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Els primers resultats de la campanya 
contra la mosca de l'oliva 

J A podem fer públics els p1imers resultats obtiD:tguts aquest any en la 
lluita contra la mosca de l'oliva. · . 
La campanya que tan intensament es portà a cap tenia dos objectes: 

l 'un el prindpal, el de combatre la. mosca¡ ensenyant als nostres pagesos 
els mètodes que actualment els tècnics consideren com millors; l'altre els 
d'axpe1ientar una vegada més aquests .mètodes per adaptar-los millor 
a les necessitats de la pràctica i conèixer més concretam~nt llur efi
càcia. 

Els dos objcctiu,s han estat quasi totalment assolits, car els pagesos 
tarragonins no ignoren avui aquests procediments i ja podem donar da
des ben concretes sobre l'aplicació i els resultats obtinguts amb el mètode 
Lotrionte. 

D'aquest ens ocuparem, donant a conèixer les proves pr?-cticades en 
el magnífic parc Samà, a Cambrils, propietat del senyor l\Iarqu¡ès de Ma
ria.nao. 

E l mètode Lotrionte fou ja experimentat fa uns tres anys a 
La Ccnia per iniciativa del Consell Provincial de Foment de Tarra
gona baix la prl:'sidència del senyor Vidal i Barraquer; els treballs foreu 
dirigits pels senyors I sidor Aguiló i Joan Aguiló. Malgrat el rigor cien- · 
tífic amb el qual fou portada a cap l'experiència, no s'obtingueren r~ 
suJtats prou clars perquè l'anyada no ho permeté. Aquest any en 
canvi, les circumstàncies. han estat diferents i el mètode ha pogut expe
rimentar-se perfectament proporcionant dades que a mi em emblen 
dcli.nitives. 

:E.n conseqüència de la campanya feta aquest any, I poble de Cam
brils en massa decidi llÜitar contra la mosca. Al principi, el tractar 
ments foren fets curosament i en les èpoques oportunes amb la me
lassa i l 'arseniat cedits gratuàtament pel Consell Pro-vincial dc Foment 
de Tarragona. Però la inva ió del mildiu que obligà els pagesa a 
dedicai·-se. enterament a la vinya i el no haver-se presentat de de borr 
principi la mo ca, féu que els tractaments fossin abandonats. olamen1, 
el Marquès de l\Iarianao a:rol:l u¡na constància de la qual li han d' é ser 
grats els agricultors, perqu.è mercès a ella coneixem avui l'eficàcia de 
un dels mètodes de lluita, volgué continuar fins a l'últim el tractament 
amb el major escrúpol. 
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La seva constància ha estat premiada, car la mosca. que nò s'h avia 

, presentat al prinGi}Ji es presentà ünprovisadament durant el mes de 
,setembre-octubre, cau~ant greus perjudicis als olivicultors qu e abando

naren la lluita i produint, en canvi, una pèrdua irrisòria en l' olivar del 
Senyor Marquès. . 

E1s e>tpen:'iments fe. ts a Cambrils han ·estat dirlgi·ts -pel senyor Joan 
Aguiló, coil,borador d.'AGRICUl/rtJRA., prou conegut pels llegidO•l'S. J b· els 

·he anat seguint amb el major interès, segur que de tots els que es feien 

aquest any a Catalunya serien els més pe1iectes, donades les persone!; 
·quie en ell intervenien: 

En 1:1 última visita al cam¡p d'experiències, practicada el dia 24 d'oc

tubi'e, he pogut convèncei'-me d'una manera absolutament definitiva 

·que el ntètode Lotrionte :pot salva~· la coU:ita d'o-lives si es segu eixen l E:~· 

indicacions que hem donat els que hem fet. ·aquesta campanya. Pr.r n 

·qu¡e els llegidors puguin f · r:se ben bé càrre•c dels resultats o.J:¡tinguts amb 
l'aplicació d'aquest mètode, donaré xi.fres; no càl afegü· que són xifres 

que han estat pesades i controlades amb la major cura evitant tot peri.iJ 
dc autosugestló i ci\eqlliv()cacions. 

Quan la invasió de mosca e¡:a irrisòria, · les oliveres tractades no 

demostra ven c.ap superioritat evtdent, cosa perfectament justificable si 
es p ensa que tots ls arbres presentaven u¡n redu.ïdíssim i potser ina.zn·e
ciabf.e tant per cent d'olives atacades. 

Però apenes la invasió ha esdevingut forta les diferències apa.rcixen 

evident.íssimes i tots els agricultors- que són nombrosíssims en aqu ests 
·dies- que visiten el camp d' experiències, han pogut apl'eciar-les fà
cilment. 

En les ob ervac~ons fates en la ' mcva última vis ita amb el senyor 
J oan Aguiló i varis pa.gesos bem près aquestes· dades numèriques que 

jo' ofereixo a la çonsid eració dels nostJ·es olivicultors dema:na:nt que 
siguin meditades. 

Arbres no so tlnesos a t1·actam ent: en el tertn e. de Cambrils. Grandís

sima quant itat d'olives a ten.'a; d'aquestes, un nomnaa per cent a.tacat 
per la mosca. En l 'arbre és també molt gran h~ proporció d'oliva, 
cucada que no ha caigu¡t enca1'a. 

1-i/:bres so tmesos co u·aclament en el Pcw·c Sam.à . ~ Petita quantitn.t 

d'olives atena. D'aquestes ¡3olarnent un dos o t·1•es per cent atacat per la 
mosca. En l'ar bre és també molt petita la p1·opMció d'oliva cucada. 

Acíuestes x.ifrps són pl'OUI clar·es per a que ba.g1n de comenta1-se car 

ellrs ens cl'iucn que en el.s' arb1'e · no ~1·actats ili ha m.olta oliL•a pe1' lel'ra 
i r¡1wsi tota c·u.cada, m,eruil•e qt~e en els tracl.ats ru' hi ha poca per terl"al 
i poquí:/sim.n nt,cadct . 

Però hi han alh·es fets que hem observat que serveixen per a co11firma1· 

l'eficàcia de). n rètode. 
Els arbres situats a l'extrem del pa1·c Samà, prop dels altres arbres no 

tractats i qu e c·onstitueixen Ull1a mena' de línia de protecció atm~nt les 

mosques procedents ·dels o.livars veïns, presenten per térra una quan

titat d'olivrs intermitja entr·e ·la dols arbres tractats i la de1s no trac· 
tats; pr-rl!_ cl'aqurstes o.Jive6 ._fÍ.igucles, solam nt un 7'int 1 cinc o tri!nla per 

cent rstà cucat; a.pcnes ns internem clins de l'olivar tmctat el número 
d'olive cucade.¡; de terra, baixa, com hem elit, al dos o tres per cent. L' e-



ficàcia del mètode es pot veure. també observant que quat1·e grosses ç¡live
res no tra.ctades, elllclavades en mig de lo·s o·liveres tractades, presenten 
poca quantitat d'olives per terl'a i un tant pe1~ cent redu.i;t de cucades. 

Uiis arbres no tractats, separats per un rec dels del parc Samà, pre
senten solament un setanta pth: c·ent d'olives cucades en lloc del na-

' noranta per cent dels arbres més llunyans. I, finalment, a mesura que 
ens separem dels arbres tractats i entrem en els no tractats, la quanti
tat d'olives caigu:des a terra puja progresivament i d'una mane1a cons
tant fins a assolir la propnrciió elevaclíssima qu e es troba en els altres ar
bres no tractats del terme. 

Aquests són els eloqüentíssims resultats obtinguts amb el mètode 
Lotrionté. Penso que si des d'ara en endavant els oliviC!U[ltors perden les 
collites, no podran atribuir més' que a ells mateixo·s llur desgràcia. 

AUGUS'I' MATO .S 

El sistema Lotrionte al Parc Samà 
Quant costa el sistemq Lotrionte 

E STEM. a últim'S d'octubrel; les dues mil o.Jiveres tractad-es pel sistem'1 
del Director de la Càtedra ambulant d'Agricultura de Roma, a¡ 

Parc Sama, estan del tot defensades del Dacus Oleae; el triomf del 
t:cactament es indisc.utible, car les oliveres tractades, comparades aunb 

les dels veïns, palesen el sorollós èxit del sistema. , 
No és aquesta la primera vegada que triomfem del Dacus dirigint 

el sistema Lotrionte. EIJ. altres articles, si a Déu plau, en direm qll!el
com, com del ca.racter que aquest any ha presentat el flagell. 

Avui ens proposem parlar del preu de cost del sistelma, emprò abans 
hem de dir en què consi'steix, i ho farem copiant l(} que s 'ha fet al 
Parc Sama. 

I 
Fu(ndant-se en al· costum que té la mosca de l'olivera de cercar en 

hores de moU caJor les ombres, en les nits al sopluig, i observant la 
atracció c.rue exerc·eixen sobre eUa les coses humides i do;lces, an Lotrionte 
ideà el seu¡ sistema que consisteix oo penjar a cada al'bre una teuJa C.[Ue 
serveix de. sopluig, teula que du fermat a sota un feixet d ~ rames que 
pot ser del mateix oliver. i mullem el feixet amb un líquid dolç i ar
senicat ham·em proporcionat ru la mosca lo necessari per a atraure-In. 
i emmE:1tzinar-la. 

Al P'arc Samà el 22 do juny se començà la insta1lació, consistent 
en penjar una teula de u!ralita de 12 centímetres d'ala per 25 del llarg 
en cada a.rbre i en la part del migdia precisament; aquesta teula té 
c.ruatre fo·rats, dos en cada costat d'ala per on pass,en dos filferros que 
han de subjectar un feixett de brots d'oliver a la ~eu¡la, i el tot, teula i 
feixet, al. arbre. 

LErS despese sostingudes en fer lru rama d'oliver i els feixets i lligar-

/ 
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los a la teula i fixar el tot a l'arbre, foren de 100 pessetes, car es trac
taren· 2,000 arbres empleant-hi 20 jornals a 5 pessetes cadascun. 

La despesa pelr arbre és la següent : 

De les 100 pessetes que costaren els 2,000, 'par cadascun 
resullten. .. ... ... . .. 

Per una teula (una a cada arbre!)... ... .. . . .. 
Per filfeno per a subjectar la teula a l' arbre ... 

5 cèntims 
50 )) 

5 )) 

Total, cost de la installació per arbre.. . . . . 60 '' 

El 23 de juny vàrem començar l(l· pulvtlrització dels feixets mentaL> 
amb la fórínu~a original següent: 

Aigua ... 
Mel.. . 
Arseniat de sosa .. . 
Borat de sosa ... . 
Acid bòric... .. . . ..... 

T OTAL .. . 

57 litres 
18 quilos 

. 1 )) 
1 )) 
1 )) 

78 )) 

' En aquesta fòrmula hem substituït la melassa per la mel i hem 
guanyat, en efecte útil; per altra part econòmicament, el valor total d'e
lla resulta igual, doncs em la su¡bstitució hem calculat el valor sacari
mètric de la mel i lai mruassa, i hem pogut rebaixar um 8 per 100 d'a
questa última. 

