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Sobre el conreu del tabac 

L 'E tat ha permès a Espanya el conreu del tabac. Era incompren
sible la prohibició existent car el monopoli del tabac tal com estava 

organitzat ultr?- ésser Ull benefici, per a la companyia arrendatària - bene
fici que encara continua i durarà molts anys-ho era també pels produc~ 
tors de tabac dels països americans que per voluntat del govern espanyol 
proveïen el mercat peninsular quan era possible proveir-lo amb produc
ció pròpia estalviant així molts milions de pessetes. 

Però no es tracta ara de fer cap mena de recriminació sinó sols de 
donar un exemple dels forts rendiments que poden obtenir-se amb el tabac 
a r objecte de decidir als nostres pagesos a fer proves. 

A Itàlia fa molts anys que l'E tat ha permès i afavorit el cultiu del 
tabac i avui la producció ha esdevingut tan important que de país im
portador s'ha convertit en país exportador. 

Cercant directament dades i xifres, he pogut recollir les següents que 
es 1'efe1·eixen a la producció dc tabac a la província de Lecce, l'últim 
reco d' Itàlia que mira cap a la península balcànica, comarca càlida per 
excellència on es cultiva la vinya, l'olivera, la figuera, etc. i totes les 
altres plantes de països secaners. Per a què es vegi fins a quin punt 
l'aigua escasseja, cal dir nomé que en certes anyades s'ha hagut de 
pÒrtar en barcos i vapors cisternes per a proveïr ciutats de 50.000 i més 
habitants. Avui s'està constnünt un colossal aqüeducte, el mé gran 
del món, cru e travessa la península del mar Tirrè a l'Adriàtic, per tal 
de portar aigua per a beure a varis milions d'habitants. 

Les dades següents són clon e el' aquesta comarca càlida i secanera 
on s'obtenen .els vins de major graduació alcohòlica d'Itàlia. 

El tabac es pot div,idir en dos tipus: el negre o americà (cubà o bra
silenc, etc.) i el llevantí (dc Macedònia, Àssia menor, Grècia, Bulgària, 
etc.) El primer es el qi¡e es consumeix de preferència a E panya. El 
segon, en cam·i, groc, aromàtic, de gu t amargant, es el tipus de luxe i 
el que predomina en la major part del països europeus. Aquest és el 
que es produeix a la província de Lecce i a ell es refereixen les notes que 
segueixen. 

Les varietats conreuades prenen el nom del país de procedència en la 
península balcànica. La millor de totes és la X.anthe-Ia.kà (Xanthe és el 
nom de la regió i Iakà el del poble), però s'en cultiven també d'altres, 
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com la Xanthc-Jcniclyè, la J(irelcllilel-lakà (que va molt bé per les serres 
i terreny mon tanyo o ) l' :~ya-Soloul;, semblant a la Xanthc-Ial<à i més 
p1oductiva però no tant fina , etc . 

A Ja província de Lecce e· cultiven avui unes 15.000 hectàries de ta
bac que clonen un-s 120.0CO qnintars mètrics do producte, és a dir uns 
800 quilos per hectàrea. Es prefereixen els terrenys el menys compactes 
possible, poc fondos no gaire fèrtils i pobres de matèria orgànica. El 
clima ha d'és er molt càlid i poc plujós, amb molt sol i molta lluminosi
tat per a obtenir el tabac n1é fi . Els pagesos de itj·::m solament tres 
plujes en tota la temporada: la primera en fer el tra plant, (de vegades 
per a aprofitar-la van plantant menhes plou) la segona uns 15 dies més 
tard i la tercera -11 1 cap d'unes tres setmanes de la segona. 

Al mes de gener preparen la terra per a fer el planter i fan la sem
ira a últims de febrer. El planter ha d'ésser adobat només que amb fem 
d'ovella i així ho exigeix l'E tat, pe1·què les experiències fetes durant 
varis anys i la pràctica seguida a la Macedònia, que és ou s'obté el millor 
tabac d'aquest tipus, han demo trat què és el que dona· el producte m és 
fi i aromàtic. Les plantetes han de rega.r-se cada dia. 

En el mes d'abril e fa el trasplant; el ter1 cny es treba1Ja previame11t 
dcnant-hi tres llaurad s. Le plantetes es posen pel Xanth e-Iakà, en lí
nies a la distància de 50 centímetres i en la línia a uns 15-20 centímetres. 
Entren 1tnes 120,000 plantes per hectàrea. 

La plantació la fan les dones amb pic com pel blat de moro i segons 
la pràctica, una dona posa unes 2,000-2,500 plantes per elia. Danera 
va un home que amb una regadora tira un xic d"aigua a cada planteta. 
Aquest humitejament és indispensable per a que la plantació vagi bé si 
no plou de seguida. 

Al cap d'algun temps es fa una h eballada stiperficial per a rompre la 
crosta i destruir les males herbes. R,arament s' en fan dos. 

Després ve la¡ collita que és successiva i còmcnça al juny; la madu-, 
ració de les fulles coincid eix més o menys amb la floració; primer ma
dm·en les fulles de la base mé tard les altres. La maduració es co
neix p rquè les v01 cs i el nen•i principal es tm·nen més o meny gro
guenques. 

Les dones al matí tallen les fulles, le posen en cistell i les porten a 
la casa on s'enfil en en nn cordill_._ d'un metre de llarg una al costat de 
l'altre i es pengen en un local ben sec. Aquí queden durant un parell 
dc dies i després es pol'ten al sol i s'hi deixen pel temps n ecessari fins 
que hagin adquirit una color uniform ement groga, esti.guin ben seques 
i siguin fràgils. Es tornen a portar aleshores a din i es p.engen a l'aire 
on absorbeixen de nou la, humitat i esdevenen flexibles p erdent la fra
gilitat. 

En aquest local sense cap més cm'a s'estan fins a l'octubre que és 
quan 'han d'entregar a lïndustrial que sol és er un intermediari entre 
el pagès i l 'Estat. 

L 'Estat autoritza a un industrial a cultivar una determinada super
ficie amb tabac. L'industrial té eL d1et, baix la seva r espon abilitat, de 
r epartir aquest. permís entre varis agi'icultors dels quals s'ha de quedar 
la producció. Ell reb les fulles , com hem dit, al mes d'octubre, fa grupus, 
categories, seleccione, les embala i l 'entrega a l 'Estat en el més de 
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setembre de l'any següent. L'Estat les converteix en picadm·a o hebra 
i fa les barrejes amb tabac de altres procedències i prepara les cigarre-
t~s pel consum. · 

L'Estat estableix cada any an1b anticipació el preu del tabac tant 
per aquell que l 'agricuUor entregarà a l'industrial co;m pel que aquest 
haurà elaborat. Per exemple, els preus establerts aquest any pel Xanthec 

Iakà , són els egüents per 100 quilos: 

Categoria Preu pel pagès 
Preu del I abac ja 

rlel tabar elaborat per l'industrial 

I. a 1387.50 lires . 2179.50 

2.a 1165.50 • 2164.50 

3.a 943.50 • 1609.50 

4.a 388.50 • 11!0.-

-a 445.50 o. ;-

residus. i66.50 

Les despeses d'elaboració pugen a unes 300 lires per 100 qtúlo a les 
quals cal afegir 1.\.n 10 per 100 de pèrdues i la reducció del quantitatiu 
de cada categoria car, per exemple; part del tabac que quan el tenia· 
e-l pagès era de primera categoria, passa a segona en ésser elaborat i 
classificat de nou. En efecte pel pagès no existeixen ni la quinta ni 
Ja sexta categoria i existeixen, en canvi, per l'indu trial. 

L'objecte d'aquest article és només el de fer veure que el cultiu i 
elaboració del tabac no pre enten gail·e complicació i qu·e els benefici que 
poden obtenir- e tant pel cultivador com per lïndustrial son veritable
ment impm;¡ants. L'ingrès bJut del cultivador (una producció de 00 

quilos de fulla seca per hcctària, a un preu mitjà" de 1.000 lires els 100 

quilos) no acostuma a baixar mai de les .000 lires i molt sovint e supe
rior. Les despeses o cilien entre 3.000 i 4.000 lires per hectària. 

Ca) advertir que la elaboració del tabac del tipus preferit al nostre 
país, no és tant senzilla com la d'aquest tabac de tipu llevantí però 
malgrat la major complicació pot. deixar igualment bon beneficis. Molt 
impmtant a remarcar és també el fet que el tabac-al menys acruest tipu 
que podria destinar-se a l' exportarció-pe1 metria ntilitzar moltes terres 
pobres i secaneres del nostre país i podria ésser, en certs casos, un bon 
cultiu per a susbtituir en part al de la vinya. 

Una ob ervació que el llegidor pot fer és que els comptes donats més 
amm1t s0n en lires i que aqueste e tan avui a 30 aproximadament, ço 
que significa c111e per reduir-los a pessete s'hauria de dividir tot per 
tre , obtenint- e a:L'\:í un benefici que no é pas extraordinari. Però per 
a fer veure que els benefici que deixa el cultiu del tabac a la província 
de Lecce, país viticol- una espècie de nostre Priorat per le qualitats 
dels seus vins- són veritablement real , cal dir sol que les terres bones 
per vinya es venen allí a 5,000-6,000 lires l'hectària, mentrr que les terres 
bones per tabac arriben a 20,000 lires l'hectària. Això vol dir doncs, que 
el tabac deixa en aquell país un benefici quatre vegades mé gran que la 
vinya. 

At:Gt: T :MATO~. 
• 
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Còm viatgen els microbis? 

E ::-< aquestes mateixes pàgines es publicà un article molt arrodonit po
sant a la llum del dia les intimitats i la n;1anera de viure dels micro

bis, és a dir, la tasca de molts anys i dc molts homes que es passaren la vida 
estudiant les condicions i les minímes exigències del microbis per a viu
re i reprodui11·-se amb una p1oporció corprenedora, però escollint tan 
sols els que per condicions especials del subjecte o ho taler d'aquells 
(dient-me home, dient-me bestiar), li poden produir o li produeixen u~1a 
malaltia; seguirem aquestes petjades fins a veure com fina la lluHa entre 
l'organisme superior (bestiar) i l'orgruüsme petitíssim (microbi). 

De natural, qu¡an un animal és nat no té sobre el seu cos cap microbi, 
I erò desprès dels primers moments de la naixença comença a hostatja~

aquells gèTmes en la pell i en les mucoses: el primer contacte amb ia 
mare ja és un prèstec de microbis, d'aital faisó que aquesta primer dóna 
al seu fill els microbis, que no pas lai primera gota de llet. Els microbis 

· s'endinsen a les nariu.s, a la boca_ i als p1ümons en el moment dels pri
mers renills o bèls, i ja es poden troba1~ des de la novena ho,ra en el bu
dell del nadó; aquests microbis que cerq•Jcn un millor hostatge, en gran 
part són ignocents, hom els diu estreptococs o stafilococs (per la formà 
de coco-arrodonida), però si en el lloc on és nat el cap de bestia!r que vo
lem estudiar, hi ha o han estat altre bestiar malalt aleshores els micro
bis en son ·viatge d'exil poden tot segu.it aixoplus-ar-se dins la boca (l'e
cordi's el bon viure c.rue els hi dóna l'escalfo•r r la humitn.t) o dins dels 
pulmons, i com sigui que fan un viure exemplar sense pregonar llur pre
sència, ells, tot moixos, passen per hostes indiferents que coven 1ma traï
doria, puix s1 el nadó o l'infant per qu¡alsevulla feblesa no' ls hi té les de
fenses orgàniques, sempre a punt de lluita s'aprofiten del moment fe
ble i el microbi de la boca produirà la. diftèria o el dels pulmons pro
duirà 1.ma. tisis. 

