s'afeg eix a la llarga cadena dels ag1·avis contra l'esperit de la 

nostra terra, i amb tota l'ànima form·ulem la noslra enè1·gica protesta. 

~-
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Lo sessió de clausuTa de r AssembLea de la U. V. C., celebrada a Ma
taró el ·diumenge, dia 25 d'abril, fou solemnial com en semblants casos 
s'acostuma. 

Hi parlaren el Conseller regional senyor Ballvé, amb paraula justa 
i eloqüent, ponderant la eficàcia de la unió en els agricultors; seguí don 
Jaume Nonell demanant en nom dels agricultors mataronins que la 
U. V. C. vulga pendre la iniciativa de obtenir el llim e conreu del tabac, 
no pas per elaborar-ne classes selectes per als fumado1 s, sinó classes 
usuals per a extreure'n la nicotina que tan bon servei fa en combatre 
certec; malalties de les plantes. 

L'ecònom i l'Alcalde de Mataró digueren tota la satisfacció que la 
ciutat sentia havent pogut hostatjar tan distingides personalitats com 
s'havien congregat a Mataró per mor de l'Assemblea. 

D. Josep Marí, President de Catalunya Agraria; digué la salisfacció 
amb que havia vist que la U. v: C. s'havia adherit a la general protesta 
contra les sentències del Tribunal uprem, atentatòries contra el Dret 
Català i palesà l'alcanç dc l'agravi. 

D. Jaume Raventós, Director dels Serveis Tècni cs d'Agricultura de 
Catalunya, saludà als assembleïstes i els oferí el seu concurs, que a 
judicar pels óons propòsits que animen a la Mancomunitat envers l'agri
cultura, espera que podrà tenir patent efectivitat, sobretot comptant amb 
el tri adíssim personal que hi ha en el Departament d'Agricultura. 

D. Claudi Oliveras, Director de la Estació de Viticultura i Enologia 
de Reus, parlà contra els detractors del vi corn a contrari a la salut, dient 
que ningú pot dir-ho en sèrio si no s'en abusa. Excità el zel dels bons 
agricuftors per a unir-se amb els indiferents, a fi de sumar entre tots 
major nombre que els traficants i contrarrestar així les seves malifetes. 

Resumí els parlaments D. Francesc antacana, President de la 
U. V. C., posant de manifest la vitalitat i definida mi -sió que cada dia 
més tenen marcada les associacions de vinyaters per a perseguir el frau . 
Remercià a tots els "concorrents l'assistènda, i a les autoritats locals la 
bon aculliment que els hi havien dispen at. 

El darrer acte consistí en un dinar amb que s'obsequià als assem
bleïstes en l'Hotel aler, d'Argentona. 

--0-

Del concun asinal de Vich, completant-ne l'àmplia informació que 
donem en aqu.est número, hem de dir-ne que fou un èxit. 

En la tFibuna presidencial hi eren presents D. Pere Mías i Codina, 
Conseller d'Agricultura dc la Mancomunitat; l'alcalde de Vich, D. Joa
quim Prats i Dachs; el diputat a Corts pel districte, D. Bartomeu Trías; el 
president la Cambra Agrícola Ausetana, D. Joan Dou; el del indicat 
agrícola, D. Jo ep Gallifa; "Cl Director dels . erveis Tècnics de la Manco
munitat, D. Jaume Raventós, veient-se gratament sorpre os tots els con
corr ents amb la presència de l'Excm. r. President de la Mancomunitat 
de Catalunya, D. Josep Puig i Cadalfalch que arrivà en començar el con
curs i en seguí amb interès tota la marxa. 

El Ju rat, que segons digu eren, era format per D. Josep Zulueta, don 
Ignasi Girona, D. Ramon Turró i D. M. Rossell i Vilà, proclamà el egüent 
veredicte: 

Primer premi de guarans, consistent en 2,500 pcssete , es concedí 
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al pre~entat per D. Ramon Font, de Masies de Roda, i altre dc 1,500, al de 
1""~ . Pere Font, de Vich. 