Aquesta fórmula que ha donat tant d'èxit, i que ens ha fet triomfar del 
flagell mtés terribl.e que tenia l'oliv.er·, aquesta fórmuila que tants mi
lions de· pessetes .farà guanyar als nostres· olivièultors l 'oferim al Labo
ratori de · Patologia Vegetal de la Mancomrnnitat de Catalunya amb el 
nom de Fòrmula Parc Sama. 

La fòrmula recomenada en la campanya feta per la Mancomuni
tat i pel Consell de Foment, és la següent: 

Aigua ... 50 litres a 0'00 ... 00'00 pessetes 
Melassa 25 quilos a 1'50 ... 37'50 )) 

Arseniat de sosa 1 )) a. 2'50 ... 2'50 )l 

Borat de sosa ... 1 )) a 2'50 .. . 2'50 .)) 

A cid bòric 1 )) a 4'50 ... 4'50 )l 

VALOR DELS ... 78 )) 4.7'00 )) 

La fòrmula autèntica d'en Lo·triónte és més complicada i cont-é subs
tàncies destinades a alljgmentar-ne el poder d'atracció. 

El cost de la fòrrntula emplead'a al , Parc Sama és: 
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Aigua ... 
Mel 

57 litres a 0'00 .. . 00'00 pessetes 

Arseniq.t de sosa 
Borat de sosa ... 
Àcid .Qòric 

Cosr DELS 

18 quilos a 2'00 .. . 
1 " a 2'50 .. . 
1 " a 2'50 .. . 
1 " a 4'50 .. . 

78 )) 

36 )) 
2'50 )) 
2'50 )) 
4'50 )) 

45'50 )) 

De modo que la fòrmula aplicada al Parc .Sa.m.à resulta una pesseta 
.cinquanta cèntims més barata que la fòrmula Lotrionte. · 

Despeses de preparació de la fòrmula Pa:rc Samà : 

P er un quart de jorna.l de l'o·pei'ari encar
regat de confeccionar la· fòrmula 

Cost de la fòrmula 

Torr . .u. ... 

1'50 pessetes 
45'50 )l 

47'00 )) 

Resulta que tlin litre de la fòrmula costa 60 cèntims. 
Amb 13 litres d'aques~a fòrmula s'arruixen 200 teules corresp()nents 

a 200 arbres. Així es gastem per arbre 65 grams que costen 39 cèntims. 
Els tractaments es fan cada deu dies; tres al jUJlio-1, tres a l'agost, 

tres al setembre, tres a l'octubre, un al juny i l'últim aJ. novembre. 
lúmer'o de tractaments que durant la campanya es fan a cada ar

bre, 13. 
Quantitat de líquid que rep l'arbre durant els tretze tractaments, 

.845 g-rams. 
Valor dels 845 grams, 50 cèntims. 
L'operari encarregat de pulveritzar les teules, en un dia en pulve

:ritza 1,000, i guanya 7'50 pessetes al dia; resUJlta que una teula de pulve-
ritzar-1a una vegada costa 75 cêntims de oèntim. . 

Durant la campanya (13 tractaments) els jornals per tractar una teu
Ja importen 10 cèntims. 

ResullliÏnt l'anterior resulta que un arbre per tractar-lo tretze vega

<les, lo suficient pe1• a salvar la collita, costa: 

Per la teula, el filf erro i l'instal:lació 
Import dels líquid daquicides. 
Pels jornals de pulveritació 

Cost total per defensar un arbre 

0'60 pessetes 
0'50 )) 
0'10 )) 

1'20 )) 

Amb una pesseta i vint cèntims defensem um· arbre del cuc de les ()li

ves, durant el primer any que hem de comprar les teules i que la gent 
no està ensinistrada en la feina. 

Al segon any de tractament hem de descantar el valor de la teula i te
nim que la despesa p~r l'arbre és de 70 cèntims, solament. 
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Resulta quJe gastant els anys de collita 70 cèntims per arbre, la sal
varem del Dacus Oleae. 

Sabem d'un propietari que enguany tenia la seva collita d'oliva. venu
da. a 22 pessetes la quartera de 50 quilos; els seus olivers, per term€ rnig, 
li produïen enguany uns 60 quilos dc fruit cadascun, que valien al ·preu 
dit, 26 pessetes quaranta cèntims. Això passava als primers elies d'oc
tubre (les •olives eren pCir a posar en collSCJ:'Via); el dia. .10 va. començar a 
manifestar-se intensament el cuè i les olives i el comprador no va. voler 
comp1'a.r-ne m.és car no li servien per l'objecte que es proposava. Lla
vors el nostre propietari tingué que vendre-les a 12 pessetes la. quartera. 

A!ra. en treu per arbre, uns amb altres, una quartera qu:e ven a. 12· 
pessetes. 

Pèrdues per arbre: . als pimers d'oc tub l'e en treia! 26.' 40 pessetes, avui 
pel dacus, solament, en treu 12, perdent per arbre 14'40 pessetes; 14'40 
pessetes que h'auria. guanya.t gastant so-lament 70 cèntims. I no• parlo del 
major cost de jornàls d'arreplega!· la. collita, ni de la. dis_minució produïda 
per la. part que.' s menja. el C"40. 

J. AGUILú GARSOT" 

Els Sindicats Agrícoles i els seus homes. 

E N el núillilro 1"7 d'AGRICULTURA, corresponent al 5 del passat setem
bre, publicava un article (.Som aixís), en el que's parlava., en ge

neral, de la manera. d'ésser dels nostres pagesos, de les contradiccions f 

dubtes a · que constantment estan sotmesos en el cursi de la seva vida. so
da.l-económica., i es posaven alguns' exemples de la. seva actuació, por
tats a. cap, unes vegades amb absoluta inconsciència i amb un complert 
desconeixement i altres després d'una acurrada. premedita.ció. 

Ens consta. (i perdoni's l'immodèstia.), que l'a.rtícle ha merescut força. 
comentaris, i alguns amics me demanen que insistCixi en aquesta. espè
cie d'examen de la psicologia. especialíssima. de la gent del camp, creient. 
com jo, que si aqueixes lletres arriven a la coneixença de la seva m:ajo-. 
ria, poden contribuir a la seva cm'recoió, i millo·r dit, a la serv1a m!odificació,. 
ja qule solament constltuex:en petits defectes que si bé determinen t1n 
fort entrebanc i greu molèstia per als directors del moviment agrari
·social de cada loca.lit~t i mantes vegades són causa d'un desgavellament 
en el perfecte ordre i avenç de la seva actuació, .no són, però un perill 
per a la. mateixa,. · 

En l'article de referència fitavem lEjS. nostres observacions en l'in
dividu¡ considerant-lo aillat de tota l"elació amb els seus iguals; avui 
l'observarem, pel que deixo- apu.ntat, en la seva relació amb l' C'ntitai a que
peria:ny., 

El pagès català (par1ant sem;pre ell termes.¡generaJ.s i ~alvant totC's 
los excepcio,ns, que sortosam'ent n ' hi han molt s), és un ferm entussiasta 
de l'Associació-: si altra cosa no ens ensenyés la seva actuació passada. 
ens bo demostraria la. florida de , indit,ats, Caixes rurals, Associacions 
cooperatives, cellers, molins d'oli, farineres, etc., i més tard, federacion~· 



54-9 

. . 
·de sindicats de caràcte·r comarcal, provincial i fins regional. E ll: ha sen-
tit tota 'la força de les con ectivitats, s'ba posat en marxa, h a vist el 
•'3eu present i1 el seu avenir, s ' hi troba bé i fins està disposat al sacrifici 
,per a form.ar, cqnservar i augmentar la seva associació. Estudiem com 
moltes associacions han arribat a feliç terme, i trobarem en moltíssi
mes d'elles · eocemples bellíssim d'a.bneg:tció, d'entussiasme i de sacrifici 
pe·rso·nal . . Ell no ba planyut res !i ha posat i posa en pei'ill fins el seu 
nom i la. seva. fortuna .. .. 

Doncs el pagès català, aquest mateix pagès, és essencia lment indivi
<l.ualista. 

Voleu més gran contradicció? 
Jo no sé si ho fa per temperament innat en la nostra raça, o és 

perquè creu qute la mateixa força de l'associació augmenta el valor del 
-seu jo, però el fet és que ben sovint el veureu despullar-se de la vesti
menta, del vernís que s''ba guarnit per a la seva vida de relació, i queda 
completament nú, al descobert 'i mostrant totes · aquelles petites llagues 
•que són quasi sempre la resclosa en que topen les bones iniciatives que 
el porta1ien a l'avenç delfinitiu, al bon. ordre social i econòmic i, per lo 
tant, a la plenitut de les seves aspiracions com a pagès associa'.t. 

Fixeu-vos-hi: ell ha acceptat i fins moltes vegades ha construït un 
Reglament que ha de regulat la bona mal'xa lel seu Sindicat i ('ln el que 
'f' .'hi esta.bleixen, és clar, unes sancions. (Una petita multa, suspensió 
:tc.lllporal dels drets de soci, unes sen:z;illes amonestacions, etc., etc.). 

En les reunions prèvies to•thom bo• acc:epta i fins quasi tothom ho trQo
ba fluix- ceCal anar ben drets i caigui qu\iJ caigui; és la manera d'anar 
amb ordre. Justicia i caigui qui ca'i'guin . 

Aquest Reglament és ja vigent; el Sindicat està ja erv plena actuació 
i tot marxa com una seda ... però a la primera Assemblea general ja h i 
trobem el primer disgu¡st. 

El Reglament, aquell reglament acceptat per totlwm i que quasi 
tothom encara tl'obava fluix, imposa una multa de dos rals als que 
sense un motiu justificat deixen de concórrer a l'Assemblea. El Consell 
d.'Adlninistració que vol complir, que fins se li ha exigit que obri d'una 
manera implacable, imposa Ja multa reglamentària als infractors ... j , 

seguidament, veureu1 que ,venen les malediccions dels multats. El jo es 
-rebeJ.Ja i el President, de d'aquell dia, és ja un vanitós del seu càrrec, 
-és un orgullós, i els seu companys de Junta són uns ases i es deixen 
portar com uns anyells. 

El Sindicat va en marxa progressiva. amb tot i els dicteris d'aquells 
pocs; construeix lll1 Celler, un Molí d'oli, una. Farinera, reuneix fruits 

oeJ.Jabora adobs i això vol dir l 'empleu dc gent que executi els treb~.lls 

necessaris, i el jo torna a sortir expontània i furiosament. 
El soci vol un dret de preferència (baldament no n'hi hagi de prou 

:aptes per les feines especialitzades que requeJ•eixerr certs treballs). 
El Consell, amb tot el zel necessari i amb tota la. bona. intenció, for

UJJa la e-olla i esculleix els homes que a. judici seu creu que millor han 
d'executar els treballs, i veureu que seguidament, els que no hi caben o 
-els que no servei.."{en es preparen a comba tir ... no pel Sindicat, sinó pel 
resurgiment del jo ... per egoisme, perquè solament atenen a les seves. 
mires particulars. 
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Es parla del jornal i de la fE:Jina ~· .el jo es manifesta amb tota la seva 
cruesa - Què li seria al Sindicat pagar una pesseta mlés? ¿ Qwè fMa 
~mtre tots? Encara no tocarien deu cèntims ·pel' soci! -I el Pres)dent,. 
continuant en el seu camí de víctima necessària, (perquè sempra es ne
ce.ssita una víctima), llavo•rs és un egoista, un ava.r, un esca1~ya. pobres ... 
~. més tard, un lladre. Els del, Cons&ll ho passen més lleuge_· : ells 
solament són uns miserables que han de . .ixat te1· per a estalviar-se aquells: 
deu cèntims. · I . 