És a dir, que l'acte d'encomanar-se o realitzar un contagi a bestiar sà 
comprèn dos actes: primer l'excreció del microbi 9 virus i, segon, la in
troducció de_l virus en l'organisme del bestia.r darrerament emmalaltit. 

El virus és constantment excretat pels animals vivents, pels ca
dàvers, pel sol i per les aigües; hi ba alguns microbis que essent se
cretats pels animals es tornen a trobar · en els cadàvers, s'expandeixen 
pel sol i es serben per llarg temps (el microbi del tètanos, el microbi 
del carbó); demés els animals malalts per llurs dejeccions i excretes són 
una r'ont de miCTobis, puix per les llàgrimes (peste bovina, ràbia), pel~ la 
saliva (ràbia, glossopeda, morm), pels mocs (morm, tuberculosis, br.om 
dels poltres, brom dels gosso~), pel fluix vaginal (morm, abort), per la 
femta (febres tifòdiques, còlera, septicèmia, vel'ola, tètano·s), per l'orina 
(peste bovina, morm, carbó essencial), per la llet (peste bovina, mastitis 
gangrenosa, glossopeda, perineumonia (mal de perdiu), tubercUJlosis, rà
bia), per la sang, per la posterma, per la carn, pelr les carcasses poden 
fer sortir els microbis patògens. 
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:&.1 sòl a cop d'ull pot compendre's que actúa sobre la vida del bes
tiar com un altre organisme vivent, mostruós pen la seva grandiositat, i 
els ordinaris que li serveixen per portar d'U¡n costat a l'altre les seves po
bla.cions microbianes són els cucs de teiTa, els llimacs, l s aigües i les 
herbes i faTratges que nodrint-se de les seves entranyes serben, coven i 
curen de llur vida. 

Malgrat C'.Onèixer, doncs, les fonts d'eixes milionades de microbis que 
viuen dins plena natu1·a, encara manca saber com viatgen, com es con

dueixen a les portes de l'organisme sà, quí és que els porta i si aquests 
veïcles són vivents o coses sens vida. 

Entre èls vivents, les peTsones són els veïcles més temuts pui.x molt; 

oficis o professions hi són exposats; així veiem com els vaquers, els eugas
sers, els metges, els veterinaris só;n els portadors de malalties d'un . 
costat a l'altre, i com exemple n'hi haurà prou en veure que dins ulna 
cort de vaques curada per un vaquer amb tuberculosis oberta (pulmo
nar), emmalaltiran també tísiques moltes vaques que haUJI'an r pirat 
l'esput del vaquer, puix escupit a terra, i fet pols per la dessecació de 
l'esca.Jfor de l'aire s'haurà .barrejat amb la polsina de l'aire de la cort. 
¿ Jo és conegut el cas d'un vaque1~ que dóna el remei per la boca a Ulla 

vaca malalta de perineumonia (mal de perdiu), 1 sense rentar-se tes 
mans, distribueix farratge a uns altres caps en un altra c01t i aquestes 
daTreres moren també de mal de perdiu? 

Els animals lliures qule d'una manera o altre poden tenir contacte 
amb ls animals de negoci, siguin gossos, mosques, rates, gallines, co
nills, cabres, porcs, etc., poden tam.Jjé amb la terra enganxada a llw·s dits 
o unglots servir de veïcle. 

Les coses sense vida són les crua en la pràctica el ramader oblida 
més en judicar que poden portar un contagi i un peri-ll i des del sac-de 
segones provin.cnt dé la farinera - i abans compr~t a un altre Tamader 
que ttenia el bestiar arnalurat, fins al vagó de ferrocai'ril que¡ ha traspoT
tat bestiar malalt, tot, pot portar el microbi funest : els farratges, els 
pots de llet, les galledes, l'estríjol, l'escombra, etc., etc. 

I una vegada portat el gerrne, el virus, o sigui el microbi, a la por
talada de l'organisme sol espera una petita portella oberta, com pot 
obrir l'aresta d'un gra de boll ferint la muc~sa de la boca, del païdor 
o dels budells, o corn pot fer també una petita nafra dalt la creu, en la co
llera, un gorniment mal ajustat, o dins la madriguera un part dificultó , 
per poguer entrar triunfant aquell microbi i comencar la lluita que fa 
pedre la salut a l'animal envaït. 

Els signes més manifestos de la lluita pel que toca a l'animal e 
tradU!eixen per l'aparició .d'un grà, en la pigota, d'1ma o moltes butllo
fes en la glossopeda, del tubercle en la tisis, del xancro en la sífilis, de 

la inflor en quiscuna part del cos en totes les lluites i, per ço tant si l'a
nimal obté la guarició com la mort, torna a ésser ell mateLx un altre 

viatjant de microbis maleïts. 
Es Ja llei de la Natura, un cicle etern. 

C. DAKES CASABOSCH 

Tècnic cl!nic dels Serveis de Ramaderia 
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Les malaltjes roges déls porcs 

A. i\ID aquest nom hi van compreses, el còlera, pulmonia contagiosa i 
mal roig, que tenen un síntoma comú que consisteix en l'aparició 

de taque.s roges o morades en diferentes parts dc 1' animal atacat. 
Parlarem només del mal roig, dit per alguns mal ve1"1nell~ per ésser 

el més conegut, el més ben estudiat, el més freqüent a Catalunya, el que 
causa més baixes i el més fàcil de combatre. 

El mal roig dels porcs és una malaltia infecto-contagiosa, de caràc
ter greu, de gran podei' difusiu, o sigui que s'encomana amb molta ra
pidesa. 

El quad,re simtomàtic més corrent, consisteix en l'aparició de taque·s 
vermelle-s o morades, més o menys bol'Cegudes escampades pel cos; ex
crements petits i durs com boletes, desgana, tambaleig dels terç poste
rior, dificultat d'aixecar-se, ganes de jaure i amagar-se sota el jas, febre 
alta, i si se'·ls mareja fan lm grunyir peculiar que denota sofl·iment i 
malestar. ormalment aquests símtomes van acoplats, il quan és així 
cap dificultat té el diagnosticar el mal roig; però a vegad~s tan sols, es 
notaran una p dos d'aquestes senyals j sense aparició de taques ro
ges, i en aquest cas ja cal un ull una mica experimentat per a fer un 
diagnostic encertat. A voltes he pogut notar solament, un vòmit, o bé 
un porc que. queda amb el coll tort, una coixera repentina, que tan pot 
ésser de les cames de davant com de les de darrera, i l'experiència m'ha 
ensenyat que en aquests casos tainbé es tractava de mal roig. 

Però no acaba aquí el variat polimorfisme d'aquesta malaltia, car 
presenta un _altre quadre que després d'una llarga pràctica i detingudes 
observacions, he vingut en coneixement que també es tracta de mal roig. 
Algun veterinari tal volta ho posarà en dubte i es resistirà a creure que 
aquells porcs qu e semblen atacats de bogeria furiosa, a vegades només 
un, a vegades tota la porcada·, qu~ s'enfilen per les parets, que ten en la 
monomania de ficar el cap pels forats, o apretar-lo fort pels recons de 
Ja cort, qne comencen a donar vo)tes sense veure-s'hi, lli saber on v~n, 
i que les més ge les vegades, algun no haurà sabut a què atribuir-ho, 
també és mal roig. Sempre que algú es trobi davant d'un ca<> així, li 
aconsello que apliqui el suero i no dubto tindrà èxit com he tingut jo 
en el varis casos que h e tractat. 

Aquest és un quadre que no solament desconcerta al veterinari, per 
no havèr-lo trovat encara descrit en lloc; també causa alarma al ).:mopie-· 
tari dels porcs que creu si seran esperitats, i ho atribueix a bruixe1"'ia, 
i fa judicis sobre tal o qual veí o persona, i a vegades amb tota la bona 
fe va a cercar al S . Rector per a què beneeixi el bestiar i és ell qui quasi 
sempre aconsella qu e es vag>i a buscar el veterinari. 

.¡\questa malaltia l 'agafen els porcs en tot temps i en totes les edats, 
si bé que té més predilecció pels que passen de cinc rnésos i apareix amb 
més intensitat de~ d'agost a desembre. TamDé acusa major nombre d'in
vasions els istius. que plou, no pas en els que passin secs. 

Les pèrdues que ocasiona el mal roig poden evaluar-se en un 80 per 
cent en els paísos on no e vacuna, o no es fan aplicacions de suero, men-
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tre que en les comarques on' s'acostuma practicar la suera-vacunació, les 
pèrdues .oscilen entre~ un dos i un cinc per cent. 

Aquestes dades sembla haurien d'ésser suficients per a éonvèn
cer als pagesos de la necessitat de la suera-vacunació, i encara veiem que 
en moltes comarques h~ ha molta apatia i poca confiança en aquest remei 
malgrat sofrir greus pèrdues per aquesta malaltia. 

Els pagesos han d'estar plenament convençuts que el què perd els 
porcs de resultes del mal roig és perquè li ha donat la gana. 

Dos procediments pode:p. seguir-se per a combatir-lo : suera-vacuna
ció!. i l'apldcació de suero sol. 

El primer que es purament per a prevenir la malaltia, s'ha d'usar 
en porcs que no estiguin malalts i si pot. esser que no estiguin massta 
adelantats; entre els tres i els cinc mesos és la mellor edat. L'eficàcia 
de la seva acció sol durar un any. 

El segon procediment, o sigui l'aplicació de suero sol, ser-veix per a 
pl'e.venir i curar la malaltia, i s'usa quan la infecció ha 'invadit la por
cada, i s'apl!ica als p,orcs malalts per a curar-los, i als bons per evitar 
que s'infectin. 

Com a medi preventiu, és cosa sempre segura, de manera que els 
porcs als quals se'ls hi aplica el sueoro en cas que es trobin en mig d'al
tres infectats, estan uns tres mesos immunitzats. Per això s'aconsella 
sempre quan en una porcada ha aparegut la infecció, fer el tractament 
als bons i als rnalàlts; de no f·er-ho ab:í el pagès s'exposa a sofrir im
portants pèrdues encara que no se li morin els porcs, i es què, de fer-h.o 
només als malalts, no evitaria noves invasions, i precisament això és 
lo que es tracta d'evitar, puh desgraciadament l'eocperiència ensenya 
que els porcs que han sofert el mal roig, no fan com es diu vulgarment, 
ni fe?'I'O ni carbó, de modo que agafen esperveranys, queden coixos quasi 

, sempre i moltes vegades queden tarats del cor, ço que els ocasiona la 
mort més tard. · 

Alguns pagesos tenen la mania o prevenció de què el suero fa agafar 
esperveranys als porcs i posen a vegades resistència a. la seva apli
cació. Es de suma conveniència desfer aquest erro i fer notar que els 
esperveranys i caixeres provenen del mateix mal o sigui de la infecció 
que ha produït una inflamació en les articulacions. Cal que es fixin 
que aquestes caixeres només les sofreixen els porcs que han estat malalts 
del màl roig al qual han resistit, tant si se'ls ha aplicat suero com no, 
i que les tals coLxeres no tenen lloc en els porcs que no han sofert la in
fecció del mal roig, encara que se'ls hi hagi aplicat el suer.o. 