Deu premis de 500 pessetes cada un, s'atorgaren als propietaris 
d'altres tantes someres per aqu est ordre: D. Esteve Yilalta; D. Jaume 
Vila regut; D. Joan ColleU; D. Josep Roca ; D. Francesc Terricabres; 
D. Pau Gallach; D. Joan Alibés; D. Jaume Cirera ; D. Francesc Jover i 
D. Francesc Senties. · 

Després de l'acte, el Jurat fou obsequiat per la Cambra Agrícola 
ausetanA. amb un banquet en l 'Hotel Rístol. 

<$> 

La Estació Enològica de Vilafmnca del Penedès.., seccw d'ensenya
ments especialitzats de Viticultura i Enologia, ammcia la celebració d'un 
Cúrset breu i intensiu d'Enologia, per a viti-vinicultors, criadors i comer
ciants de vins que vulguin .imposar-se dels principis i moderns procedi
m ents d 'aquesta ciència. 

El curset es clonarà durant deu elies consecutius, i consistirà en con
f erències teòrica-pràctiqu es, exercicis de degustació metòdica de vins, 
pràctiques d 'anàlisi¡:; comercials dels mateixos, pràctiques de celler i visi
tes als establiments vinícols de particulars de Vilafranca i poblacions 
veïnes. 

Comen çarà el dia 7 de juny, devent-se sol-licitar la insc1·ipció amb 
car la adreçada al Director de l ' establimen_t, D. Cristòfol Mestre i A r tigas. 

Pe1· R. O. clel Ministe?'i cle Foment, ha sigut nomenat comisari regi 
d el Consell Provincial de Foment de Tarragona D. Primitiu Ayuso, en 
mèrits de la proposta de l 'esmentat Consell. 

<$> 

, En la sessió inaug1~1· al que el Consell Provincial de Foment de Tarra
gona celebrà el 23 d 'abril, foren elegits per un animitat : President de la 
secció d'Agricultura, D. Ramón Vidiella i Bala rt, i de la de Comerç, cl on 
Joal!- Buque. 

<i> 

Concu1·sos.-Els concúrsos amb que l'Institut Agrícola Català de Sant 
Isiqro celebrarà la diada del seu Patró, sou engu any. 

Del donatiu de D. Josep Deu: gran prenú placa muraL-A la finca. 
rústica, en la qual el: seu propietari hi hagi aplicat esforços extraordinaris 
q-ue signifiquin avenç considerable en l'explotació de les terres o d'alguna 
indústria agr~cola. 

De la fundació de D." Maria de les Angústies Yildosola, per a premiar 
la virt.ut i actes meritoris de l a. classe pagesa.-Es podran r epartir vuit
o{:entes pessetes, en un o més premis als qui , a judici del Jurat, més s'ho 
mereixin, que es trobin en 1m dels clos casos segÜents: 

Primer. El masover, parcer o arrendatari, que s'!1agi afillat a un 
<Orfe de pare i mare, d 'una. altra família pagesa, donant-li una educació 
basada en els principis religiosos i interessos agrícoles i adequada a la 
posició del protector. 

Segon·. L'agricultor que hagués cocorregut a un altre de la mateixa 
-classe, lliurant-lo a elÍ o a la seva família, d'una situació angoixosa., i fa
cilitantcli la manera de pocld continuar ocupant-se en els treba.lls del 
-camp. 
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El primer premi no ha de solli citar-se; s'adjudicarà per iniciativa i 
acord de la Junta Directiva. 

El segon haurà de dèmanar-se, presentant un escrit on s'han de "fer 
constar els r equisits consignats en el cartell dc convocatòria. 

-0-

m Professor d ' Ag ricuUura. del Reial Collegi de Nostra enyora de 
des Escoles Pies R. P. Bonaventura Belart, acompanyat dels seus alum
nes estigué a visitar l'Escola Superior d'Agricultura. 