I així en tot. Els qua tenen caxros, els qu¡e s'han dedicat ru feines. 
e.··pecialitzades ... tots, tots es miren al seu Sindicat i en volen extreure 
d'ell no ja el frUiit que normalment ens pot donar i ens dóna, sinó unes. 
pessetes que creuen rindre-hi dret a l'associal'-se, baldament això sigui 
en perjudici d'àltri. I encara . .. si això fos a canvi d'un treball executat 
amb amor en pro de to•ts ... però i quantes vegades s'observa lo con-
h~!. . 

Què això és egoisme? Potser sí, però escorcollem la seva actuaciÓ> 
sots un altre .punt de vista, en tot allò qu\e creuen un ¡}¡¡•et seu . 

El Sindicat està en plena feina. El Consell creu que ha de reg
nar ordre i pren les mides necessàries. Ell disposa que del dia deu at 
quinze es despatxi el guano i... -e[ectJivament, passa el quinze i encara 
no hi han anat a recollir-lo la meitat d'e·ls ·socis i dels CJU\e M ~1an ana..t, 
la m eitat està disgustada uperquè li han tocat alguns sacs vells». 

·E'stà en ple vermar en ple fer o-li; el Consell VQL que hi hagi ordre 
en l'entrada de fruits perquè l'ellaboració sigui més perfecta. Ell cal
cula quBI a les set detl vespre ja pot haver plegat totho:::::t, pera n'hi ha 
mitja dotzena qu¡e, moltes vegades per deixament fan més tard i... i Ai 
si no se'ls descarrega el carro! El pesador ja ha plegat, la ge>mt de la 
descàrrega tam¡bé, s'ba fet la liquidació d'entrades ... tot, tot està ten
cat... però el ra.ssegat vol descarregar i. .. si no pot, allí el ve'ln'eru com 
descarrega malediccions contra el President, o l'encarregat i e'l conse·rge,. 
<> .contra el qui cregui esconii· com a víctima. · 

1 

I així veureu que, entre E.ls de la multa, els que no han t::apigut a 
la colla, els del jornal, els dels carros, i els cliisgustats per•què no poden 
fer el que els hi dongui la gana, baldament !:ligu'i. a costa de capgirar tota 
UJlla organització, formen un nucli que, obsea:>veu-ho, sempre és el llac
fangós on s'encalla tota iniciativa, tota idea de progrès i d 'avenç moral' 
i econòmic. 

[ si a n'això hi afegim les víctimes del caciquet, de l'explotador, del 
qui vtlu sobre d'ells a.busant de la se'Va ignorància, que els predica cru-e nO> 
siguin tontos uque del que'n són ben amos no en vu)lguin ser mosSOs», 
uque val més ·aill.ar sol que mal acompanyat» i altre-s dites i arguments. 
ssmlblants, tots encam¡inats a fomentar el mal entès orgull del jo, troba.-~ 

rem que es forma aqueix estol de gent qu1e en tots els pobles s'hi veu • 
que constitueix aquesta feixuga càrrega que priva com un frè. 

És això .egoisme? Incu)ltura? Manca d'educació social? Ignorànaia ?'' 

Pagès' català associat, posa't la mà al cor, pensa i obra mirant fits• 
els ulls al bé general, que ja t'en toca la teva part ara, d'aquest bé, i 

m.és te'n tocaria si d'altra manera obressis. 

JosEP Th<U REND& 



Ag,ricultura 551 

Farratges de secà 

L·a nyàmara I 

I 

F ARRATGES de secà... veu' s-aqui en tres paraules tota la solució d'un 
problema, el fonament per a l'enriquiment de comarques sen

ceres mitjançant la possibilitat de dedicar-se a la ramaderia, l'obje~te 

de nombro es propagandes. 
Conrear farratges en finques de regadiu és cosa a l'abast de tothom:, 

i on s' hi fa faratges hi po.t haver-hli bestiar, i on hi ha bestiar hï ha 
riquesa. 

Més a Catalunya existeixen una sèrie de regions, muntau,.yoses prin
cipalm~nt, èÏl les quals si bé la sequedat no assoleix els extrems fatals 
de certes planúries lle·idatanes i aragoneses en les quals sense el reg res és 
possible, no hi ha que pensar en una producció farratgera· remunera
dora, car en cas d'existir no deixa d'ésser problemàtica i depenent d'una 
faisó directa de la majo·r o menm1 quantitat de pluges. 

Es més encara.: certes explotacions ramaderes poden fer cas omís 
d ls al!iments verds o tendres, però a.ltr s com la producció de llet de 
vaca, necessita un raccionament d'aquesta mena mínim i en totes èpo
ques de l'any. 

La manca de farratges i aliments acuosos, difioulta, denes, la. pro
pagació de la vaca lletera, deturant l'entrada que triomfalment està fent 
en nostra te-rra d'uns anys a n'aquesta part. 

Es precís, doncs, bu¡scar solució al problema i aquesta podem res
sumir-la dient: Existeixen farratges i tubèrcles faiTatges de secà. 

Volem avui tractar de la nyamara (Heliantus tuberosus), topinamr 

bou1· dels fr~cesos i pataca dels castellans, el conreu de la qual hem 
tingut ocasió- d'experimentar nosaltres directament. 

La nyam.ara és una 1 !anta de la familia de les compostes, les tiges 
anuals de la qual, cilíndrique3, semi-llenyoses, cobertes de pèls ra posos, 
poden assolir de 1'50 a 3 metres d' alçària. 

Les fulles, d 'un vert fosc, són oposade i nombroses; gran5, oval:¡t
des, punxaguides, dentellades; també aspres o rasposes i llargament 
petiolades. 

Les flo•rs són grogues, axilars i s'obren, se•gons el clima, de setembre 
a octubre. Quant a les llavors hem de dir, que excepcionalment r;ón 
fèrtils. 

Ço quant a la planta exterior. interès secundari, car el que verita
blement té importància són els tubèrcols produïts en les arrels vivacés 
q110 posseeix la ny•am.ara. 

Aquests aparroxen en. la base de la úija i vers Ja meitat de les 
arrels Són piriformes, de superfície irregular, peiliculais i provistos 
d'ulls com les patates i nombrosíssims, fins a l'extrem de que, en arren
car una planta, segueix un veritable pa de terra, de vegades pesant consi
derablement, en el que hi van compresos varis quilos de tubèrcols. 
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Aquestes són, descrites ràpidament, les característiques externes 
d'aquesta planta, que si bé és d'origen arp.ericà (Mèxic), és ja conreada 
a Europa des del començan1ent del segle xvn. 

Esmentem les propietats que la fan. preciosa des del p.unt de vtista 
d ésser conre:ada en terrenys de secà- i• inlillòr -~cara en països pobres. 

La nyMnJara. es caractetritza per la seva ru:sticitat i resistència a la 
secada. 

Es dóna en tots el climes i si bé vegeta en terrenys pobres, no- vol 
dir aix-) ho sigui agraïda a ls adobs. 

Fonamentant-se en el pTincipi de que una planta necetssita d 'una 
major quantitat d'aliments quan menor sigUfi l' humitat del terreny, és 
clar que si es vo-len o-btenir fo·rtes collites ser•à crüestió d'ado-bar també 
fortament, sobretot si es té en compte que és una de les plantes en que 
entren mes elements de la terra. 

Veu's aquí, segons Müntz i Gir•ard, el que extreurà de la terra -
una coUit~ de 30,000 quilògrams de tubèrcols i 5,000 de fulles. 

Azot ... 
. Acid fo-sfòr'ic 
Potassa ... 
Calç ... , .. 

117'5 quilògrams 
. 45'5 )) 
275'5 )) 
ao·5 , 

Per aqu:estes dades, ens trobem en presencia d'una planta, que a 
primer.a vista ens faria afin:nar ésser més exigent que les patates, 
remolatxes i .pastanagu~es. Però en la pràctica no és a.i.xí : la perfelcció 
deis orgues de que disposa per a proporcionar-se l' aliment nece(Ssari 
al seu creixement, és tan. superior al d' aquellels plantes que fa lli sigui 
pos·sible apr-ofitar millor €·ls elements contingu¡ts e:n la, terr'a. Expe
riències practücades detingudament han demostr at que el pes de les 
aJ:reletes és en la ny:¡.mara :fins 12 vegades superior al d·e les rerp.olatxes i 
patates i 30 al de les pastan agu es. Aquesta superioritat en · la possessió 
de pèls abso-rvents en -el sistema radicular és una de les principals qua
l'itats qL~e ens han de ferr aprecialr dita planta en ter1'enys rics of abo
nats, però de totes mane•res regulars i remuneradorrs pet les despooes· 

1 esm:er·çad'es. Sabem d'un propietari . de Uago-stera que les con'I'eJava 
en els boscos d'alzines sureres pe.r a servir d'aliment als ;porcs, quan 
aquests anaven a la pastu:ra en busca dels aglans. 

Hem com~mçat recomanant-la l)els tel"renys secaners i des d' aqu:est 
punt de vüsta té una resistència a la sequedat molt sup.erior a _les pa
tates, rem'O-latxes, naps, pastanagues, blat de moro, meuca, etc. L'hem 
vist en ple -estiu, quan les onadels de calo•r inva;dien els camps matant 
els darrers co-nreus eSiilllentats, pansir-se, arru¡gw-se les fulles, qu e asse
degades queien desmaiades al llarg del tronc, venir una lleuge;ra pluja 
i reverdir, tot 'revifant-se :fins a asso-lir; el seu aspecte normal. Pocllem 
dir que merntre la se:qu-edat extremada fa perdre la -viida a les altres 
plantes, en la nyam.ara so·ls la ralenteix, reduin t-la a U1l estat d' acti
vitat interna o d'aprofitament de reserves, pansint-se ~ls tubèrcols . 

Per altra part, l'excessiVIa hu{Illitat en el terr~ny li és perjudicial, 
. preferint ·e·ls sonencs, fl.onj os i de fàcil escm:riment. 

Altra qualitat prelciosa és la de que els seus tubèÍ:'cu.ls resiste•ixen 
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les més baixes temperatu¡res sense necessitat de treure'ls de la terra, 
cosa que no succeeix amb les patates, naps, remolatxes i altres, és a 
dir· que no cal recoJlir-los tots d'un cop, sinó que poden arrencarse a 
mesura de les necessitats del bestliar. 