Altres es resisteix.en a fer us de la suer<rvacunació perquè a vegades 
ha succeït algun accident de vacunació, o perquè hi ha hagut alguna 
invasió en algun · porc vacunat. 

S'ha de tenir en compte que ni una ni altre cosa poden ésser motiu 
suficient per a deixar de vacunar als porcs com ho comproven els fets i 
la llarga experiència que tenim sobre's aquest punt. 

Sens dubte que evitar la possibilitat de tot accident de vacunació és 
cosa totalment impossible, perquè per medi de la suera-vacunació es fa 
passar un mal roig molt lleuger que no produeix trastorns sensibles al 
animal, però hi haurà individus que per qualsevol circunstància que es 
impossible conèixer, resistirà menys a aquella lleugera malaltia, o bé 
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li produirà una reacció tan violenta que pot causar espervel'anys, fer 
sortir taques rog-es a la pell, és a dir, fer que li apreciem un qualsevol 
dels síntomes que he descrat al principi i que caracterlt~en al mal r.oig- i 
fins pot produir la mort. Dintre els molts mils porcs que be vacunat, en 
infinitesimals quantitats, de tot ·m 'ha succeit, però hi ha que veure que 
aquests petits contratemps no signifiquen res, davant dels molts mils 
caps que no han sofert la iÍlfecció. 

Ningú voldrà admetre que no s 'h~gi d'empeltar la verola a les 
persones, encara que a vegades produ~ixi algun trastorn inevitable, 
davant les moltes vides que ·es salven amb la seva aplicació. 

Haig de fer constar que la comarca de Banyoles on l'engreix de porcs 
té una importància enorme, ha estat sempre. una de les més castigades 
pel mal roig, i quan no es feia l'aplicació de la suera-vacunació, hi havia 
anys en els quals es perdia fins el 80 per 10Ò dels p.orcs, de tal p.1anera que 
hi havia pagesos que s'havien tingut de decidir a recriar vedells i a aban
donar l'engreix dels porcs. Però des de que s'ha fet l'aplicació de la 
suera-vacunació, escassament les pèrdues han arribat a un 5 p~r 100, i 
altre vegada s'ha r etornat a la cria de porcs i el benestar ha entrat de 
n ou a les cases de pagès. 

En conseqüència de l'aplicació de Ja suera-vacunació va venir la ftm
dació de diverses so.cietats de segur mútuu del ~estiar porquí que fa deu 
anys venen funcionant en la ciutat i comarca amb un èxit gran, cosa 
que mai s'havia pogut assolir, perquè quantes vegades s'havia intentat 
fundar una societat o segurs d'aquest gènere sense poguer fer us de la 
suera-vacunació, tantes vegades, havien fracassat. · 

JoAN VIDAL 
Veterina ri 

Banyoles, novembre 1921 

Farra1gès de ~ecà 

La nyamara 

II 

J A ·que ens havem posat a propagandistes dJe la nyàmar'a 11aV1ent 
esmentat en nostre primer articie els aventatges, d'aquest conreu, 

parlem en el present i segon, de la r efutació dels inconvenients que alguns 
li han trobat per a oposar-se a la seva propagació. 

Podem resumir tals inconvenients en tres. 
1.r Es difícil eliminar-la del .t erreny un cop hi ha E>Stat plantada. 
2.n Es difícil conservar els tubèrcols. 
3. r Es difícil el netejament dels mateixos. 
Qu~nt al primer punt, referent a la dificultat de desfer-se d'aquesta 

planta una -yegada sembrada en un camp, és un defect'.e que avui dia hta 
perdut molta importància. Per la meva part puc assegurar, que havent 
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sembrat de blat, camps en què les nyàmares hi havien p•ermanescut 2 
i 3 anys, els peus nascuts d'aquestes han estat escassos el primer any i 
quasi nuls el segon. Per a respondre als detractors · de la nyàmara, 
quant a n'aquest defecte, p_odem aconsellar-los-hi els següents remeis: 
a.) conreuar de prés de les nyàmares plantes que s'entrecavin o es 
dallin. b.) si la terra q1.1eda lliure durant l'istiu següent a la seva collita, 
tractar-la com ·es fa per a la exterminació. de les males herbes, amb Íl'e
ballades superficials i continuades, arrancant per tant tots els peus que 
neL'<m. c.) Practicar la collita en època: oportuna. 

Detallem aquest darrer extrem ·: La nyàmara, com ja indicarem, pot 
romandre en la terra, durant l'hiv·ern sensè sortir perjudicada per les 
gelades de la dita estació. Aprofitant aquesta propietat els coúreuadors 
la deixen en la terra., collint-la a mesura de les necessitats del bestiar. Tal 
costum si bé és molt cómoda presenta greus inconvenients car en primer 
lloc si venen fortes gelad·es, es fa impossible, en virtud de l'enduriment 
de la terra glaçada, la recolecció i per altre part els tubèrcols,. en morir
se la part aèria, es separen amb facilitat del pa que, junt amb les arrels 
i la terra s'obté en arrencar-les estirant per la tija de la plan~a. cpsa 
que no passa si la recol>e'Cèió es fa vers la primera quinzena de no
vembre. Per tant si es deixa la planta a la terra durant l'hivern ens 
exposein que en tenir que fer la recolecció tinguem que prescindir dei 
pr.ocediment d'arrencar el pa de tubèrcols estitant la tija, el més com
plert i perfecte, car no deixa tubèrcols petits en la terra, exposant-no~ 
a tenir a l'any següent una invasió de peus de nyàma1a. 

Això, és clar, sempre que no es vulgui que el camp quedi plantat. 
per a l'any segü-ent. 
. Com so veu doncs l'inconvenient que molts retreuen en contra dc la 
nyàmara, de que és quasi impossible fer-la desaparèixer queda solucio
nat fent la recolecdó a temps: i fent seguir ·el seu conreu pel d'una planta 

que s'" entrecavi o és dalli. . 
Però si s'han d'arrencar els tubèrcols abans de l'hivern ¿com pro

cedirem a la seva conservació, car la nyàmara un cop arrencada es 
pansei~ perdent l'estima del bestiar i ultra això be gran tendència al 
nodriment? El remei no pot ésser més senzill: Una vegada arribats els 
moments de la collita es tallen les tiges a uns 30 oentimetres de terra ~ 
s'arrenquen els pans d'mrels i tubèrcols sense fer caure la terra i es 
transporten en un lloc ben sec del camp (q11e en temp de pluja l'aigua 
no s'hi acumuli). Allí es disposa una capa de 30-50 cm. de fexina, damunt 
de Ja que s'h,i col:loquen els pans de nyàmares. 

El primer estrat de tubercles es recobreix de terra extreta del vol
tant, procedint-se a col:locar altra capa i així succe sivament. El conjunt 
es recobreix de terra. D'aquesta faisó les nyàmares es tenen sempre a mà 
i es conserven perfectament, sobre tot i s té Ja precaució de dispo ar 
de tant en tant, unes xomaneies que s'obtenen col:locant en Iïnterior del 
munt uns feixos verticalment. 

Quant a la dificultat que pre enten eL tubèrcols en volguer-los ne
tejar de la terra que s'adhereix no té cap importància. 

Si la terra és s.orrenca, ni cal palar-ne, es qüestió de rentar-les amb 
un renta-arrels. ' 

Però si la terra és argilenca, donada la rugositat e irregularitat de 
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la superfície dels tubercles, amb l'aigua es faria una pasta, de difícil se
paració i que podria: perjudicar la salut als animals consumidors. , 
Contra aquesta dificultat hi han dos remeis : En primer lloc en Vilma
rin, seleccionant llavors recollides a Tolón l'any 1808, pertanyents a .la 
varietat blanca ha assolit una mena de nyainar es, que ultra altres pro
pietats t enen la de produir tubèrcols llisos. Per altrà part, ·en tractar-se 
de terres argilenques, que no son pas les millors, el pitjor éS\ recórre: a 
l'aigua per a netejar les nyàmares. El millor és estendre les ny'àmares, 
fins a dessecació de la tet·ra adherida, la qual no triga en despendre' s at er-
rossada i si no ho, fa per si sola, ho fa al menor fr ec. · 

Queden amb lo dit, desfetes totes les ob jeccions que s'han presentat 
obstaculitzant la divulgació de les nyàmares. Totes ell~s r esten ben sen
zillament solucionades. 

Hem gastat una quantitat ja respectable de paper ~tinta , fent lloan
ça de les qualitats d-e la nyàmara, -en ço que fa r eferència a la seva 
cultura en països secaners i pobres, així com defens~t-la dels atacs que 
per part , d'alguns ha estat objecte i encara no hem dit en concret ·per a 
què serveix, si bé hem esmentat vagament i a -manera de indicació que 
els seus tubèrcols servi'en per a alimentació del' bestiar. 

l\l.llés les seves aplicacions són més nombroses. Da la planta de l'He- · 
liantbus tuberosus se n 'aprofita tot, car si bé les fulles i troncs són més 
pobr~s en substàncies sacarificables que e·l.s tubèrcols per altra part 
contenen més matèries azotades. 

Vers el mes de juliol es pot fer una recolecció de la part exterior de 
les plantes ; és clar, però que el pes dels tubèrcols se'n resentirà, conside
rablement, molt més que si dit farratge 'B·S cull en el mes ,de setembre, car 
s'ha de tenir present que la nyàmara continua desenrotllant-se fins du
¡·ant l'hivern a expenses de tes reserves que resten en les tiges. 

Malgrat això mentre el farratge vert (que• es pot fer secar) obtingut 
pel juliol és cónsumit eni sa totalitat, del collit 'en el mes de setembre se 
n'aprofita un 77 per 100, i sols la meitat dei vecolectat en el dl' octubre, 
car el bestiar deixa el s troncs per ésser excessivament llenyosos. 

La proponió de part v!)rda a tubèrcols, és d-e 96 a, 100. 
Les nyàmares per a alimentació de l'homeltenen poca apli'cació, car no 

és possible utilitzar-les cuit-es ja que es desfan quedant r eduïdes a una 
massa farinosa. ·Per· altra part el seu gust, tirant a escarxofa cansa 
aviat. En petita quantitat, ama~ides amb oli i vinagre hi ha qui les 
consum a taula. 

Pel bestiar ' de tota mena si que és un excellent aliment, si bé cru no 
· s'en pot abusar, êa;r pot produir la meteorització en els rumiants i una 

espècie de borratxera · en els moltons degut a la gro-ssa proporció que 
contenen d-e sucre fermentescible. 

Aquests· inoonveni'ents desapareixen amb una lleugera cocció. 
El bestiar de banyes s'hi acostuma ràpidament, donant-les-hi pri

mer' en petites quantitat¡¡ i després mai amb exc'és. 
Als pors els hi agrada i s'utilitza en l' engl'eix llur, crues o cuites. 
Quant ·els moltons o ov-elles, r ecomanem en 'cas d'ésser-les-hi d onades 

en cru, barrejar-les en quantitat moderada amb alt:r1es aliments secs, 
afegint-hi una certa proporció de b.oles de ginebró aixafades. 