Ultra recorre totes les dependències de l 'Escola, els professors don 
Jaume on ell; Dr. D. M. Faura i Sans i D. Joan Angel i Genís els dona

. ren sengles explicacions de les matèries per ells professades. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE èATALUNYA 

L'enginyer ajudant d'arbres fruiters, D. Joan Salam, amí. a Vande
llòs a combatre la cuca que s' ha presentat en els ametllers. 

L'enginyer ajudant d'Enologia, senyor d'Ymbert ha estat a Terrassa i 
Rubi laborant per la Facina i Celler cooperatiu que s'hi bastirà. 

Marxen els alumnes de l 'Escola Superior d'Agricultura de la Manco
munitat de Catalunya, D. Ramon Sala, D. Josep Camps, D. Francesc 
d'Alós i D. arcís Caritg, que la dita Escola envia a l'estranger per a 
completar els seus e tudis en l' c.:;pecialilat de Fruticultura i Indú hies de
rivades . El senyor Sala es dirigeix als Estats Units i treballarà en el 
«College of Agriculturen, de Berkeley, a Cali fornia; el senyor Camps re
sidirà al Canadà, entrant al uüntorio Agricultura! Collegen, de Guelph. 
Tots dos en països de recon egut avenç i en reputades escoles podran pro
funditzar, no solament en el perfecCionament del cultiu dels arbres frui
ters, sinó també en les operacions de dessecació de fruites i fabricació de 
conserves, que en ambdues regions, i en particular a Califòrnia, consti
tueixen indústries d'un alt grau de desenrotllament. El senyor Alós es 
dirigeix a Itàlia, que per la identita t de Clima i cultius amb els nostres 
i amb l'empenta amb que inicia un moviment de renovació agrícola pot 
ser un bon exemple a seguir. Eminents agricultors italians s'han ofert 
amablement, a ensenyar al s nyor Alós les caractedstiques de les varietats 
de fruiters més interessants de la seva nació ; així podrà treballar a la 
R. Stazione Experimeniale de Acireale, dirigida per avastano, al Gabi
netlo d'Arboricultura de la cuola de Porlici, de'J. qual és professor Bri
gami, i a les càtedres ambulants de Ravenna i Bari, encarregades a 
Bellucci i Can·ante. Finalment el senyor Ca ritg estudiarà a Bélgica i 
Fra:r1ça; a la primera practicant a les ccEcole d 'OrticuUuren, de Vilvorde, 
GanrJ., i a la segona visitant aquells centres com Versalles, Agen, etc., de 
cultiu especialitzat o amb varietats escollides de fruiters, tradicionalment 
famosos. 

Els quatre alumnes marxen plens d'entusiasme i suficientment pre
parats, pel que no és difícil predir que tornaran amb coneixements pro
filosos, no solament per ells, sinó, en general, per a la nostra terra,, puix 
qne és molt ampli el camp obert a Catalunya al cultiu dels arbres fruiters 

i a les indústries que d'e-lls se'n deriven. 
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La Mancomunitat celebrarà pròximament un Concurs de bestiar ca
valli, a Lleyda, per a les comarques d'Urgell, Srgrià i Pla dc Llcyda. 

Aquc 't Concurs scngurall1ent coin cidirà amb el Congrés dc la Fede
ració Agrícola Catalana-Balear, que dita ntitat realitzarà a Lleyda per 
la Pasqua Gmnada. 

En donarem més detalls en nostra pròxima ed.ició. 

Nostre director, D. Augtrt Matons, ha donat una conferència sobre 
MoHns d'Oli cooperatius a Granadella. 

El dissabte passat s'obsequià amb un banquet íntim a D. Carles Pi 
uñer amb motiu d'j1aYer s igut nomenat Director de l'Escola Superior. 

d'Agricultura, per part dels profe.s or. del mateix centre d'ensenyament, 
personal dels serveis tècnics d'Agri cu ltura de la Mancomunitat i perso
nal administratiu del Departament d'Agricultura. 