Les nyam.ar s un cop sembrades en un terreny s'hi r eprodueixen 
perpètu¡ament. Es clar que els rendiments van llavors disminuint per 
manca d'al.i.tr1ent. Aquesta reproducció és deguda a la vivacitat de les 
seves arrels i la gran variació qua.nt a la mesura dels seus tubèrcul-, 
entre els que n'hi han de p ti.tíssims, els quals, junts arpb els tros os 
d'arrels que sempre queden en el terreny, fan que a l'any següent, 
sense necessitat d'ésser sembrades, surti un nombre de plante superior al 
de l'any darrer; això si, desordenadament si abans estaven planta
des en línies. 

Aquesta propietat, que ha estat invocada com u:n greU! inconve
nient per a que el conreu de.la nyamara es faci més extensiu, ja veurem 
com no és tan important com sembla el primer moment. 

Si a les hermoses qualitats esmentades hi afegim el de que aque ta. 
planta està lliUJl'e de tota mena d''insectes i qua_ malgrat els atacs 
d'alguns fungns criptogàmics, els ef etes per ells produïts són despre
ciables, no caldrà altre panegíric. 

Deixem pel següent article el parlar del se111 conren, de les seves 
varietats i aplicacions i de la refutació d'alguns defectes quo se li han 
atiibuït, amb arguments adquirits per pròpia experiència. 

JosEP M. SOLER I COLL 

(Seguirà) 

Més sobre la refinació dels olis 

Jo també, senyor Director, em permeto hechm· mi enarto a espald~, que 
diuen els castellans, sobre el problema de la refinació del olis. 

Estic perfectament conforme amb ço que diu Un olivicultor, pseudònim 
que, no sé per qu\è, em sembla qu e amaga a un dels nostles més cone
guts i simpàtics comerciants d'oli, però no puc .estar gen conforme 
amb les afirmacion~ del senyor· Bardja ni amb les del senyor Dellen:s 
car malgrat lr~ més bona voluntat no arribo a .ovirar els perills que ells 
invoquen i temen. . 

Jo sostinc que Ja indústria de la refinació no pot fer mal, no sola
ment posada per eocemple a Barcelona, com indiquen els esmentats 
senyor , però ni tampoc posada a qualsevol de les corruirque produ<:· 
tores d'olis fins. La qüestió l'hem de mirar balix: dos a pectes. El 
primer és el de la utilitat general. Aquest ba estat examinat amb 
tot coneiX-ement per Un oLivicuLtor, el qual ha volgut remarcar •sobre
tot el benafici social qua la implantació de la indústria reportaria, 
permentent valoritzar els olis dolents. Però jo haig d'a:Cegir que crec 
que actualment l'oli refinat és necessari, tant és així que moltíssimes 
cases exportadores del primera importància de l'extTanger rempleen 
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normalment i profitosament i p81r ara no demostren pas oap tendència 
a abandonar-lo, car d' ell es serveixen, amb utilitat manifesta p~r a 
rebaixar el gust, la color, l 'aroma, l 'acidesa, etc. d'alguns olis desti
nats a dete?'1ninats me1·cats consu1nidO?'S. 

Si no existissin aquests olis, la prepa.ració del pl"oducte pel consum 
d'aquests m ercats ¿-com ha:uria de f&-se? La manca d 'olis d 'oliva 
r efinats significaria en tal cas una condició de iavor pels olis de llavors 
que s 'emplearien en lloc dels d'oliva en la pTepa.ració de l'oli destinat 
a aquells' mercats. Vull diir amb això que el gust i les exigències 
particulars de certs ' me·rcats consumidors nous i vells ha fet que, _en 
els últims any·s, ·els olis refinats fo·ssin n e-cess·aris per la pl~eparació

fins diria p.er la confecoió~del produJcte a ells destina.t i la substitució 
d'aquests olis pot fer-se arnili facilitat, amb comoditat, so•lament amb els 
olis de llavor. 

Cal d~r també i fer-ho remarcar, qu.e çontra l' olfi refinat es diuen 
<:oses que no -són exaGtes i contra ell s 'exagera sense mesura quan es parla 
de· la &l'Va conservació. Es veritat que l'oli refinat és menys conser
vable que l' oli finíssim d 'Urg-ell o Alcany'iç, .però també és veritat que 
moltíssims olis corrents que. e¡; venen molt bé, que· són acceptats sense 
difioultat pe1s comerciants, no tenen un poder de conservació . superior 
al de l'oli refina.t.Un oU no gai1·e dolent, ben r ef inat, es conserva. més 
o menys com els olis wrrents. I c1·egu:in els lectors, que els olis que 
es refinen no són mai molt dolents perquè la indústria ThO 7·esu~~a.1':ia 

be;nJe\ficiosa. E1 r efinador cerca ollis am:b defect(ljs no exoessivament 
marcats i rebutja aquells que són veritablement dolents perquè com m és 
do·lent és un oli, més co·sUJ. da refinar d. més pèrdues es ve1ifiquen en 
la .r é'finació. Recordo haver llegit no sé on, que la indústria de la 
11efinació és un premi a ls mals productoí·s; això només ho pot dir 
'aquell que ignori _la naturalesa del come-rç. ~l mal productor ven el 
seu .oli inferior a un preu .baix, fent migradíssims beneficis i per tant 
no té cap conveniència en continuar produint malament. Si ho fa és per 
ignorància o per incúria no pas per interès. Els beneficis són pel refi-

. nador que compra barat i ven car, i aquests beneficis els pot fer tothom 
p erquè la indústria de la r efinació és una. de le9 més senzilles que hi ha. 
El secr et dels refinadors, que, amb u na ingenuïtat qUJe fa riure, no· pe1· 
meten les visiLtes a llurs fàbriques, ~s la prova més evident de la por 
que senten que veient-ne1 la senzillesa i la simplicitat, -el visitador es 
decideixi a imitar-los montant-ne una pel seu compte i estableixi una 
competència. Recordo qu¡e fa molts anys també existia , aquest secret 
'i aquesJa rigurnsa prohibició· de visite·s en les fàbriques d' extracció de 
l 'oli de la sansa pel 'mtijà del sulfur. 

El segon aspecte a examinar es refereix als perills de la implantació . 
d e la indústrtia ·OO les co·ma~ques productores d'olis fins. Jo no els sé 
voore aquests p arills; al contrari, en el fo,ns, me semb~a que la seva 
implantació .es tmdulïria en un. benefici. El d!ia que l'Urgell, per exem
ple, no es vei~s invadit pe.ls compradors estra.nge•rs, no quedarr a més 
r ecurs que procurar d'utilitzar l 'oli produït pe'ls urgellen cs mateixos però 
en la forma crue ho fan els estrangers. I per això servirien magnífi
camoot el olis refinats. En altves paraules, aquesta indústria vindria 
a tenir la magnífica virtut de forçar-nos a ésser exportadors d'oli pel 
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.consum directe, seria la causa de que aparegués finalment l' audàcia de 

.dedicar-nos al comerç d'exportació en gran escala. 
!Comprenc perfectament totes les consideracions que fa el senyor 

Dellers referint-se a la sofisticació de l'oli d'Urgell amb oli refinat, 
però haig d'advertir-lli que en l'actualitat passa ja una cosa semblant 
i potser pitjor, sense qu.e l 'Urgell hagi disminujït de presiii·gi. Els grans 
fabricants d'Urgell 11 P la de Ueyda, acabada. l'oliva: de la comarca i fins 
i tot abans que acabi, adquireixen anyalffi\edt vagons d'oliva d'Aragó, 
<Jliva de classe ~nferior que arriba molts cops en un estat detestable 
i en fan un oli més o menys· dolent que també serveix per a sofisticar 
l'oli d'Urgell. De manera que l'implantació de la indústria de la rafi
naci no portaria cap fet nou. 

Per altra part, si es ba:rreja molt oli refina.t amb oli fi, el cata:do r 
ha d'ésser mo!Jt dolent per a que no conegu;i, o sospiti la sofisticació i 

:prengui les seves mides i garanties; si s'en barreja poc-alrededor de 
un vint-i-cinc per cent com s'acostuma a fer- aleshores el rr::coneixe
m ent resulta dri.fícil, pe:rò l'oli no adquireix pas greus defectes. que fa.cin 
.desmerèixer extraordinàriament les seves qualitats com se vol fer creure. 
¡Oh si es pogués veure la quantitat d'oli que surt actualment rebaixat en 
aquesta forma sense que p8II' aJixò hi hagi cap. protesta per part dels 
com¡prado•rs! 

Digni's accepta,r, senyor Director, el testimoni, etc. 
T. U. GANTúS 

Els concursos de bestiar 
de la Mancomunitat 

A Amb una constància digna de tot elogi, ve la Mancomunitat desen rot
el seu pla de millora de la Ramaderia nacional de Catalunya. Dar

rerament s'han celebrat tres concursos: un de bestiar llaner, a Ripoll, el· 
dia 16 del passat octubre; altre de la mateixa espècie, a Esterri d'Aneu, el 
dia 20 i, finalment, un de besüar suíç i de la raça aranesa a Vie!l.la, el 
dia 22 del mateix mes. 

COr CURS DE RIPOLL 

Es demanaven en aquest concurs, ovelles de l'edat d'un a sis anys, i 
· que els ma.rrans tinguessin més d'un any, que el bestiar fos le raça del 

país, preferint-se els animals que presentessin els caràcters següents : 
Perfil convex; frontals plans, un poc aLxecats a l'u¡nir-se amb els 

frontals; tos en línia recta; banyes tirades molt enre1'a; òrbites poc re
llevants; nasals molt encorvats; .grans maxilars bombats. El velló blanc, 
tupit, no cobrint el cap, el baix ventre ni les cames; en; les parts del cos 
on no• hi ha llana., qu.e •estiguessin esquitxades de taques negres, sobre 
tot al voltant dels ulls. 

S'oferíen els seooüents premis: 200 pessetes a un marrà, 175 pesse
tes a un ma !'!l'à; 150 pessetes a 1.lii1 marrà; 250 pessetes aJ altres dt·s mar-

. "' 
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rans; 800 pessetes a vuit marrans, 100 a cada un; 200 pessetes a un re
mat d.e 30 ovelles; 150 pessetes a¡ u1n rem:a.t de 30 ovelles, 125 pessetes a 
un remat de 30 ovelles; 125 pílssetes a ur~ remat de 20 ovelles; 100 pesse
t-es a un remat de 20 ovelles i 100 pessetes a altre re:mat de 20 ovelles; 
total 2,375 pessetes de premis. 

El jurat el fo•rmaven D. Salvador Blanxart i l\Iaimó, p:ve.sident; 
D. Josep Valls, veterinari, ¡ D. M. R o·ssell i Vilà, s~creta1·i, -el qu.a:l. pre
vi un discurs del President raonant el vei'edicte, concedí .els següents pre
mis als marrans propietat dc D. Esteva Verdaguer, Can Gordans, de Ri
poll, 150 pessetes; D. Jo·an Sanya, de Va.llfogona, amb 125 pessetes; don 
Joan Sanyà, de Vallfogona, amb 125 pessetes; D. P ere Martí Caralpsr 
amb 100 pessetes; D. Pere Martí, de Caralps, amb 100 pessetes; D. Es
teva Masdeu, de Ripoll, amb 100 pesseens; D. Joan Colom.er, Parròquia 
de Ripoll, am;b 100 pessetes; D. FI'ru1csc Bosch, Parròcruia. de Ripoll, 
amb 100 pessetes; D. Llws Piella Crunpdevànol, amb 100 pessetes; don 
Pere Casals, Campdevanol, Molí Nou, amib 100 pessetes; i els se¡güents 
als r emats. d'ovelles propietat de D. JoaJI Colomer, Parròquia de Ripoll, 
amb 150 pessetes; D. Uuís Piella, de Campdevànol, amb 125 pe e~tes. 