En resum cal dir que és aplicable· al racionament die tota mena de 
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bestiar , però qu€ cal administl·ar-les ben netes' de terra, trinxades, (talla
an·els) i si pot ésser cúites; mai en quantitats -exagerades. 

Les tiges llenyoses, serveixen com a combustible i jas. 
Copiem a continuació, de l'obra «Alímentació del bestiar», d'En M. 

Rossell i Vila, la seva composció donada en tants per 100 digestibl-es. 

Matèria seca . . . 20' 4 

Matèria azotada . . . 0'9 

Matèri-es hidrocarbonades + matèria grassa x 2'4 15'8 

Cellulosa... 0'2 

Unitats nutritives 17 

Ço en el que fa referència a les seves aplicacions ramaderes, però hem 
d'esmentar un altra d industrial: l'obtenció de l'alcohol. 

Llàstima que dita indústria, sols pugui tenir lloc en determinats 
mesos de l:'any, car en altres la manca de sucres fermentescibles fa que \el 

rendiment en alcohol del most sigui. petit. 
Mercès a la considerable quantitat de sucre que conté dit tubercle, 

dóna un rendiment del 6-8 per cent d'alcohol. 
Les pulpes més nutritivives que les de la. remolatxa representen 

el 60 per 100 del pes total dels tubèrcols, p.erò si no es consumeixen en 
fresc han de barrejar-se a les de aquella i les brises són bones com adob, 
mercès a la seva riquesa en sals potàsiques. 

JosEP M. SOILER COLL 

(Seguira) Enginyer agrfcola 

La vinya al Penedès i els conreus que 
podrien intentar-se per a substituir- la (1) 

E N previsió dels perills que amenacen el pen:indre de la vinya, tot 
ço que s'encamini a evitar o quan menys, a atenuar les conseqüèn

cies funestes que haurien de sobrevenir del debilitament d'aital co!).reu 
o del desmèiit dels seus productes, ha cLe. merèixer ser aplaudit i enco
ratjat. I si tot encoratjament en tal sentit ha de veure's amb satis
facció, molt més ha de ser-ho en nostre Penedés, on la vinya hi té la més 
alta significació i on hi representa el valor més permanent de vitalitat i 

de riquesa. 
Cal dir:ho sense por d'exagerar; en les nostres terres, tant en les 

extenses planúries com en les costeres del Llobregat al Gayà, tot ho 
omple el cep i de ses fructificacions viuen i prosperen quants hi habiten. 
Tal és lo que en aquest indret hi significa, que en totes le hispàniques 

(I) Extret de la •Mèmòria sobre els conreus que podrien intentar-se en les finques agrfcoles del 
Penedès, si per una crisi vi nieu la resultés anti-econòmoc el conreu de la vinya•, premiada al Certamen 
celebrat a Vola! ranca del Penedès. 
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terres no hi té Bacus temple tan grandiós com el que aquí se l 'hi ha 
aL\':ecat. 

B~ pot afirmar-se, doncs, q11e més que enlloc serien aquí greus l es 

com:cqüències d'una desvaloració de la vinya, que ompla serres i valls, 
absorbeix totes les activitats, totes les inic_iatives, treballs i diners; no

dreix i sosté a tots els de la comarca i és la clau mestra de tota sa eco- . 

nomia. 
A la seva ombra i ampar, viles, pobles i caserius, s'hi fonamenten, 

creixen i prosperen, fent sentir sa virtual~tat, així en la llar del parcer 

com en la del hisendat del mateix modo que en la del còmparet o cèel 
menestral. No· és, per tant, d 'extran ya.r que· a la vinya s'hi esmerci tot; 

per ella, sigan pocs tots els cuidados i ella tot ho absorbeixi i motivi 

totes les preocupacions. E-s just i natural que ai'Xi siga; cap com ella . es 

mostra tan generosa i explèndida amb els que li r endeixen pleitesia. Bé 

pot afirmar-se, .que és per la seva virtualitat que el \Pen<:!dés s'ha fet i que 

sols per- ella ha a'l.Tibat on és i d'ella espera les fortituts per a caminar 

encara més lluny. 
Es molt natural , per lo mateiJ\, que la sola menaça de perdre ço 

que aquí representa, ço que té més valúa, porti la desorientació i el defa

lliment, puix que significa, per nostres encisadores encontrades, passar 

de l'op:ulè:p.cia a l'estretor, de la riqu esa a la misèria. 
Les condicions a què la guerra ha portat al món, s'exten en per tots 

. els països. En tots aquests les necessitats exigeixen restringir les im

portacions i elevar els impostos per atendre els compromisos i les obli

gacions que la lluita deixà. Ara es toquen arreu les conseqüències de les 
violències, i la política del període de post gtt.er1·a, alterant els principis 

generosos de llibertat i del lliure comerç, per un a política econòmica r es

trictiva de t¿llra zn·olecdo~tisme que ve a ferir-nos també al Penedès, di

ficultant l'expan.sionament de les produccions i h em de pl.àn~er-nos, com 
cada dia se'ns tanquen les portes de països, principals consumid o·rs dc 

nostres vins. ' 
, H'1m d'oposaT-nos amb totes nostres forces en aques~ .camí i procu

rar que aquestes conents es deturin; no hem de consentir, sense }lrotes

ta, que se'm¡ vulga asfixiar i hem de reclamar amb empenyv , contra 
aqueixa tendència a l ' isolament, que de prevalèixer equivaldtia a tan

cal·-nos dinh:e fites ai ladores com les muralle·s que empresonen la 
Xina.. 

Volem Cl'eure ï" esperar, qué h a d'ésser purament circunstancial i 

transitori el períóde que planteja la crisi de la' falta d'exportació del vi, 
que tornaran altres temps en els quals la beguda excelsa dels llatins. sigui 

sol:licitada i estimada arreu en lo que vaL Entretant, h em de prevenir

nos per a passar el peliode transitori a què estem abocats i buscar en 

altres com'eus, medis de compensar les falles que puguin resultar 
de no poder adinerar-se suficientment les poduccions de les vinyes 

nostres. 
Per moltes que s~guin les contrarietats que sobrevinguin, Ía vinya 

h a de cons"tituir en la comarca del Penedés, el conreu principal, com 

,- si digués.sim l' a1·b1'tl m,es lTe de la sèva agricultura. · 

Entre els motius principals que poden aduir-s~ en apoi d'aquesta 

opinió, hi ha el fet de que cap altre vegetal en nostra comarca estaria en 

' ' 
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condicions de poder sostenir folgadament la densitat de població que 
en el Penedés troba ocupació i hi viu a la sambra dels ceps. 

Si, com fan observar els econ01Í1istes, la mànitestació més · justa de 
riquesa d'un país es· troba en ·la densitat de població i ~n 'la 'prosperitat 
que hi gaudeix tenim aquí que aquestes condicions hi estan ben demostra
des i que al conreu de la vinya han d'ésser atribuïdes; ja que és quasi 
l'únic elen::ieht de· treball i de producció 'èrue pos¡¡eim . . 

No ha de sorpendre què siga així, si es ·t~ en compte que és el vegetal 
que en més alt grau 'demostra sa poüerosa influència èolonitzadora. La 
importància de sos rendiménts, molt niés atçats qne els que rendeixen 
altres plantes i l 'ocupació de braços que reclama Ia vinya, i els elevats 
jornals que consent etl paguin ï que cap més altre conreu permet, lo que 
dóna lloc a què s'aprofitfn la rajaria de terres per a l'esta.bliment de 
vinyes. ' . 

En efecte, mentre que pels dels cereals, els prats artificials, molts ter
tensions quedarien sense treballar, per la vinya van ocupant-se grans ex
tensions d'erilis i de boscos, en els · quals' no tarden a aixecar-se edifica
cions urbanes que són l'origen de centres' de població. 

Tal 11esultat no és· de sorpendre, tenint en consideració que, en les 
condicions normals, la viltyà.' pot alim!l!ntar de· tres a vuit vega
des més d'individus que no pas ·els cereals o els cònreus d'herbes per a 
faiTatges. 

Abona tafubé el crite1i de què ha de sostenir-se a tota costa la vinya, 
el què la tradició i l'educació de la gent, així com les aptituds de treball 
es funda aquí en dit conreu .i significaria ún retrocés substituir-lo per 
altres que, no igualant al cep en capacitat productora, presenten la des
ventatja d'ésser poc menys que desconeguts ·er! el país. 

Partint, cLones, de la idea que ha de continuar essent la vinya l'ob
jecte principal de les preocupacions, de les activitats i dels esforços dels 
nostres pagesos, lo que ha de procurar-se, en tot lo que es puga,· que tant 
en lo q\le es relacioni amb la¡ perfecció del conreu, com en l'elaboració 
dels p1•oductes, s'anibi' al punt més culminant, a fi de què amb el marge 
i diferència entre el preu de cost del vi i el preu d!il vénda del mateix, que
den garantides i ·assegurad.es les riqueses que per la vinya arriben a tots 
els indrets de la c.omarca. 

Precisament, ara que es dibuixa el temor d'una crisi de baix preu 
del vi, és quan més se sent la necessitat de què el co t de producció 
d'aquest, s'obt~nga lo més baLx possible, per a que aLxí el productor es 
trobi en condicions de poder lluitar amb la competència que els v·ins d' al
tres procedèncias li pug·an fer. 

I er a arribar a aquest propòsit és, per tant necessari, perfeccionar 
la tècnica del conreu, alleugerint les despeses, t.ot procurant, per altre 
part, que el preu de venda dels productes s'elevi tot-lo possible. 

L'augment de jornals per una part, les creixents despeses que la de
fensa de les collites contra els paràsits que les amenacen ilnposen, són 
per desgràcia, motius per a .què vegem més aviat crèixer que no pas min
var els gastos de la vinya, venint, per lo mateix, a elevar el preu de 
cost de la producció del vi. Si l'encariment d'aquest, per raó dels fac
tors esmentats, anés progressant contínuament, sense que li corrsepon
gués una elevació equivalent en els preus de venda, s'arribaria al mo-
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ment en què moltes vinyes haurien d'abandonar-se per superar les des
peses als ingressos. 

Una revisió de les terres que posi de manifest fins on arriba la seva 
capacitat productora per assegurar els jornals i demés despeses que s'hi 
esmercin en l'obtenció del vi, assenyalarà a llurs propietaris fins a quin 
punt els hi té compte dedicar-les a ceps, puix .és evident que on quedés 
demostrat Lo anti-econòmic d'aquest conreu, fora llògic i natural no em
penyar-se en prosséguir-lo, sinó buscar la manera d'utilitzat les terres 
incapaces de dur vinyes r eproductives, en altres utilitzacions que econò
micament poden deixar alguns · beneficis a llurs propietaris. 

Afortunadament per a aquests casos, a l'agricultor del Penedés se 
li ofereixen recursos de inap:i·eciable valor que si fins avui s'han tingut 
poc en compte, no vol dir que la desestimació en què se'ls té ségueixi 
perdurant. 

Uns quants fruiters del secà, com la prunera, el albercorquer, l'amet
ller, el garrofer i la mateixa oliye,ra repre&enten altres factors de valúa 
per a la utilització de la majoria de nostres terres i per a occupar les ac
tivitats i els braços de nostres pagesos. En el conreu esmera~ d'alguns 
dels assenyaLats arbres, terres que no deixen cap guany, dedicades a 
vinya en l'actualitat donarien bons i sanejat.s beneficis a llurs posseï
dors, explotades amb aquells fruiters de secà. 