Els acompanyaven el Conseller el' Agricultura D. Pere Mias i Codina 
i Mr. Lewis Knudson. 

S'associaren a l'acte els· ahnm1es dc l'Escola uperior d'Agricultura, 
enviant una comunicació firmada per tots ells. 

Les senyoretes mecanògrafes del Depariament d'Agricultura envia
ren un afectuós missatge al senyor Pi ._ uñer, acompanyat d'una artística 
toia per a fer-ne present a la distingida senyora de l'homenatjat, i un 
altra per a la del Director de ervci D. Jaume Ra-:entós, a qui feren 
igualment objecte d' una atenta alutació . 

. 'acabà l'acte, durant el qual roinà gran confraternitat, amb breus 
pn.rlaments dels senyors D. Pere J. Girona, D. ·M. Ro sell i Vilà i don 
Pere Mías en que, ultra d 'oferir l'obsequi es significà l'afecte que tots 
sentien pel senyor Pi i la joia amb què es vegé el seu nomenament i ara 
la seva actuació, ·a tots els qual correspongué ol Director de l'Escola, re
merciant les proves de consideració que li oferien. 

Bibliògrafia 
ELS SINDICATS AGRÍCOLES GIRONINS. - Fullet dd pmpaganda. - Jaume 

Rosich.-1919.-Tipografia Masó.-148 planes. 

És Ull lliiJre que acaba dc publicar En Jaume Rosich, president de la 
Federació agraria de Girona. L'autor titula la eva obra «fullet dc pro
paganda», però nosaltres avancem ja que es tracta senzillament dc una 
oiJra important, d'un llibre que mancava a la literatura agrícola catalana. 

El llibre ELs Sindicats agrícoles gironins es pot considerar dividit en 
ducs part:, una que tracta dc l'acció del indi cal i del paper de la l'edc
ració de Sindicats; la segona part està tota ella dedicada a modelar~. és 
a dir, a mostres de com s'han de portar les diverses qüestions que integren 
un Sindicat. 

La primera part del llibre, exposa, no solament les idees que sobre 
Sindicats té el senyor Rosich, sinó quc.lambé hi ha l'aportació d 'cxêmples 
pràctics per a cada un dels casos o qü stions tractades, les cruals estan 
valorades per ésser casos viscuts, pet· qüestions fetes, pa sades en , in
dicats que integren la Federació social' agraria. Aquesta part, que en 
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podríem dir doctrinària, l'autor la glosa en forma tan catalanesca, tan 
ben raçada, que al llegidor li prouu eix Ja sensació de que si ell hagués 
hagut d'escriure un llibre per l'istil, l'halll:ia fet igual, ço que equival a 
una viva compenetració entre autor i llegidor, o elit d'una altra man era. : 
el senyor Rosich s'ha apropiat del seny de la raça, traduint-lo en lletres 
de motllo. 

En quant al «Modelariu .hi han compresos tots els casos, des de' ls 
uEstatuts d'un Sindicat Agrícola» i la «Instància al Governàdor civil», 
fins al model d' «AITendament colectiuu formant un total dc vint-i-cinc 
models capaços de satisfer la marxa del . indicat més complexe. 

El ll ibre porta una introducció titulada uEl que ha d'ésser un Sindi
cat agrícola» en la que l'autor creu, que el Sindicat ha d'ésser coníessio: 
nal. Aquest criteri, com se sap, no és pas acceptat per tothom, ni per lols 
els Sindicats agrícoles. Constitueix aquesta introducció, més que una de-
claració de principi , un acte de fe. · 

M. R. IV. 

· C O N ~ u· L T O R I ;r~tu~i?~~~~:, :e~~~~~ r:s r~~~~~~1~~ U .que facin els senyors subscr iptors. 