E1 número 88 r enuncià . I¡. Pere Casals, Crunpdevanol, amb 100 pesse
t s; D. Esteva Ma"sdeu , de Ripoll amb 100 pessetes. 

EL CONJCURS D'ESTERRI D'ANEU 

COII'lplim.entant lo anunciat en el cartell del concurs de raça ovina ca
talana celebrat a Esterri a l' octubre de 1919, enguany s'ha celebrat a1 les 
conques del Noguera Palla.resa i Ribargoçana aquest selgon concurs det 
besbar llaner. 

us condicions del bestiar que es desitjava pr mhtr eren: 
Que el bestiar sigui de r3Jça catala,na o del país, preferint-se! els

animals que presentessin els caràcters sogüents: 
En els marrans el perfil de front re•cte, sulls (sense ba!l1yes); els 

;nassals cònv-exes; coll gruixut; espatlla ticad a em'era; espinada reiCta; 
costelles Ulll pOC arqueja,c1es; anqUeS fornides; bon camatge i ben aplo
mats. El velló blanc, tupit, no 1cobrint el cap, .el baix ventre ni les 
cames. · En les parts dei c>O-s on no bi ha llana, que estiguJessin esquit
xades de taques n egres, sl>·bre tot al vo·ltant dels ulls. 

Les ovell-es amb el cap igualment sull, més lleuger qu~ el del marrà, 
coll aprimat, ventre desenrotllat i sobre tat cJs d!atrers m olt amples. 

Els premis atorgats, eren: 200 pessetes a un marrà; 175 pessetes a 
un marrà ; 750 pessetels a cinc ma.rrans (a 150 cada un) ; 750 pessetes 
a sis mal"rans (a 150 ca.da un) ; 1,500 pess·etes a 15 mart•an (al 100 pes
setes cada un); 300 pessetes a un remat de 60 ovell€ls; 250 pessetes a. 
u¡n l'emat de 60 ov>Colles; 150 pessete¡s, a un rCm/at de 30 ovelles; 125 pes
setes a un r-emat de 30 ovelles; 125 pessetels a un remat de 30 oveUes; 
125 pessetes a un -remat de 20 ovelles : 125 pessetes a 1.-crL remat de 20 
-ov-elles; 100 pesseies a un remaJt de 20 avclll\s. Total : 4,675 pessetes. 

Els exemplars presentats foll'en de qualitat superior; havent estat 
aquest el· primer Concurs on el Ju,rat en J'.BJXaJDen d'eliminació, no podé 

excloure del Concurs ni un sol animal. 
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La tasca del Jurat, fou mqlt diiicultosa en assenyalar els mèrits 

dels repr.odúctors presentats, havent d'arribar inclús a utilitzar la mida 

per a conferir els premis, puix que ta:l era la bellesa dels exemplars 

premiats. 
De vint-i-vuit premi-s per a marrans, foren donats vint-i-sis, i els 

de ran:vats d'avenes, tots vuit. 
El Sr . Fatjó, president del J.urat, manifestà després del veredicte 

que en aquest Concurs e ls propietaris no pr•eiiJli.ats no havien de donar·-se 

per molestats, pu¡ix que tot el bestiar prelsentat er a ben bé dign:e de 

p remi, i ·cru.a si més pr•emis ht haguessin hrugut al programa més. se 

n' ha urien donat. 
El Jurat el composaven D. Josep Fatjó Vila., D. Joan Verdaguer i 

D. M . R ossell i Vilà. 
R esultaren) premiats els exemplars propietat dels propietaris se-

g'iielil.ts : 

1. D . Ramon Vidal, Enviny (Alp), a Cà'n Sebrjà. 
2. D. Pere Constansa, Sorpe (Isaba.rre), a Cà"n Negret. 

3. D. Josep S emp au, Isil. 
4. D. Joan Giralt, I sil (Arreu) . a Cà'n Joan. 
5. D. Agustí Ferrer, València d'Aneu, a Cà' l Campaner. 

6. D. Josep Semp~u, d' Isil. • 
7. !dem, ícrem. 
8. ! dem, íde.rm 
9-. D. Ra..m:on Vidal, Enviny (Alp), a Cà'n Sebrià. 

10. D. Joan Carrera, Sorpe (Boren). 
11. D. Josep Picolo, Unarre, a Ca l'Aurós. 
12. D. Andreu Constansa, Ullll.rr€1 {El Burgo), a Cà'l Pressó. 

13. D. Francisco Picolo, Unarre, a Ca'l Roger. 
14. D . Josep Picolo, Unarre, a Ca l'Aurós. 
15. !dam, ídem. 
16. lO . Ramon Vidal, Enviny (Alp), a Cà'n Sebrià. 
17. D. Anton J o·vré, Sorpe (Isabarre), a Cà la Jepa. 
18. D . Bartomeu Bruna, Sorpe (I saba·n ·e), a Ca la Ferrera. 

19. ! dem, ídem. 
20. D. Pere Costansa, arpe (Isabal'I'e), a Cà'l egret. 
21. D . Jo- ep Bernardo, Sorpe (Isabarre), a Cà'n Ramon. 
22. D. Arnau Picolo, Sorpe (Isabarre) , a Cà'n Andreuet. 
23. D. Andreu Costansa, Unarre (El Burgo), a Cà'n Pressó. 
24. D. Jaume Roca, arpe (Boíl'en), a Cà'n Brau . 
25. D . Jacinta Gil-alt, .Sorpe (Boren), a Cà'n Farré. 
26. D. Eustaqui Castellarnau, Isil (Boren), a Cà'n Llirbal
El remats d'ovelles premiats eren propietat dels senyors: 

189. D. Jo ep Sem¡pau., Isil. 
184. D . Arnau Picolo, Unarre, Senti. 

88. D . namon Vidal, Enviny, Alp . 
142. Ramon Peiret, Sorpe. Boren. 
175. D. Francisco Costansa, Sol"pe, Isabarre. 
161. D. Joan Carrera, Sor'pe, Bo ren. 
117. D. Andreu Costansa., UnaTre (El Burgo), a Cà'n Pressó-

151. D. Josep Isus, Unarre, a Ca'l Isus. 
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A l'enclòs del Concurs es presentaren una dotzena de xais de deu 
mesos,propieJtat da don Jooep Sern.pau, d'Isil, fills de reproductors pre
miats, a1s cruals, per .les seves propo·rcions, causa-ren l'admiració del 
públic. 

A més del President de Catalunya, hi assi.-st.í la Junta de la Ca.rTe
tera de Balaguer aJ la frontera, de la que fotma part el diputat per la 
Mancomunitat Sr. Vidal. 

EL CONCURS DE VIELLA 

Aqu~st concurs ceil:ebrat a la capital de la Vall d'Aran, tenia el do
ble objecti.u de premiar els mi·llo·rs exemplars de raça schwitz (suissa), 
ï els de raça aranesa que ·es presemtess.in. 

La convocatòria definia aixís els senyals d'ambdu es ra.ces : 
Els de la suissa són : 
Cap relativament gros: front ample' 1 pla, un p'oc axoavat entremig 

de les . òrbites; cara ·curta i gross(1; les banyes de secció circula;r en el 
toro, lleu gerament aplanades en la vaca, més aviat cu¡rtes que llargues, 
sortint de cada costat del cap . i aixeca,nt-se dooprés amb la punta di·ri
gid·a en l' aire ; orelles grosses, plenes de pèl grogu enc. 

Coll curt i gruixut en el toro, · un poo més à.llargat en la vaca.; les 
<:ostelles · arrodonides, el pit hem a,vall ; espinada recta, ben plena en el 
toro, no tant en la vaca; ronyons amples, ventre gros; anques ·amples. 
le cua que no estigui enfonzada. antre les cuixes, nil tampoc que el seu 
naixement faci una volta que munti més qu.e eles ossos de l' adabament 
de la gropa. . 

Cames CJ.n-tes, peus de grandàlria regular. 
Alçada, terme m ig en els toros adults, 1'47 m., i .en les vaques 1'36 m.. 
El pelatge va del bru al gri·s, penà sempre al llarg de l' espinada ·els 

I èls oo xi.c més clars que a la .esta del cos. El morro, l' anuJS', la natura 
i la .pell de les turmes negvooques : O taca,des de negre. Les .peülles i la 
punta de les banyes són negres. 

La colo•r to.talment rosada de, Ja natura, de l'anus i de la pell d·els 
.botons, així oom també les taques blanques a qu¡alsevol part del cos, són 
senyals d'impuresa. 

•Els caràcters (ie la raça aranesa són el següents: 
Perfil del cap lleugera.moot convex; doliwcèfala; tos un poc en

lairat; les banyes amb les puntes dirigides cap enrera; coll curt i groi
xut; .espatlles fe1nides; creu sortint; ens arrodoni•t; anqu¡es plenes; cua 
de basa rellevant; bona wn.forr'm.ació. P.elatget de oolor- de palla mlés o 
menys pronunciat, amb mucoses rosades, preferentment. Talla reduïda. 
Pes aproximat, 300 quilos .. 

Per aquest concurs de reproductors s'oferien: 850 pessetes a un toro 
suís; 700 pessetes a un d' a r an és; 650 pessetes a un toro suís; 400 pessetes 
a un d'aranès; 900 pesetes a tres vaques su1sses (300 pessetes a cada 
una); 600 pessetes (200 a cada, una) a tres vaques araneses. Total: 5,150 
pessetes. . 

Al concurs de Viella la concurrència fou de 20 exemp~ars, però sense 
menar-los fermats, la qual cosa dificu\ltà la tasca del Jurat. 
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Malgrat el nombre d'exemplars hi hagué feines a premiar el bestiar 
suís i el mateix pot dtr-sel ded bestia.r aranès, de la qual raça ni un sol • 
toro es pogué premiar. 

Com al d'Esterri, hi féu acte de presència el Excm. Sr. D. J . Puig i 
Cadafalch, :President de la Mancomunitat de Catalumya, i el Diputat 
don Francesc Vidal Farré. · 

Els pr·emis atorgats ho foren als toros suïssos propietat de l'Ajunta
ment de Viella, números 168 i 15, i a la vaca suïssa propietat de D. J aume 

Viluta, de Viell~ 
Les vaques araneses premia<1es erElll. propietat de don An:nengol 

Berard, de Bossort, a cà' l Batista; D. Joan A demà, del Viella; i don Ma-
rian Gisbert; de Vi·lach, a Cà'n Calses. · 

,El Jurat d'aquest concurs era el mateix que el d'Esterri, i també 
en aquest el. president, Sr. Fatjó, raonà el veredicte essen.t molt ben 
rebut. 