Ve a corr'oboràr el recurs inestimable d'aquests en les terres més in
grates a la vista, els garrofers, en les gar~igues i parts muntanyoses de 
la marina tarragonina. 

Preguntin al que posseeix algun garrofer en aquests indrets, ço que 
dóna l'arbre esmentat quan és ben cuidat i adobat, i modificaran el 
concepte que puguin tenir respecte a sa importància com element per 
a dar valor i per a adi!)erar les terres; i lo que ~s diu del garrofer pot 
allargar-se el concepte a l'olivera, així com a la prunera, a l'ametller i al 
albercoquer dels que en molts països hi troben la font de importants 
profits. Les condicions excepcionals que per a l 'aclimatació i adaptació 
trobarien de nostres terres on la secada pot comprometre altres collites, 
es té una excepció en· aquests arbres, ja que està ben 'comprobat que no 
sols hi viuen i prosperen, sinó que donen ·fruits abundants si ,son ben 
conreüats. Amb cuidados . i els adobs neces'saris no cal dubtar-ho que 
serien importants els seus rendiments. 

Apart d'ells introduint algunes modificacïons en la manera d'explo
tar la vinya associant-la amb el conr~u de lleguminoses uilitzades per 
a adobs o per a el bestiar, amb l'establiment de vinyes a ti1·es i amb po
des llargues, seria possible disminuir el preu de producció del vi, tant 
per raó de la disminució de despeses amb la supressió del nombre de ceps 
com pels augments de producció per unitat superficial amb quines modi
ficacions quedant més reforçada la defensa econòmica de la viti-vinicul
tura comarcal reunia més condicions per a poder concòrrer al mercat 
universal sénse perill d'ésser ;v;ençu?a. (1) 

R.o\UL M. Mi[R 

(I) Segueixen unes notes sobre el conreu de' les dHerents plantes que podrien sustituir a la vinya: 
prunera, albercoquer, ametller, garrofer, olivera, plantes farratjeres i la producció de bestiar. 
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COMENTARIS 
Quan se sega el blat 

Les coses del món no van tan malament com pot semblar a primera 
~sta. S'hi veu cert ordre, deia un dia fent un descobriment el Noi de 

T.ona. En efecte, això pot demostrar-se amb el blat, que .es produeix, 

segons els països, :en tots els mesos de l'any, proporcionant consta.ntment 
el pa que constitueix la base de l'alilllentació de mitja humanitat al 
menys. 

Heu's aquí un quadl'e on es veuen els mesos en els quals es sega 

el blat .en els diversos països del món. Es clar que aquestes dades no 
tenen valor absolut, car per exemple a Catalunya hi han comarques on 
la sega es fa a l'agost, però serveixen per a demostrar -aquell cert o·rdre 

qUJe diem. . 
Gener.-A.ustràlia, Nova Zela.nda, Argentina, Xile. 
Febre1·.-India. 
.Ma1·ç.-India, Alt Egipte. 
Ab1'il.-Mègic, Cu,ba, Baix Egipte, Síri'a, Pèrsia, Asia Menor. 
Maig.-Mla.rroc, Argèlia, Túnes, Líbia, Asia Menor, Xina, Japó. 
Juny.-Catalunya, Espanya, Itàlia, Grècia, França, Estats Units, Af-

ganistan. 
Juliol.-Aústría, Hungria. 
Ago.l't.-Tnglaterra, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Canadà. 
Setemb1'e.-Escòcia, Noruega, Rússia. 
Octubre.-Suècia, Rússia. 
Novermb1·e.-Perú, Ecuador. 
Desembre.-Birmània. 

Crueses del ... gros mot 

No val a assenyalar (perquè és cosa lletja), però, de vegades, hom, fins 
hi faria l'ullet. Els cronistes, que tením el deure de no ésser mal pen
sats i que votem senup1·e amb imparcialitat, a voltes botem al topar-nos 

amb consemblants· crueses. · 
Que p.er què ho diem? Ca, no res; fixint-s'hi. Parla un orgue co

mercial de la més important província catalana viti-vinícola, i comentant 
desacerts, barroeries i fins pitjors gràcies mercantils de nombrosos re
pre:septants vinaters, ha estamJpat uns ... sinapismes impresos que lleven la 

pell, perquè textualment redacta aquesta crítica: 
«Después de la guer'ra europea, Bélgica recibió la visita de numer.o

sos representantes de firmas españolas quEl llegaban al país animados de 
lo·s mejores deseos>ï (Tira qu et toc, ja veuran com si!) «E.'s estudio nar 
tural del país de sus habitos se imponía, pero no acostumbrados a an
dar por el mundo pron to se desorientaban». (Allò que es diu: perdian 
l'o1·emws) ccPermanecían OJD el Palace Hòtel en lugar de buscar, de inda

gar, de viajar, y casi todos, indefectiblemente, acababan en barraganía, 

1 gastando a manos llenas». Rebatúa sis! 
Naturaca! 1. que diuen p.er allí dalt: estudiant eL natwral i els 

hàbitos ; 110 coneixent tr·asqueres ni el món, pobrets representants de 

firmes! creien ·fer negoci i resultaben embarcats .. . i dadivosos amb la del 

pel a.ssafranat. 
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I vinga fer ... notes., I el nego ei . de ~i esr,¡¡,nyo~ a ~a pura casualitat 
i les firmes sobre les estobaUes~ 

Un sentit regressiu 

Una informació del e<G:Lornale Vinicolo Italiana» assenyala una re
gressió de la cullita del vi a Itàlia, car, en efecte, mentre el promig en 
els ar{ys 1909-1919 fou de 41 milions d'hectòlitres, corresponent-n.e 42. mi
lions al darrer any 1920, enguany snls se'n pl'éveuen 32 rruihons. 

Sembla, però que la qualitat és superior- a la generalitat de les dar:~ 
reres enllites. 

Graners comunals 

Fins · ara hem vist cellers, molins d'oli i lleteries cooperatives, és
a dir, establiments, fàbriques on es ti"ansformen aqueixos productes o 
primeres matèries. Fa poc temps, però, que en aquesta mateixa ·secció 
hem donat compte d'un dipòsit comunal de cànem esta.b1ert .en la 'esgra
madora coop&ativa de Balaguer, amb la finalitat de sumar els productes 
dels assoCiats. de. fer-los forts en la venda. 

Un cas parescut proposa implantar com a gran troballa l'enginyer 
francès Mr. l\IEonicault, implantant .el que ell en diu g1'anen de blat, ja 
con~guts a Amièrica, a HO'ngria¡ i a Alemanya ab·ans CLe la guerra. 

En aqueixos països, els agricultors associats, en acaba.t de batre porten 
el blat als gran.e1's comunals. Com, naturalment, són de distintes quali
tata, se jurnprecia el blat per lo que és, a l'objecte de que. se li pugui 
pagar per lo que val al seu propietari, puig tot .és baneja i no en fà més 
que un,a classe. 

La cura de conservació i neteja, va a càrrec de la junta; el propi-etari 
reb, en deixa:t-lo, una part del valor del blat, i quan s'ha venut, l'altra 
P~- I 

Exactament wm a Balaguer, i d'això s'en dedueL"\': els mateixos aven
ta.tges que en la .elaboració en comú de tots els fruits o sía, què es suprí· 
meix l'intermediari comerciant de blat, enca~a que queden el moliner i 
el pastisser, si no ho fan com a l Sindicat Agrícola de Banyoles que té, la 
se·cció de Fariner:a coop.erativa, i com a lervera que té ensems fleca coo
peratista. 

Els beneficis als Sindicats Agríco les 
en el project~ de Llei d'orden ació bancà ria 

Ha sigut molt ben acullit per les societats agrícoles, el discurs pro
nunciat al Congrés el dia 26 d'octubre pel Sr. Cambó, Ministre de Fi
nances, en defensa de la seva llei d'Ordenació banoària. 

La part substancial i que a la proteeció agrícola es refereix; diu 
així: 

e<Pero ademas, señ.ores diputados, este régimen de bonificación, con 
su compensación, el régimen de percepción para: las operaciones directas, 
se c.oncede también a las Cajas rurales, a los Sindrica,tos agrícolas, a 
todas las Sociedades para el fomento del crédito agrícola que se cons
tituyan en Espafia y la. ley les reconcizca èste derecho, y acepten aquellas 
ihtervenciones en su actuación y en· el régimen de sus operaçiones que 
les im ponga el Estada. He en ten dido que es te · régimen no debía apli
carse mas que a las Sociedades para el fomento del crédito agrícola, y 

.-
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a ninguna otra, porque el crédito indus-trial, el crédito a la exportación 

y en toc+as las manifestaciones _del comercio, h_an de ser base y; substancia 

de._ la ~ctuaci<§n ' de ra ;Banca p-rivada; y· no halíl de teneF contacto directa 

con el Banco de España, ni obtener r égimen de bonificación, y si única

mento el crédito agrícola, pair la espeçiahd ad sub¡:;tancial del ,crédito 

agrícola, por lo que significa en Espmïa la agricultura, que debe, quJe 

J!ecesi.ta, que h a de tener. este régimen de bonificación. 

Han pedido algunas Sociedades ag11ícolas Cfl.le se regule el r égimen de 

operaciones que .puedeJ;t caber den tro. de · és te ·sistema de bonifl.cación. En 

la ley no se arccede a ella, por el\tender que una, ley para vteinticinco 

años no .puede contener mas que aquel1os preceptos fundamentales qu e 

la realidad nos invite a cambiar cada día, y este régimen de operac¡ones, 

e:,tablecido en la . ley, podria ser un perjuicio para· mañana, porque· po

demos establecer hoy un sistema que resulte en contradicción con el que 

en fecha próxima fuera necesario. · · 

En los Estat:utos, mas facilmente modificables, se esta]Jlecera este 

régimen de ope:raciones de las Sociedades agrícolas españolas, y esta en 

mi propósito, señores diputados, tramitar la modificación de los esta

tutos simultaneamente con la tramitación parlamentaria de la ley1 en 

forma tal, que en 31 de diciembre, ha de estar aprobada la ley, queden 

pnomulgados los nuevos estatutos_ en que se dé a. las Sociedades 'para 

estimu lar el crédito agrícola el r égimen . de operaciones para que esta 

campen ación de r égimen de bonificación pueda tener plena eficacia. 

Como pieza de este sistema, señores diputados, s.e consigna luego

no hago mas que repetir lo que antes os he indicada-que en el Banclo 

de España tendra entrada un representante de las Camaras de Comercio 

e ,Industria de España, otro represertate de l¡:¡.s Sociedades agrícolas, en 

la forma que para su elección determinarà el Ministerio de Fomento, y 

tres conc:ej'eros en representación de la Banca privada que· acepte el ré

gimen de .ordenación de que luego os voy suscintamente a hablar.n 

Les lleteries cooperatives a l'estranger 

Estan pTenent gran desenrotllament les cooperatives lleteres a l'es

tranger. 
En 1895 a França n'hi havien 70, les quals reunien noranta un milions 

de litres de llet diariament. En 1898 aumentaven a 88, i la llet ascendia 

a cent quaranta quatre milions cinccents mil litres. 