L. P. i P., MANRESA.-El que vostè desitja és un · xic difícil de conse
guir. Si tracta de fer con erves per a el seu consum particular, la qüestió 
es pot resoldre amb relativa facilitat fent unes quantes proves baix la guia 
de les obres que 1i indicarem. Si en canvi vol ded icar-se a la gran indús
tria, es n ecessita certa pràctica que només pot adquirir-sc treballant du
rani un temps en una fàhrica o anant a nna e.;;cola on l'elaboració dc 
conserves s'estudiï seriosament. A l'Escola d' Agri.cultura de Barcelona 
es donen cm·sos especials. Però si vostè no pot ni assistir a les classes, 
ni seguir l 'elaboració en lll1UJ fàbrica, no té més remei q11e cercar nn tècnic 
que li monii la fàbrica i la dirigeixi fins que vostè estigui al corrent de tols 
els detalls. De totes maneres no s'espanti per les nostres paraules i consul
ti les obres següents; potser després d'haver-les llegides es veurà capaç de 
fer ço qne nosaltres .creiem difícil. A. Ralet, Las conservas de f7'u/a.~ i 
Conserves de legnmes; Nanot et Gatin, r:c séchagc des fruits et des légumes 

J. B., BARBARÀ. -Com a pell de bon lamany, pèl blan c fi i relativament 
llarg es pot recomanar al Viena blanc, però baix el punt de mira de pèl 
molt fi i curt, és estimadí sima i tal vegada la més preuad a la del Polo
nès 1 la del Rns, pells ampdues que imiten perfectament la de l'armini. 

Com a pells de color són bones la del platejat i la del Viena blanc .. 
Totes aquestes races són bastant rústiques i de carns flnísslmes, de 

cap manera comparables a les del cunill casolà. 
A F 1·an¡;-a rs ded iquen a produir aq11cixes espècies, i servrixen arnh 

garantia1. No obstant, pot provar si a la Granja Torre Melina dc Bar
celona en tenen 'ex istència. 

OLIS 
COMISSIONS i 
REPRESENTACIONS 

LISINI ANDRE·U 
Comerç, 5 : LLE YDA : Telèfon 411 
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GARDNER 
INSTAL·LACIONS COMPLETES PER 

A REGAR, FORÇA MOTRIU I AIXECA

MENT D'AlGUES, PER MITJA D'ELEC

TRICITAT, GASOLINA O GAS POBRE 

j. MAÑÉ JANÉ 
SUCCESSOR D'E BADIA I MAÑÉ 

• • • 

TRAFALOAR, 11 · BARCELON~~ 
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i :Màquina de batre "PERFE.CTA, f 
+ Construcció suïssa. Coixinets a boles. Molta i bona Feina, amb un mínim consum de Força. ++ 
+ . 
:1: PREMSES D' EMPAÇAR PALLES I FORRATGES t 
+ + 
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~ VADORS . . B.RAVANS. Sembra- 0 Rambla fernando .. 29: Te!èf. 165 : 
;¡; dores. Molms. Talla-Forratges, etc. · O L L E y DA + 
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Màquines: Forns: Accesoris 

INST AL· LACI ONS 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 

PREMSES, 
A.MASSA

DORES, 
MOLI NS, 
MATXA

CADORES, 
G A RB E
LLA DO-

RES 

Instal ·lacions de FABRIQUES de CALÇ i CIMENTS 

MESCLA
DORES de 
morter., etc. 

Màquines i Motllos per a 

fer: BLOCS, MAONS, CO

LUMNES, CORNJSES i al
tres objectes d'oroamenta

cióamb CIMENT i ARENA 

ESTUDIS PROJECTES 

J. F. Villalta, c. E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
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A Selecció d'arbres per a repoblació de riberes 

,R Plançons de POLLS BORDILS 
reconeguts en el XIV Congrés de la Federa-

B ció Agrícola Catalana-Balear, com una de 
les classes de població de major producció 

R Carolines = Plàtans = Acàcies 

E 
Albes= Pollancs de totes classes 

• • • • • 

s Miquel Bosch Batlle 
BORDILS (Girona) 
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