SAMUEL NAVARRA 

COMENTARIS 
Els latifundis d'Espanya 

Decididament la pobresa d'Espanya prové de l'abandó en que es
té a l'Agricultura, i singularment per manca d'uno, llegislació que obli- · 
gui a produir la terra. o hi ha dret a que un senyor posseeixi fabu
loses extensions de terra erma, quan tantíssims mils pagesos van a men
ja-se el pa am.arc de l'emigració. 

Lector: veies si fa o no esboll"ronar el que diu un ·escriptor castellà: 
A la província de Salamanca hi han termes que pertanyen tots 

a un senyor. El partit j udicüal d' Albu rquerque, iJé més de 38,000 hectà
cies d'extensió,. i pertanyen a 29 amos; el d' Almendra.lej o, 2,263, i és de 
nou am.0s; ci de Don Benito, 4,300 i és de dos amos, el de Mèrida, 23,000 
i és d'onze. «Y la mayoría de estas enormes extensiones - diu l'arti
culista - estan sin cultivar, dedicadas a cotos de cazan. I consti que 
suprimim molts pobles. 

De la prov.íncia de Càcell"es, pe.r no allargar massa aqu est comen
tari., copiem només el final que di'U: «El promedio de extensión por fin
ca asciende a 1,500 hectareas y que todas o cast todas elias estan perfec
tamente y aJ:>solutamente incultas por voluntad omnimodr. de sus due

ños.n 
A Andalusia la cosa està pitjor. El terme de Pad.roso (Sevilla), té 

31,000 hectàrees, de les quals un sol propietari en posseeix 15,000 ... totes 
sense conrear. És que en té a altres pobles i les cultiva? Si, en té 5,000 
a Alm.adén, i 21,000 a .Analcazar ... també ermes. 

Utrcra, té 68,000 hectàrees de terme, 54,000 de les quals són de trenta 
s¡¡myors. De les 10,000 hectà1·ees que té el terme ¡de Fuentes, 3,000 són 
d'u.n senyor, que en té altres 5,000 a Estepa, i 4,000 a Herrera. El terme 
de Puebla, pr'op de Còr:ia, té 48,000 hectà,rees; un senyor, solament, és 

amo de 25,000. 



Per no seguir pas a pas l'interessant treball de l'au tor, el publiéista 
Cristòfol de Castro, en copiarem aquestes ratlles· com a final : 

uPor finen el tér'rnino de Jerez (Cadiz), solQ 23 propieta.rios son due
ños de 50,000 hectareas de las que estan sin cultiva¡• ¡ 25,000 l 

Un resúmen uefinitivo: La provincia le Sevilla tiene 1.400,000 hE'" · 
té,reas de superficie y casi la mitad (540,000) , ·estan sin cultivar. La de 
Córdoba tiene 1.300,000 de superficie, y de elias 420,000 sin cultivar. La 
de Càdiz abarca 686,00 hectàreas de superficie, y dc elias, casi la mitad 
(300,000) estan incultas. 

Ço que di u la haixa de la moneda 

Una revista cotonera, diu que 100 bales de cotó, actualment valen : 

A Alemanya .. . 
» HU!nglia .. . 
» Yugoeslavia 
" Txecocslovàquia ... 
» Polònia 

1.000,000 dei marcs 
5.000,000 de corones 
2.500,000 de corones 

850.000 de coronas 
40.000,000 de ma¡rcs polacs 

¿ Qu~ això, no obstant, en els primers 17 dies de la campanya coto
nea, aqu-ests paj·sos han gastat uns 400,000 baJas més, que en igual temps 
de l'any anterior. 

El retorn dels obrers al camp 

Pet at-en mir les conseqüències de l ' a.tu r fo-rçós en les indústries, es 
fomenta a Alemanya el retorn de·ls obrers al camp. El Consell de l'Im
peri ajuda aqueix movim.ent facilitant tea."Tes als obrers. 

Demés, s'han fundat vàries societats particulars, pea.· a secundar 
l 'acció agrària del Govern. ' A Berlín hi ha una entitat, que es dedi:ca 
a la creació d'horts i jardins per a les famílies obreres, facilitant-los 
els medis d'establir-s'hi i tant va creixent que _g_queixa societat compta 
ja amb més de 50,000 adherits. -

El darrer cens pecua r i d'Espanya 

· El Ministre da Foment ba pnblicat una relació de la pobJació pecuà
ria d'Espanya en la data i d 'ell resulta qu e es compon de les següents 
qüantitats: 

Aus de corral 25.102,975 caps 
Bestiar llàner 20.521,677 )) 

Bestiar porquí 5.151,958 )) 

Bestiar cabru¡n 4.298, 056 )) 

Bestiar vacum 3.718,189 )) 

Bestiar mular 1.294,912 )) 

Bestiar asinal 1.137,980 )) 

Bestiar cavalli 722,185 )) 

Total. 61.947,932 caps 

A Canàries hi han 4,268 camells. 
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No poden pas satisfer-nos aqueixes dades, per la pobresa d'algunes. 

i p.er la dusproporció dlaltres en r elació amb les facilitats que hi ha de 

.çriar~n.e i recriar-ne. Els vint-i-cinc milions per exemple ·d'aviram no 

sòn r es al costat de les que hi podria haver, El mateix s'ha de dir del 
bestiar porquí. 

D'un remplissatge 

Llegim en un extrem de columna, no cabent-hi l' èntrefilet pertinent, 
l 'elogi qu:e un setmanari\ castellà fa de la ceba. Diu que la mengem de 

moltes maneres, bullida, crua, torrada, amb llet, amb mantega, pa, for

matge, etc., i afegeix que és un gran aliment pels treballadors intel:l.ec

tuals perquè purifica les sangs i és incomparable per a combatir l'in

somni i el r eumatisme. 
Iosalires sabiem que del llibre de les set cebetes s'en treien grans 

.ensenyaments ; que si hom té cebes, ja està gornit; que un ceballot era 

l'antitessi de l'intelectual; que posar-Lo a ceba crua, era com dejunar; 
que en la fruita, ésser com una ceba ett'a v.erdor segura; que ceballut és 
quelcom d'entès; cfu;e ensenyar la seba; és joc de tio fresc o i que1 pa i ceba 

és ben al revés d'aquell pa i nous de la senyora T9us. I , finalment, que 
€s poble de la plana de ich amb minyoc d'altré&: Balenyà, Ceba, Tara-
dell i. Tona. I perquè n' hi diuen Ceba, amic Valeri? · 

INFORMACI·ó . VIN fCOLA 

Ja està. Tote les suades de l'any i totes les angoixes han arribat 

a terme portant a le botes el vi que, a voltes de mil contratemps, hem 

pogu elaborar. El període de veremes ha estat esplèndit i'favorable a la 
vini-ficació com. pocs anys se'n contarà :iJgual. ¡ Oydà si a tel"'llie dels 
quefers hi conte.ssiim uns volums collli)Jensadors! Mes quedem ben per 

desso•ta els càlculs m~s; esperançado·rs; no eixim de la mitja collita :iJ els 
mostos d'enguany van força més lleugers que els vins vells, tant en co

lor com en g-taduació. 
Tal volta per aquesta raó i ateses les existències que tenim encara als 

-cellers de l'altre any, les soJ.licituts han sigut poc actives en vins nous, 

mostrant-se una certa preferència pel tipus de bona capa i alt titratge. 
Aquests han merescut alg-unes transaccions a tres pessetes ·grau, per~ò 

la comarca tarragonina ha sigut la preferida seguint alguns indrets del 
Penedès qu~ han operat amib vins negres de molt color o bé clars de 
baix grau 1 alta trasprurència, com més indicats aquests al mercat suís. 

Les operacions amb veremes han sigut, arreu tan contingudes que 

fins no conten com nota a comentar, i per ara, tampoc sembla abocat 

el comerç a florejar els mostos ja avinats. 
El Priorat ha registrat qualques vendes de vi novell, a ires pesse

tes grau-carga, però noi depassant d'un molt restr1ngit escull . 
!Per tant que, en termes generals, podem dir que persistei~ el des

menjament dcls negociants per la contracta de vins nous i, en canvi, 
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ressurt urna majoll' inclinació per l'ajust dels vins vells que còmpo.rten 
més crèdit en llurs graduacions més riqueJS. I," no obstant, si l'embarc 
a França ba d'arribar-nos, creuríem que els vins novells tenen més !à
cil accés duaner per llur titratge i fins per la frescor que mostren. El 
vi novell, poc regustat de taní, ressent al paladar com més arraïmat, ço 
que el fa escaiem.tl i sense el coent que les fortes graduacions li transme
ten. Com vins de taula, són els d'.emgua.ny, molt recomanables. 

Va l'opi·nió comentant les causes que s'oposen a l' cmbarc de,ls nos
ti·es m ·s a França, i en tant que uns pensen sigui degut a la incerrtesa 
dels futurs concerts que podríeu malograr-se, creuen altres que obeeix 
a la paralització del valor dels francs que corren, d'un temps ençà, en
tre un 53 i un 55 per- cenl Examinant aqueix punt de vista, trobem que 
e>ls nostres preus actuals (25-30 pessetes ·carga), no s'oposen a rexpOirta
ció, si. prenem com punt de partida els valors en els mercats de· terme 
110-125 :trancs hectòlitre), però si trobarem que el marge de benefici pels 
operadors resta lluny del que solia trobar-se en anys anteriors i per tal 
motiU¡ no hi ha el braó d'embarcar amb un risc possible·. I aquí tenim 
el perquè les poques transaccions; elles provenen de·les cases estrange
res que romanen aquí o que comanden a -representants dil'ectes. Els es
peculadors intermediaris que a Cette i Marsella acudien, ten1.en aventur
rar-se per co·inpte propi ~ enfront de filar prim dels magatzerr.Wstes fran
ce ... os C!l1 matèria de sucs treballats o• allargassats. 

La corrent però francesa (i la italiana l'estalona) és marcadament 
a l'augment i si. els 7-8 francs da major preu per bectòlitre a1·1iba (i. tot 
indueix a pensar en· l'afirmativa) als 10 francs d'alça veUl"C'ID Ulna ma~ 
j or activitat precilsarnent en les classes novelles, avui menys sollictiitar 
des. 

Repassant els diaris i revistes de la nació veïna, hi trobem (en els 
orgues mercantils igualment) tres impressions, i són: rríés baixa collita 
de la que judicaren; graduació ,escassa i una augmentació de 8 a 10 
francs hectòlitre en wls quinze dies i sobre els preus de debut. I àdhuc 
amb aLxò, els vinyaters francesos no es semten seduïts perquè pretenen 
més alts preus. 

Més allí, com aqui, el cometrç publica note•s que per no qualificar 
de sitiadores en diu de prudència i ba emprès UID.a campanya dei peti -

. tes compres graduades i escalonades que no sorollin massa als produc
tors i vinguin aíxí a produir-se les ofertes fins a estabilitzar un preu ne
gociable. I quín és aquest pr'eu.? Ens en donaran raó els centres con
sumidors, ·sense acudir als valors en detall, per a veure que el marge 
compra a pessetes curtes, reSill lta un compte ro-dó en les ven des i reven
des, malgrat transpo·rts, comissions, drets fiscals i escorredures. 