Les cooperatives mantegaires d'Alemanya, reben actualment quatl"B 

mil cinccents milion& de litr·es de llet, produint uns cent sexanta milions 

de quilos cie mantega per un valor ap;roximat de trescents setanta mi

lions de marcs. 
A Bèlgica, segons les dades de 1911, funcionaven 611 cooperatives, 

559 de les quals, comptaven 60.000 socis arniJ 196.000 vaques. 

Al ort-Amèrica, hi han avui 5.500 mantequeries i 3.500 format

g ries. 
A casa nostra llevat d'alguns lloables esforços a la Seu d'Urgell i a 

Manlleu, els demés criadors de vaques d'Urgell i el Vallès venen la llet 

a industrials. 
No s'hi arrisquen a formar cooperatives i sindicats per a manipular 

la llet i ~abricar els vatiats pr.oductes que s'en deriven. 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Poques noves, i les poques, dolentes, desesperançadores, d'una amar

gor extrema. De temps p·revistos els aconteixements, hi som arribats 
fatalment pels interessos vinyaters que porten ja al cim de la seva creu 
l'inri de la befa. 

França acaba de denunciar el modus viVI~.ndiJ que manteníem, no tro
bant altre recurs ni rèplica a nostra política econòmica, que jo en diria 
de les P: Patriotisme, Producció, Proteccionisme, Prohibició i... Pes
simisme. 

Carents d'orientació econòmica comercial, imperen les veus ·egoistes 
i sots el lema prod.ucció sols són ·eis prohoms a recordar als de la indús
tria que reclama pro·tccdionisnte i al trobar-se abocats a la guerra de 
tarifes pel gest francès , aconsellen una conducta que . enrobusteixi als 
nostres governs, perquè sembla que la norma pa•i?"iòtíca està en p1·ohibi1' 

tota veu d•e sènsatesa. 
La vera producció no és de la terra, sinó del maquinisme elaborador 

de matèries que compra a l'estranger, carbó, lubrificants, maquinària, 
cotons, llanes, colorants i utillatges. I així, ·en la propera guerra duar 
nera, respondran amb elevació de preus aquestes matèries que encariran 
la mà d'obra perquè el consumidor en trobi tot d'una els resultats per 
manca d'una relativa concurrència impossible. Això és patriòtic i con-
vincent. · 

La Pob1·esa agrà1·ïa, no conta; és d'una valor negligeable enfront de 
l'industrialisme i la conseqüència llògica que es prepara és el rebaix dels 
tributs i dels imp.ostos ja què, .per conseqüència també del menyspreu, 
baixaran les valors de l'amillorament i d·e la renda en abaratir-se les 
mercaderies i e·ls subproductes. 

Si en els pocs dies que manquen fins al dia deu de desembre no's 
troben marges de de-fensa que portin un major equilibri a la permanència 
de l'industrialisme enfront d-e l'agrarisme, aquest caurà de mort i la pri
mera producció elaborada, la vinicultura, sucumbirà sens remei, perquè 
el curt benefici compensador de 3 pessetes hectòlitre, que ni ar~ és sufi
cient defensiu, desapareixerà també de fet, quedant tancat i barrat el 
comerç d'exportació vínica a França. 

Per ço ressurt aquí la daiTera de les P. regnants: el pes$mi~'81. 

En el ¡IJarlament espanyol no -hi troben ressò les nostres veus ni és fàcil 
que n'hi trobin perque la disgregació dels elements agraris no pot ofegar 
l'aldarull que promou el blok industrialista ben acostumat a uns benefi
cis durant la passada guerra que vol mantenir-los ara, costi el que costi; 
pesi a quí pesi, malgrat s'esfondrin les dugues terceres parts de la 
naoió. 

Si, ja ho sabem: per les nostres queixes fonamentadíss'imes sl'ha 
inventat el mot i befa de antipatriotisme . . Si, ja este~ avesats al re
gust i agror que porta la moderna tendència econòmica. sois apreciadora 
de les grans manufactures. Si, ja sabem que l'espantall social serà mo
gut perque no s'atancin els moixonets a les belles garberes del favor i el 
benefici. Si, ja sabem que nostre isplament no compta i que la crisi 
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• socia l agrària com no es manifesta. n i estrident ni anàrquica, trobarà 
la vergassada per premi i recompensa. 

I és trist, tristíssim que la moral dels fets ens mostri el càstig damunt 
de la bondat, del sacrifici, l 'abnegació i la laboriositat, perque siguin 
premiades la rebeldia, l 'egoísme i la especulació. Es trist i és cert; més 
sembla que la fita d'Espanya està en aquestes tendències. 

Ni caldr à dir si tot d'una se n' ha ressentit el mercat del vh Resta 

esmape~dut, tant p~ls colliters com pels comerciants; les operacions són 
migradíssimes, desballestades, serlse orientació. 

El cos vinyater ha Pebut la primera vergassada; prepari's el país 
consumidor per la nafra correponent i amb això i el Marroc i poc pa
iriotisme més, ja veurem quin horitzó s'ens presenta. 

Es dolorós tenir que transcriure impressions com les d'aquesta quin
zena, tan dolorós ,com sofrir-nes les conseqüències i no esperançar remei 
hun;.à en le:S nostr.es dolences. 

PERE J. LLORT 

~-------~--~-~~------ --~------------------~-~ 

INFORMACIÚ OLEf'COLA 
De l'estrang·er venen notícies poc afalagadores pels nostres olis; de 

moment s'han paralitzat totes o quasi totes les transaccions, i degut a 
la baixa gran de moneda ocorreguda en aquests dies, els pr-eus nostres no 
estan pas em relació amb los que ells poden o volen pagar. Cal que els 
nostres productors. d'oli , ja siguin propietaris o fabricants, vagin amb 

cuidada i segueixen -bé la marxa del mercat de-ixant de creure amb una , 
puja, i que aprofitin els bons preus que s'els hi presentin, puix a les 
contrad·es de I tàlia i França, hi ha bona collita i el fruit és completament 
sa i demés totes les seves colònies corn l' Alg,eria i Túnez també tindran 
molt .oli i oferiran molt més barato que nosaltres i en francs, la qual cosa 
ocasionarà una gran competència als nostres olis, amb judici d·e què el . 
comerciant compra.rà aquells i no els nostres. Després, això del canvi 
no sols ens fara mal als mercats del Mediterrani, si n:o que també .ens 
perjudicarà, i- molt als d'Amèrica que compraran en francs i no en pes-. 
setes, .degut a la gran diferència. que porten aquestes divis-es monetàries. 

Estant al corrent dels mercats d'oli europeus, es pot veure com des 
de fa més de quatre setJ;nanes França ha teduït J..es seves compres d'oli 
espanyol a la mínima expressió i corn continuava comprant Itàlia, més 
ara que aquesta ha començat a: fer anar ~ls molins, també ha paralitzat 
lt:l s compres creient en una. forta baix.a. .en els olis. 

Anem als olis de llavor: en poc temps , a Marsella. que és el mercat 
més important d'aquests, a primers del mes passat yan pujar de 320 a 
375 francs els 100 quilos, i ara en ,pocs dies han tornat a posa.r-se a ' 
menys de 310 francs i els fabricants topen amb tanta calma en fer les 
vendes que la setmana passada es posaren a 300 i avui sens-e trobar com

prador els ofer-eixen a 270. 
El mercat de llavo.rs pe11 a produir-ne olis, també ha sentit molt la 

baixa i carregament sencers que aquets últims dies han arribat a Mar
sella s'han tingut de vendre a. menys de dos terços del valor que¡ tenien 
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• 
el dia que els vab:ells sortiren de llur procedències; per a recalcar més 

això sols cal pendre un periòdic comercial de Marsella i veurem com los 

;primers cacaus per extreure l'oli de Coromandel es van cotitzar a primers 

d'octubre a. 140 francs -els 100 -quilos i el dia 20 del mateix mes sols es pa

gaven a 98 francs. Després es pro:fetltzà una gran collita de cacau per 

· a oli al enegal, a Gambia i a les Indies, on els olis s'han pagat a 200-210, 

en inaugmar la fabricació i al cap de pocs dies ja havien baixat més de 

20 francs. A Marsella s'han ofert els ohs de cacau corrents (al dir cor

rents vull dir sen e refinar) que ja són"al port a 270 francs i per entrega 

escalonadament durant l'any que ve s'han fet ajustos a 210. Amb això 

vull dit' que enguany si els olis d'oliva no baixen de preu hi haurà entre 

aquestes dos classes. d'oli, el d'oliva i el de llavor, un~ diferència tan 

gl'an de preu, que a l 'estranger la majoria gastarà oli de llavors i el 
d'oliva sols es ,co111sum:irà com a1ticle de luxe i, comentant això que dic, 

un corredor francès diu: ccAra, per a consumir la collita d'oli, que 

és una de les més fortes (es refereix a França i a les seves colònies) 

que nosaltres hem vist des de fa 20 ·anys, ·fent que de Túnez sol s'obtin

dran més de 10 milions_d~ quilo , farà! qu e l 'oli d'oliva torni als temps , 

de forta competència' amb ·els de llavors. 
Els olis d'oliva nous d'Alg-eria, es compren avui a 300 francs posats 1 

allí; de portar-los a Eur:opa, costen uns 50 francs, lo que fa que esti

guen a Marsella a 350 francs. 
A França, ja treballen els molins de Bouches du-Rhóne; l'oliva es 

paga a 8 francs el doble decalitre, lo que fa que vengin¡ els olis a 375-390 

francs.. r 
Tot això que sobre el mercats estrangers apunto, no cal pendre-ho 

a la forta, puix estic segur que' els olis bons, catalans ò aragonesos, que 

arriben a l'estranger es pagaran a més de 200 francs per 100 quilos. Sols 

faig aquesta descripció per a fer entendre als meus Uegidors qu.e tingin 

, oli o olivns, que encara que les 
1 
nostres collites siguin escasses, no per 

aL-xò pujara el preu de l'oli. 
Ara passem a casa nostra; en quasi totes les notres comarques pro

ductores s'ha començat a coUir; · el fruit que s'obté, (el collit) és general

m ent sa, més aquest a les primeres setmanes de fabricació serà p.oc i la 
major part de l'oli que s'obtindrà serà d'olives de terra i per lo tant de 

qualitat dolenta. 
D'oh pl'oducte d'olives de ten·a, ja n'hi ha bastant per a vendre i es 

cotitza a diferents preus segons la seva acidesa; un oli de 11 graus es 
paga a Reus sobres 22 o 23 pessetes el 15 quilos, mentre que el de' 6 graus 

es paga a 25 o 26 pessetes. 
D'oli bo, a Reus poques .o cap operació s'ha fet puix, qui en té algun 

bocoi de fet demana 35 o 36 pessetes i ningú es decideÏIX a compr'al'-~o. 

A Lleyda es fa oli }Jo i tampoc s'ha fet cap operació; d'aquesta procedèn

cia voltava fa uns dies una mostra per Barcelona i en van oferir 54 duros 

carga de 115 quilos; el propieta1i en pretenia 60. 
L'opinió general dels nostl~es prop~etaris és de què l'oli valdrà quar

tos ; nosa1tres així ho vold1iem, p erò els que toquen els mercats, pensen 

que si no baixa l'oli no pujarà més ·de lo qúe actualment es paga. 

L!SINI ANDREU 
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NOTICIARI' 
-El Consell PTovincial de FO'fl'l;ent de 'Girona s'ha adreçat als S,in

dicats Agrícoles ·d'aquella província que no han estat premiats en anys 

anteriors, per a que donguin compte dels treballs que realitzen i que' es 

proposen portar a cap, per tal que puguin ésser subvencionats propor

cionalment. 