Talment com en la generalitat deils negocis, ningú vol moure capital 
amb un intell'ès acon·egut. Tothom cerca molt, en grau i a tota pressa. 

Raó nostra? Poc a poc es va lluny perquè qui massa wrra, entro
pessa. I consentir que a despeses dels productors surti l' engreLx dels 
ti'actants, a.ra com ara no és raonable. Per a camatrencar-nos, a qual
sevulla hora hi serem a temps, 

PERE J. LLORT 
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INFORMACIÓ OLEÍCOLA 

Comença la nova collita; a Reus ja es comencen a plegar olives de 
terra i els molins són engegats però bu collita veritable nO' vindrà fins 
a últims de la present quinzena,. Es de nota.r, per aquesta regió, que les 
olives caigudes són moltes, més no totes a causa de la mosca sinó bO'na 
part a lo qual els pagesos· anomenen cuc de l'oliva, que és elPmys olere

l lus. 
L'O'li produït d'aquestes olives, és de quantitat molt dolent-a, però 

no obstant no és tan dolent ni molt menys com el que s'obtenia l'any 
passat. 

Per la part de Lleyda la collita ve més tardana, peró no és molt abun
dant ans bé li manca molt PBII' a ésser mitjana; per fortulna és de molt 
bona qualitat, ço· que1. fatà que es produe'1xin bons olis. 

· tEl mercat aquests di•es ha estat moU parat i no s'ha fet quasi res, 
comprant-se sol per les necessitats momentànies. 

L'ampliació del cupo· d'exportació ha estat r buda amb molta indife
rència per tothom i es veU! que després d'aquest és possible un aJtre aug
ment d'exportació ço que fa pensar que anirem tirant així i sempre es
tarem amenaçats per una tancada d'exportació. 

o hauríem de consentir d'estar sempre amb aquest esglai, sinó que 
s'hauria de procU!I'ar una exportació àmpliament lliure, única mane'l"'a 
que la nostra riquesa ·olivicola pU¡gués prosperar en benefici de tots els 
que en la nostrra indústria trelJallen o hi porten els seus fruit&. 

Durant l'intèrval de temps en el qanl, no he escrit aquesta in

formació, han passat coses que cal fer notar; els olis han pujat o mes 
ben dit, llurs propietaris demanen més de tres i quatre pessetes per 
15 quilos i algú que: tenia oli bo i ha trobat qui el necessitava, ha obtin
gut aital preu; aquesta pretensió dels oliaires ha fet que els comerciants 
paralitzessin les compres i fessin c.om aquell que espera la collita nova, 
perquè han hagu,'t l'elevar els preus que el comprador de l'estranger no 
ha volgut acceptaa.•. 

Així és que ens trobem aturats i, per ara, no sabem, ni podem deduir 
eJ preu probable al qual es comença.ran a pagar els olis nou s. 

El mercat estranger també està parat, i 'els olis de Túnes arr'iben 
rum,b u!Ila marcada baixa de més de 40 francs per cent quilos; si això 
persisteix cal que el fabricant es posi en guàrdia, per més que per ara 
no crec que els olis baixin d'una manera exagerada, però podria ésser 
que a fi d'any, fos tret l'impost de cent francs que grava sobre l'oli de 
TÚnes i aleshores sí que es podria tèmer Ulna forta baixa que repercu
tís sobre els nostres olis. 

Els preus als mercats del Mediterrani han variat aquests dies entre 
. 475 i 515 francs els cent quilos amb envàs comprès. 

En els nostres mercats els preus han tingut en les poques operacions 
una petita puja, més aquesta poc modifica les xifres de la informació 
anterior. 

Les oHves plegades de terra, a Reus es paguen de 11 a 12 pessetes 
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la quartera. Es diu que s'han fet ajustos d'olives bones, collid es al mig 
desemJ)re, a 25 pessetes quartera, més aquest preu no pot ésser près 
{;Om a patró per la comarca. d'Urgell puix les seves olives po·rte.n sempre 
menys oli, en quantitat bastant considerable que fa que les olives valguin 
unes tres pessetes menys per quartera. 

Amb olis nous no s'ha fet l'es. 
LrSINI ANDR-EU 

NOTICIARI 
En el meu article sobre «El conreu de la. prunera" publicat en el 

núme'J."o 19; hi ha U!Da grossa err'ada qtLe tinc interès en wrretgir. En 
parlar dels bo-rrons dè la prunera està escrit que «són uns ulls més 
gran, panxuts, que donen, en desenrotllar-se, els brots que poil'taran 
fruita" . Ha de dir, en canvi, que donen en desenrotllar-se flors i per 
tant fruiita.-A. M. 

-El Sindica-t d.e Viniculton de Sa1"1"ea.l, -en números rodons, ha tin
gut un moviment en la seva Caixa de Prèstecs i Estalvi.s, de 345,989'52 
pessetes. ' 

-L'Estació Enològ·ica de Vilafmnca del Pene.dés, anuncia un curset 
pràctic d'anàlisis de vins, que com¡ençarà el dia t.r de desembrel . 

~ L'¡nstitut A.gTícola Català de Sant Isid1·o, firmat per son presi- ,. 
de.nt D. Ignasi Girona ha adreçat una instància al Gove:t:n demanant que 
difongui l'ensenyança agriwla pràc.tica; que .es presenti un pro1ecte 
de llei per a establir a Espanya u.n instrument adequat de crèdit agrí-
co~a i que ~n aprovar-se la llei de prórroga del privilegi del Banc d'Es
panya se li imposi la condi•ció de facilitar recursos i crèdit als agricultors 
singularment a les corporacions agrícoles. 

-La Junta Di1·ecUva de la F'elle1·ació Sindical Ag1·ària lle Gi?·ona, ha 
acordat admetre valors en dipòsit de-ls SÍ!Ildicats Agrícole,.s que ho de
sitgin, per tal de comptar amb medis d'obtenir numerari per a la secció 
comercial, mitjançant llm1 pigno-ració. Tots els individus de la Junta 
Directiva, fent acte d'alta exemplaritat, han acordat ::}.portar, al menys, 
5,000 pessetes en valo·rs espanyois., amb la qual cosa es disposarà del 
m\és de 50,000 pessetes nominals per a rerulitza1' aquella pignoració en 
cas necessa.ri. 

~El Sindicat Ag.rícola de Vall de. Vian.ya, 'desitjant millorar la classe 
del país, ha fet proves de patates del nord de Franç·a, de les qu}als no 
ha pogut fer-ne ·deduccions complertes, a causa de lo esguerrada que 
aqileixa collita ha estat en tota la comarca. De set classes plantades 
ha donat, però, exoellent >'esultat la patata anomenad& «Institut 
Beauvais, . 

--<Molt en breu., a les coma.1·ques gi1·onines tindran en funcionament 
una càtedra am])ulant per a noies de pagès, a càrrec de la professora 
D.a Assumpció portes i Dotres. 
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-La Di1'eccïó de la C1~iar Cavallina ha obert un concur•s per a. l 'ad
judicació de finques rú,stiques que amidin 1,250 hectàrees. El p1·oo 
màxim té d'ésser 1..500,000 pessetes. La finca. ostarà destinada a dipò
sit i recria de cavalls. 

-Pels no'is ·de les escoles 1J'I1bl'iques de la p1·ovíncia de Ta?' l'agorna, 
que més s'hagin distingit en pmtegir i respectar els ocells, el Consell 
prov1ncial de Foment ha acordat establir un premí en metàllic. 

--+ ~l Senadoq· pe1· Tarragona D. J . ELias de Molins, i ]) . Clatttli 0/.i
ve¡ms, D·i.recto?' de L'EstaCió Enològica qe R eus, han fet u¡na. visita. als 
CeUers cooperatius de la Conca de Barharà. Igualment, acompa.nyats 
del Secretari de la F edera.ció D. Albert Talavera, visitaren la Facina. Coo
perativa. de la Conca, fent-n e grans elogis. La visita del senyo·r Elias 
de Molins obeïa al seu desig do conèixer l'organització agràri,a de la 
Conca i apreciar de prop la riquesa que representa.: el senyor Olivera~ · 

la feia en v1r~ut del càrrec que ostenta. de D-irector dels Serveis Tècnics 
d-8 Vinificació als Cellers Cooperatius. 

' 
-A R eus s' han 1·egist1·at:. algtbns. casos de pest,e po?"Ciroa, per' la qv.al 

cosa s' han donat les opo¡l'tunes nrdres a. fi que no es propagui. 

- El Sindicat Agrícola de La Bisbal ha inaugura.t lins espaiosos 
- locals en els baixos del seu estatge, on hi ha tnta mana. de mercaderies 

útils per a l'agricultor i adobs ga.rantits de tota mena. 

-El Sindicat A g1•íwla de Toq' I'Oella de Montgrí ha comprau una. 
premsa. hidràUJlica. per a raïms i o.Jives. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

E;l servei d'a.rbres Fruiters, ha. v1s.ita.t les pomeres mala.ltes del t81I'
me d'ai'búcies, a. petició d'el Sindicat Agríwla Foresta.l d'a.llí, indicant 
després de l'examen el procediment per a. combatre la malaltia; ha estat 
consultat sobre tractors, de Perelló; sobre la poda d'oliveres, de Sant Jau
rne dels Domenys, i Tàrrega; sobre malalties del presseguer, de Barce
lona, i sobre l'importa.ció de varietats catalanes d'oliveres per a oli i con
serva, a Chuna, provinc,ia de Còrdoba (Re¡pública Argentina.). 

Igualment ha. rebut la visita del professor Howard, dels Estats Units, 
enviat pel seu Go·vern a Eu(I'opa. per a estudiar la fruclicultura i, so
bretot, ço· que fa referència a la biologia i conreu de'l ga.n·ofer, ametll8JI' 
i avellaner. 

D. Josep Maria Rendlé, ·procedirà juntament amb D. Albert 'Ja.lavera, 
a l' organitació d'una Caixa Rural a Vimbodí, i celebraran 1•eunion& 
a.mb idèntic objecto ~s sindicats agTicoles d'e Sarrea.l, Rocafort Pira, 
:·, Vilavert. 

Durant el .mes de novembre, la Mancomu/Ilitat ha projectat la ce
lebració dels següents concursos de bestiar, a la provincia do Girona: ei 
dia 4, a la capital, un de bestiar boví lleter j de la raça. .marinesca; a 
Fjgueres, el di~ 5, un dc bestiar porql,li; un da bestia.r cavalli a La Bis
bal, el dia 2.7, i ensems un a la de Barcelona, de bestiar asinal qule hau
rà lloc a Vich el dia 13. 
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El director dels Serveis Tècnics d'Ag1icultura, D. Jaume Raventós, 
ha estat consultat pel Consell de la Mancomunitat, per a que informi 
respecte al que podria fer-se per a protegir els ocells de Caltalunya. El 
senyor Raventós ha escrit un ampli informe sistematitzant I.a. ma~ . 

ièria. 
' 

El Tècnic Agrícola D. Eduard Burdó, ex-alumne de l'Escola Superior 
d'Ag1icultura de la Mancomunitat, ha sortit cap a l'estranger p ensionaf 
:IJer l'E-stat espanyol, en viatge d'ampliació d'estudis. 