-Al Foment Ag"rícola de Juneda, s'ha.n. posat oo subhasta les amet

lles dels socis que han volgut aportar1es, havent-ne reuniJt 600 quarteres, 

de les cprals en cruedaren adjudicades 500 quarteres de la varietat llar

gueta, a Francesc Fabregat, de To·rregròssa, al pr.eu de 41 pessetes la 

quartera, i unes 110 quarteres de comuna, que a.Jcançaren el preu de 

25 pessetes. · 

-Per 1·ecent R. O. s'ha disposat que la renovació pe·r meitat dels 

vocals de les Cambrep Agrícoles provinc~als, corresponents al present 

bieni, quJe s'hagin constituït prèvia elecció amb arreglo al cens electo·ral 

format a l'efecte, es faci per sortei'g entre els vocals que a cada una cor

respongui. 
Aquelles no constituïdes per eJecció amb arrèglo al cens dels seus 

electO.rs, procediran a formar-lo per tal que abans del 15 de desembre 

puguin sortejar la meitat dels seuJs vocals i procedir a la eJecció dels seus 

substituts. 
Totes les Cambres queda,ran constitu:ides abans del 31 de desembre 

de l'any en curs . . 

..!.... S'ha const:i..tuït a la p?"O!f9incia cie Gi1·ona una comissió composta 

dels senyors Puig, Geli, Roslch, Vancells i Martorell, per a estudiar la 

manera d'impulsar l'oodegament dels riUJS Muga, Daró, Ter iJ demés que 

causen danys, així com pet• a obtenir els treballs necessaris per a regular 

les corrents imJpetuoses de l€18 'aigües i per a dessecar aigUJamolls. 

- Pe1· R. O. cte¿ lJtlfi'nisterti d'HiS'etnd(lJ, de 29 de setembre d'enguany, 

han es.tat concedits els booeficis de la Llei de Sindicats Agtiwles al de 

Pobla de Granadella. 

- tlssMT~Jblea intenw:oionàl d'Oleicultu?'a. Al des!mbbre es celebra

rà en la c-iu at de Niça una gran assemblea d'elaiotècnia, L'ésser iça 

un punt on el conreu de l'olivera i -el comerç i la indúst1ia d'olis es fa 

en gran escala, fa esperar que aque'.ix acte es v.ffilfrà molt concorregut. 

les adhesions s'envieen al secretarias general, rue Lenac, 41, Marsella. 

- El Sinàicat de ViticultlYrS à'Iguala,da i la Societat AgrícoLa Expe

T~mental de Sant Joan d'Ho?'ta, solliciten acollir-se a la llei de Sindicats 

Agrícoles, per a lo qual han fet remesa dels oportuns expedients al Go

vern civril àe lai provincia. 

- MeTcat favd.rable a les nost1·es fruites. Comunica l'Associació Eco

nòmica Alemanya., que el seu govern ha obert les fronteres a l'i~or

tació de panses, amet.lles, figues, nous i avellanes, sense necessitat de 

cap tramitació, dintre d'un plaç que acabarà el 15 de gener prop vi

nent. 



596 

- En gene1'a~, la co~Tita de ve1·ema d'e-nguany és mo~t mig1·ada. 
La producció a Montblanch és així definida pel confràre «La No'Va Con
ca,. «Al Sindicat de Vinyaters s'han encupat de 1,800 a 1,900 càr
regues, contra unes 7,000 d el'any passat. Al Sindicat nomenat vulgar
ment dels carlins, unes 700, al de la casa del Poble, aproximat]ame:nt 
una quantitat com aquesta.. Als cups dels particulars, calculem une.s 
1,000 o 1,200 càrregue:;;". 

- El bestiarr en balixa. Diu la premsa aragonesa, que mo.Jts agri
cultors-tamaders de la part alta d'aquella regió, tenen necesitat de des
fer-se de bona part de bestiar, segons han donat a entendre en les fires 
darrerament celebrades, a judicar pels preus a que han venut, IIJK)lt · 

pel devall del ·que tenien tota mena de bestiar. 

- En ~a p?·iJJne(ra quinzena cL)cobrit, es celebrarà. a Brosselles la ter
cera fira comercial. El co.merç vitícola. italià, · donant-se compte de 
l'importànci•a del concurs belga, es prepara per acudir a aqueixa fi
ra, , d'una manera ben ostentosa. ¿I els nostres Sindicats, no faran al
tre t¡¡.nt? 

P?'O<t.ecció als ocells.-Com a conseqüèncÏia a la campanya que porta 
a terme la Societat protectora d'animals i plantes de Barcelona, el Jutjat 
municipal de l'Hospïtal d'aquesta ciutat, ha condemnat a un venedor 
d'aucells vius, a la pena de cinc pessetes de multa, i al pagament de les 
costes del judici. 

-La Fede1·ació Ag?'Ícola Catalano-Balea1·, ha enviat un telegrama 
al Sr. Cambó, felicitant-lo per l'orientació del crèdit agrícola en el pro
jecte d'ordenació bancària, expressant-li el desig que en el r.eglament es 
puntualitzaran els medis del desenrotllament econòmic de les entitats 
agrícoles. 

-La presidència de~ Cons~~l de Mritnist?'es, ha dictat un reial decret 
aprovant el reglament provi¡;.ional pel qual hauran de regir-se les para
des particulars de sementals. 

Les disposicions que conté el reglament, més que facilitar i afavorir 
la indústria, la dificulten en gran manera, per la qual cosa no ha -estat 
ben .rebuda aqueixa disposició governamental. 

-A la Facina Coope?'ativa de la Fede?'ació Agríco-la de ~a Conca de 
Barbe1·à, s'hi nota un gran moviment amb motiu d'emmagatzemar-se 
l.es brises de la passada cullita. Escampad.es les brises verges, comencen 
a enquibir-se les bullides. 

- Pe1· R. O. ha e•stat ap?'o·bat ttna ampliació a~ p1•essupost de~ Cor~r 

sell ProvinciaL de Lleydq,. destinant 2,000 pessetes a la creació del Museu 
de Patologia Vegetal, i 800 pessetes JJer a despeses de sosteniment del 
mate~, en virtut de lo qual, aqueix organisme ha encomana;t a l'Engi
nyer cap del Servei Agronòmic, la confecció d'un pla d·e distribució d'a
queixa quantitat pels fins a què va destinada. 

-He estat nome.nadJa la Junta de .la Unió de Vi711!Jaters de Catcolunya., 
en aquesta forma: President, D. Francesc Santacana; Vispresident pri
mer, D. Faustí Simó; Vispresident segon, D. Cosme Capdevila; Secreta
ri, D. Josep Marí; Vissecretari, D. Jaume Foraster. 
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El professor d'Arboricultura i Fitotècnia General de l'Escola Supe
rior d'Agricultura D. Vicens Nubiola i el preparador de Fitotècnia de la 
mateixa Escola D. Josep M." Soler i Coll hanl visitat la regió de C:erda
nya per a estudiar la collita i acondicionament de fruites en aquella co
marca. 

A Falset s:ha celebrat un curset de divulgació agrícola, des d;els 
dies 12 fins avui, amb subjecció al següent programa:. 

Alimentació humana: per D. Jaume Raventós, Director dels Sler
veis tècnics d'agricultura. 

AI'bO'l'icultura: quatre conferències per D. August Matons, Cap del 
Servei d'arbres fruiter s. 

Vinya: l'Tes conferències sobre el conreu, adobs, poda i malal
ties de la vinya, per D. -Erasme M. d'Ymbert, aju,dant del ervei de Vi
ticultura i Enologia, i D. Lluís Guitart del mateix servei. 

Sindicació Agrària: conferència per D. Josep M.a Rendé, Cap del 
Servei d'Acció Social Agrària. 

El Cap d'Acció Social Agrària D. Josep M.a Rendé, ha confeccionat 
el Reglament . de la CaL"'< a Rural de Vimbodí, així com l'expedient per a 
presentar al Govern Civil els seus estatuts. 

Igualment ha formulat un projecte per a establir caLx.es rurals en els 
indicats Agrícoles de Pira, Vilavert i Rocafort de Queralt. 

Ha estat declarat desert el concurs convocat per la Mancomunitat 
de Catalunya, per a proveir la plaça de pr.ofessor de Zoologia de l'Es• 
cola Spperior d' Ag;ricultura. 

Nostre Director D. August Matons ha estat en visita d'estudi a 
l 'horta de València. 

Ha presentat la dimissió del seu càrrec d'ajudant de Viticultura dels 
erveis Tècnics d'Agricultura, l'Enginyer Agrícola D. Llorenç Badell i 

Roig, collaborador d'aquesta Revista. 
El servei d'Arbres fruiters ha fet una visita a Cambrils, Vinyoles, 

Riudoms, Montroig i demés pobles del Camp de Tarragona, on es trac
taren ol i vers pels mètodes Lotiontre i Berlese per a constatar el resul
tats de l'experiment contra la mosca de l'oliva. 

AiJ.rí mateix ha visitat Mataró, Dos Rius i Ca.nyamàs per a estudiar 
una malaltia dc l 'avellaner. 

El Director dels Serveis Tècnics d'Agricultura D. Jaume Raventós, 
ha donat una conferència en él Teatré Principal de Cervera, a invitació 
uel indicat Agrícola de Cervel'a i sa comarca, tractant el tema dd.ubs 
de te1:ra campa. Visità de prés la Farinera Cooperativa, la panifica
dora i els g1 ans magatzems d'adobs i blat, fent grans elogis d'aquelles 
construccions que ha dirigit el Sr. l\lartinell. 

A proposta del Conseller d'Agricultura, acordà el Consell confirmar 
en els seus càrrecs a D. Antoni .ransana, D. Tomàs de Cendra, D. Albert 
Rosà i D. Manuel Raventós, els qui junt amb els rs. Cancellers 
d'Agricultura i d'Obres Hidràuliques, integren la Comissió de Repobla
ció Forestal. 
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Bibliografia 
Vini di tusso, venntt.t e aceti per 0-0ttavi e E. Carino Cam.ina. 1921 

Un volum de 364 planes amb numerosos gravats. Sèptima edició. Casale 
Monferrato. Biblioteca Agrària Octtavi. 13'30 lires. 

Tracta extensament de la fabricació de tota mena de vins fins (xam
pany, marsala, màlaga, jerez, oporto, madera) de vermuts i de la fabri
cació de vinagres. 

Aquesta sèptima edició ha estat completada i modernitzada per En 
Garino Canina, de la Estació Enològica de Asti, una de les més impor-
tants i més actives d'Itàlia. · 

En apèndix a la obra es donen unes taules pel càlcul de l'alcohol, 
sucre, acidesa, pressió en el xampany, etc. El llibre porta demés dotze 
fotografies de algunes dependències de les més importants cases pro
ductores de vins fins italians.-M. 

Agricultura t1·opical y sobtropical per Josep Poch Noguer. Un vo
lum de 328 planes. Casa Editorial A ral u ce. Barcelona, 1921. 

El llibr.e pot conside_rar-se di\;idit en dues parts: en ia ,primera es 
tracta de les generalitats que interessen a l'agricultura i sobretot de clima
tologia aplicada als països tropicals (Mèjic, Centre i Sud Amèrica, India, 
Ceilan etc); .en la segona s'estudia el conreu de quasi totes les plantes 
tropicals: cacau, cafè, aguacate, cauxú, xicle, ananàs, etc., etc. i de la 
zona templada (cotó, canya de sucre, arroç , cacauet, etc.) i per últim es 
donen algun.es fórmules per combatre malalties de les plantes.-P.P. 

O?"d.enanzas y leyes de albafiileria. Un v.olum de 242 planes. 5 ptes. 
Lluís Santos, Editor, Madrid, 1921 

Comprèn les antigues ordenances de · Madrid pei' Ardemans, la legis-
~ lació vigent sobre tancament de finques, límits, domini i aprofitament 

d'aigües, de desaigües de llum; regles de edificació i higiene urbana; 
llei d'accidents del treball, etc.-P. B. 

La cría del. ce1·d.o per E. Marchi i C. Pucci. 1921. Un volum de 502 
planes amb g1'avats. V1ers.ió de la tercera edició italiana. G. Gili, 
Editor, Barcelona. 

Estudien els autors en aquesta obra les diferents races de porcs do
mèstiques la llur producció (reproducció, fecundació, fecunditat, parts, 
abo•rt, etc.) els m~todes de reproducció en relació al mestissatje, creua
ment i hibridació, l'elecció dels reproductors, els procediments de cria, 
l'alimentació racional i l'engreix. Després tracten de l'aprofitament de 
la carn, del comerç, de la conservació dels productes i per últim dediquen 
bona part del llibre a l'estudi de les malalties del porc i a ls remeis més 
indicats per a combatre-les. 

Molt interessant és el calendari de productor de porcs en el qual estan 
indicades les operacions que s'han de fer en els diferents mesos de 
l'any per a conseguir una explotació altament profitosa.-T. T. 
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CONSULTORI B n aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. B. BARCELONA.- Del molí ciclon es va paXlar fa bastant temps amb 

insistència i elogi, però després ningú n'ha dit res més. No sabem què a 
Catalunya se n'hagi posat cap. Tenim idea, encara que molt vaga, de 
què ja nü s'en constn1eixen . ~ 

P. R. i N. PALAMós.~ L'interès nostre està precisament en complau
re els llegidors i per això desitja1iem poder contestar amb la major ex
tensió a les consultes. Però no és possible, car de vegades una deman

da implica una resposta que si s'hagués de fer amb detall, ocuparia mig 
número. De totes maneres, molts cops hi han articles · que són respos

ta a una consulta. · En els altres casos, procur.em donar les dades essen-
cials. · 

Per obtenir respostec; ben extenses dirigeixi's als Serveis Tècnics 
d'Agricultura de la Mancomunitat, · (Urgell, 187} .-A. M. 

R. P. LLERS. - La malaltia deu ésser el neg1·e o fumat. P:olvoritzi 
els arbres tres vegades, uha al juny, 1'altre a l juliol i la tercera a l'agost, 
amb la fórmula seguent: 

Aigua ... . .. 
Lis ol 

100 litres 
3.5 litres 

Però sobretot faci una bona esporgada deixant oberta la copa i ben 
clara. L'aire i el sol són els millors amics del pagès.-A. M. 

M. M. B. MoLINS DE REr.-Les maduixes demanen terra molt moral, 

millor si és un xic sorrenca, però ben adobada anteriorment amb adobs 
orgànics, fems sobretot. 

Per cada 1000 metres quadrats pot emprar la següent fórmula: 

Superfosfat .. . .. . 
Sulfat amònic 
Sulfat de potassa 

50 quilos 
.. . .. . · 10-15 quilos 

20-25 quilos 

En lloo del sulfat p.ot usar cendres en proporció de 100-125 quilos. En 
primavE.ra caldrà que dongui uns 10-15 quilos de nitrat en un parell de 
vegades. En el segon any, a l'istiu, convé suministrar un xic de fems ben 
desfqts ba1'rejats amb uns 30 quilos de superfosfat.-G. T. 

CONSTRUCCIONS AGR.ARIES 
OFICINA TÈCNICA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Projectes: Pressupostos: Avant
p rojectes : Avant pressupostos 
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Director: Cèssar Martinell 
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Arbres forestals de graÍl pervenir I 
~~~~~~~~~~~~---

A continuació assanyalem algunes de les espècies forestals més 
preuades í que durant aquests últims anys han merescut l'elogi dels 
principals repobladors, enginyers de mont!', i amb les quals s'han fet 

intenses plantacions 

Pi Insignis, 2 anys, repicats, de 35 a 45 cms. alt. 
• » I • · de 25 a 35 ClllS . alt . . . . 

4 repicats, de I '5 a 2 metres alt . 
• Marítim de Corté, 2 anys, repicats, de 35 a 45 cm s. alt. 

I " de 20 a 30 cms. alt. . 
4 repicats, dc I '5 a 2 m. alt . 

• Larici de Còrcega, 2 • de 35 a 40 cms. alt. 
4 de J·50 a 2 ms. alt. 

d'Austria, 2 • de 35 a 40 cm s. alt. 
4 de l'50 a 2 ms.alt. 

• Silvestre d'Escòcia, 2 de 35 a 45 cms. alt. 
» 

» Alerce d'Europa, 

del Japó, 
• Montana, 

Abet de Douglas, 

comú; 
Xiprés macrocarpa, .. 

• Piramidal, 

Acàcia comú, 

Castanyer del Japó, 
• comú, 

Eucaliptus Glóbulos, 

Rostrata, 
Esbarzer (per a cercats) 
Freixa comú, 

3 de 45 a 50 cm s. alt. 
4 de1'50a2cms.alt. 
2 de 35 a 45 cm s. alt. 
I de 25 a 30 cms. alt 
2 repicats, de 40 a 50 cms. alt. 
I " de 25 a 30 cms. alt. 
2 ~ repicats, de 25 a 35 cms. alt. 
I de 20 a 25 cms. alt. 
I de I5 a I8 cms. alt. 
2 repicats, de 40 a 45 cms. alt. 
I de 30 a 35 cms. alt . 
2 • repicats, de 35 a 40 cms. alt. 
I de 20 a 25 cms. alt. 
2 • repicats, de 50 a 60 cm s . alt. 
I de 35 a 40 cms. alt. 
I de 35 a 40 cms. alt. 
I de 45 a 50 cms. alt. 
2 repicats, de 50 cms. alt . 
1 de 45 a 50 cms. alt. 
1 • de 45 a 50 cms. alt. 
1 de 35 a 45 cms. a lt. 
2 repicats, de 35 a 40 cms. alt. 
I » de 25 a 30 cms. alt. 

• americana. 1 de 30 a 35 cms. alt. 
Faig comú, 2 repicats, de 30 a 40 cms. alt. 
Roure roig americà, 2 • de 45 a 50 cm s. alt. 

» • » I " sense repicar, de25a 35cms.alt. 
Xops bordils, 1 '800 metres alçada 
Pomer silvestre, 2 de 50 a 60 cms. alt. 

1 • de 35 a 40 cms. alt. 
Plançó pomer silvestre per a ingertar, de 70 a 75 cms. alt. 
Noguera pais, de 2 a 3 cms. alt . . . . . . . . . . 
Perer silvestre, I any de 30 a 45 cms. alt. 
flatans, 1 any de 45 a 50 cms. alt. 
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De cap d'aquestes especies forestals servim partides Inferiors a 500 plançons, a excepció 
dels de 4 anys I Castanyers del Japò, dels que en servim un minimum de 50 plançons 

EL CULTIVADOR MODERNO 
Nofaríado, 2, pral.-Aparlado de Correus 625-Tel • .3699 A-Barcelona 

Demani•s EL CATALEG GENERAL de tota classe de flor., arbres, etc., etc. 

En dïri r-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



ARBRES 
PER A REPOBLAR RIBBRES 

POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, ACÀCIES 

Casa especialitzada en la producció de POLLS : : Una pràctica 
seguida dura nt vint-i- cinc anys, en la selecció de les millors varietats 
d'aquests arbres, és garantia de que servim les clas5es de POLLS 

de més ràpid i de major desenrotllo 

M I QUEL BOSCH BATLLE 
BORDILS (Girona) 

NOTA . - Contestarem q uantes consultes s'e~s dirigeixin in teressant el millor .è: li 
de les plantades . . dl 

SINDICATS AGRIGOL~S I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARMAT, 

L A C ASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

BARCELONA 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

C I AL DE PRESSU 

POSTOS I PLÀNOLS 

nllllllllllllllllllllllllllllflllllllll l ________ _¡l nullllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bbcula mo dal 253 par a oeaar vagonetes 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, 12 : BARCELONA' 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i vins i indústries , per 

llu r duració, seguretat i.exactilud . 

Cijixes d'acer per a guardar valors 
per a ob¡ir amb clau i sense clau. 

Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, 12 : BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



~··································································································,.,. .•................................................................................................ ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
i! Vinicultors! ll .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
::· Per un treball practic és convenient que, per els tras- :: .. .. 
55 segaments d'elaboració, adopteu l'ernpleo de una bona iS .. .. 
SS Bomba; estalviareu temps gêttldireu de 'descans :: .. .. .. . .. .. .. 
:: """' :: 

~i { F AFEUR ~~ 
~~ Bombes NOEL ~i 
ss CAT ALANES ss .. .. .. .. .. .. .. .. 
Si de fabricació nacional estrangera SS .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ss Tubes d'immersió per a bocois, ' ss .. .. .. .. .. .. 
:S aixetes, coladors, records, etc. :: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ss Tubes de ~oma, aspirants rat- ss .. .. .. .. .. .. 
ss :: llats, blindats i llisos :: ss .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
SS Material Viti-Vinícola, Productes Enològics marca ~S .. .. 
SS ENOL, Aparells per a anàlisis dels vins :: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: .... :: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
ii VICENS VILA CLOSA ii .. .. 
SS ( S U C, C E S S O R D E K E G E LS VI L A) SS .. .. .. .. .. .. 
:: :: 
SS PASSEIG DE GRACIA, 88 Ei 
:: :: 
:: Telèfon 1}}8 G. :: 
:: :: 

SS BARCELONA. ss .. .. 
:: :: .. .. 
:: :: 
:: o 

:: .. .. 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

En dirigi~-vos a res rases anunciadora&, titeu AGR'-CUL TURA 
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RHJOUS, HUUS, JOJXOS 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà servir-Jo en 

MAQUIN.ES, FORNS, ASSECADORS 
= 

'VDA. J l. 

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a Ja SECCIÓ A de Ja casa 

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines. 
Nou Sant Francisco, 28 

Apartat correus, n. 0 65 
Telèfon 568 A 
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Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., s. A. E. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINER!ES INTER
NAT! ONA LES DE SOUFRE, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més importants 

LABORATORIS D'AGRICULTURA 

A o o· a 
llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 

Noves aplicacions del 

S O F R E ·v E R G E 
99 per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 

INFORMES TÈCNICS: Secció agronò[T1ica deia «Unien Sulphur 
Company, S. A. E.», Conde de Ro[llanones, 5 i 5. - MADRID. 
PREUS: Apartat 10.-TARRAGONA i oficines MADRID, Velaz-

quez, 64, des del 1.r de gener 1921 
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Editorial Catalana, S. A. - Secció d'Impremta. - Mallorca, entre '257 i '259. -BARCELONA 
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