S'ha celebrat un curset de divulgació agrícola, a llagostera, en el 
qual hï donaren una conferència sobre alimentació de l'home, D. Jaume 
Rav.entós, una sobre engreix de porcs, D. Eduard Simó, dues sobre ali
mentació i higiene del bestiar bo:ví, D. C. Ramon Danés, dues d,e terra 
campa D. J. Poch de F eliu, amb pràctiques que hi feu amb lal motofanga 

.Somv..a D. Dídac Vilar, i, finalment, D.· Josep Maria Rendé, ·que parlà 
sobre sindicació agràlia. 

L'Escola SUiperior d'Agricultura implantarà, molt en breu, . l'ense-
nyament agrícola per correspondència. A l' obj ecte, estan en premsa els 
vuit plimers fascicles pels quals es 'començarà aqueix nou medi ·de di
fusió de la cultura agrícola, 

El cap d'Acció ·social Agrària Sr. Rendé, ultra els treba.lls qu;e porta 
-entre mans per a confeccionar el cens d'associacions agràlies de Cata
lunya, està preparant el Mapa SociaJ Agrari de nostra terra. 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà gra
tuïtament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

B. B. TARRAGONA. --:El mascle de garrofer no s'ha d' empeltar mai a 
dalt de l'arbre perquè com que té més ufana que la femella i se'l posa en 
condicions de superioritat acaba per quedar-se sol. Convé sempre em
peltar-lo al peu i així i tot, de tant en tant, es veurà obligat a castigar-lo 
un xic per a rebaixar-li el brio. Aquest , com s'haurà fixat ·en el sistema 
que predomina a Catalunya. Per la meva part e.l crec també supèlior 
al de plantar garroiers· mascles escampats pel camp. - A. M. 

A. G. VICH. - Per les explicacions que dóna. sembla qu:e les mongetes 
tinguin una malaltia anomenada per alguns, antracnosi. En la tabella 
i en la tija apareixen unes taques rodones, fondes, de color fosc, amb 
marge mig rogenc. Fin~ ara no s'ha tr obat, que nosaJtres sapiguiem, 
<;ap· remei. Potser çonVÏindria fer molt aviat algun tractament amb sul
fat de. coure. Es tot eil que podem dlir-li. - T. M. G. 

T. M. CADAQUÉS. - L' expreessió nitrat de sosa amb el quinze per cent 
d¡¡ liquesa, vol dir que en 100 qu:illos de nitrat hi han 15 quàlo·s de nitrò

geiD, que és l' elern.ffilt útil que les plantes hecessitoo i ap:rnfiten. Aquests 
15 quilos de nftr òge.n són els que vostè paga. Si vostè compra el n:iltrat 
a 50 pesetes els 100 quilos, vol dir que cada quilo de nitrògen li co&ta 3'33 
pessetes (50 quilos dividit per 15). Un nitrat que en lloc de tenir 15 quilos de 

I 

I' 
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nitrògen en tlnguès n omés 13, deuria ésser pagat a un .preu mes baix : 
13 x 3'33 = 43'29 pessetes. 

El valor d'un nitrat- com també el de qualsevol altre adob - de
pèn de la seva riquesa en l'element fertilitzant i és, per això, que els 
adobs s 'hauríen de comprar sempre amb garantia d' anàlisi. - CAM. 

M. P . BoRGES. - Penso. que demanant-ho directament l i erfviaran. 
Dirigeixi' s a la Direcció General d'Agricultu ra, Ministeri de F oment, Ma
drid. En aquests moments ens aten en un xic millor a Madrid. 

CONSTRUCCIONS. AGR.ARIES 
OFICINA TÈCNICA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Director: Cèssar Marllnell 
ARQUITECTE . 

BA R CELONA Projectes : Pressupostos: Avant
projectes : Avan t pressu postos 
Consultes : Estudis prelim ina rs 
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SOFRE 
Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., s. A. E. 
Representants de la UNION S ULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINERIES INT ER
NA T IONAL E S DE SOUF RE, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més importants 
LABORATORIS D'AGRICULTURA 

FLOR-MÒLT 
. . T ERRÒS . . 

l' 
ij À DO B 
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Noves aplicacions del 

SOFRE VERGE 
9J per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 

INFORMES TÈCNICS: Secció a¡.¡-ronòmica de la e Unien Sulphur 
Company, S . A . E. », Conde de Romanones, 5 i 5. - MADRID. 
PREUS: Apartat 10. - T ARRAGONA i oficines MADRI D, Vel<íz-

quez, 64, des del Lr de gener 192 1 
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,I BERSÍM 
Donat a conèixer l'any darrer en el Congrés Agrkola celebrat a Lley

da per la Federació Agrícola Catalana Balear, ha sigut assaíjat per 
'nombrosos agricultors i experimentats tècnics, que han consolidat la 
seva alta estima. A centenars ho posen de manifest. 

Ofereix el BERSIM el major interès, per les següents raons: 
Per constituir un abundós i ric proveïdor de farratge, amb rendiments 

que superen als de l'a lfa ls; dóna de 50 a 60 tones per hectàrea de farrat-
ge verd durant Ja temporada. " 

S'acomoda i adapta a les terres més variades. 
El propi que l'alfals durant l'estiu, dóna rendiment de farratge verd 

tot l'hivern, proporcionant-lo precisament en 1 'època en què es fa tan 
difícil conseguir a li ments rer al bestiar. 

Es conreua com les demés farratgeres i la seva herba, tendre o seca, 
constitueix un suculent i nutritiu aliment per a tota mena de bestiar, 
que el menja golosament, des del bou al conill, integrant-lo essencials 
principis nutritius. Estimula en alt grau la secreció de la llet. 

Per ésser una lleguminosa, constitueix un element econòmic per a 
adobar les terres en fertilitzants nitrogenats, disposant-les amb condi
cions per a proporcionar abundoses collites enterrant-lo al florir. La 
cultiva del Penadés feta amb BERSIM resulta altament beneficiada. 

Neteja les herbes paras itàries i pernicioses de les terres. 
Permet prescindir, amb el seu ús, de l'aplicació d'adobs nitrogenats; 

doncs, acumulen els cultius de BERSIM quantitats importantíssimes 
d'azot de l'atmosfera en les terres on es conreua. 

Es sembra des de l'agost fins al març. Si es fa de setembre a octu
bre, es poden fer ja diferentes dallades al hivern, quan no's té ni a lfals, 
ni cap altre fàrra tge verd. Se li arritJen a donar fins a vuit dallades 
en un any. 

Precisen de 25 a 30 quilos per hectàrea. . 
Les ·extenses plantacions de què s'en ha fet a Argèlia, Nord d'Africa, 

França i altres terres mediterrànies, després d'haber-Jo recomanat el 
savi agrònom doctor Trabut, constitueix una eloqüent de111ostració del 
valor del BERSIM, que proporciona pletòrics augments en les produc
cions agrícoles i ramaderes. 

Associant-Jo a l'au fals, fa que les plantacions d'ambdues llegumino
ses no s'interrompin i e.s ti¡1ga farratge verd durant t ot l'any. 

Tenim a la disposició de qui ho sol·liciti, certificats i documents 
. probatori~ .dels resultat~ favorables que ha donat el BERSIM. Enguany 

es multipliquen les experiències, el que fa crèure que el BERSIM serà 
d'aquí endavant un element imprescindible en les pràctiques agro
nòmiques. 

Preu: a~so Ptes. el quilo 

Descomptes als Sind.icats per a fomentar les experiències 

EL CULTIVADOR MODERN O 
Notariat, 2, pral. BARCELONA 

Demanin-se preus i ·catàlegs de tota mena de llavors selectes. 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRlCUL TURA 
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PER A REPOBLAR RIBER'ES 

POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, . ACÀCIES 
Casa especialitzada en )a producció de POLLS :: Una pràctica 
seguida durant vint-i-cinc anys, en la selecció de les millors varietats 
d'aquests arbres, és garantia de que servim les classes de POLLS 

de més ràpid i de major desenrotllo 

MIQUEL BOSCH BATLLE 
BORDILS (Girona) 

lb
NOTA. - Contestarem quantes consultes s'ens dirigeixin interessant el millor èxit 

de les plantades. 
. . 

,,, 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS "'· I· 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI , BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARr<\AT, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECC I Ó ESPE-

CIAL DE PRESSU

POSTOS (PLÀNOLS 

BARCELONA 
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nç 4f I 

Bbculft model 253 per a ootsa r vagonetes 

BASCULES , 

ARI SO 
SANS, IZ:BARCELONA 

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

llur duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors 
per a obrir amb cla;u i sense clau. 

Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, 12 : BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRIOUL TURA 



,' 

~··································································································· · ......................................................................................................... .. .. .. .. - -.. .. 
.. 11. .. .. .. .. .. .. .. .. - ~ - -.. .. .. .. 

ii · Vinic.ultors! 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .~ .. . •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •. 
SS Per un treball practic és convenient que, per els tras- SS .. .. 
55 segaments _d'elaboració, adopteu l'empleo de una bona 55 .. .. 
:: Bomba; ·estalviareu temps g.crtldireu de descans :: .. .~ .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. ss ) F AFE UR 55· .. .. 
ss Bombes NOEL ii. 
~~ { CAT ALANES ~~ .. .. .. .. 
:: de fabricació nacional estrancrera :: 
•• ó •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
55 Tubes d'immersió per a bocois, si .. .. .. .. .. .. 
:: aixetes, coladors, records, etc. :: .. .. .. .. .. ... .. .. .. - -.. .. 
55 Tubes de goma, aspirants rat- g - -.. .. .. .. 
55 :: llats, blindats i llisos :: ¡¡. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: Material Viti-Vinícola, Productes Enològics marca :: .. .. 
:: ENOL, Aparells per a anàlisis dels vins :: .. .. .. .. .. .. 
•• aL .. .. .. .. 
:: ..... :: .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 
•• aL - -
~i VICENS VILA CLOSA ~~ .. .. .. .. 
:: ( S U e e E S S O R D E K E O E LS VI LA ) :: . .. .. .. .. .. .. 
:: :: ¡¡ PASSEIG DE GRACV .... ~ 88 g 
:: Telèfon 038 G. :: 

:: :: 
H BARCELONA. H 
:: ¡¡ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
•r••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••~~••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••l• 
-:.. .................................................................................................. ~ 

iEn ttir!gii'·VOs a •es rases anunciadore~, títeu AGR~CUL TURA 



/ 

. RHJOlfS, HUlfS, JOJXOS _ 
= 

maons (plens i buits), cai- = 
rons, etc., deu vostè fa- ê 
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-lo en 
= 

MAOUI_NES-, FORNS, _ ASSEC.ADORS = 
\ i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 

d_e fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa -
-

VDA. F. s. EN c. 
6ARCELONA = I 

Oficines. Apartat cor·reus, n. 0 65 -
_ Nou Sant Francísco, 28 Telèfon 568 A = 
.ffl 11111111111111111111111111 I I I 11 I I I I I I 1\1 I I I I I I I I I I li I I li I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I li 11 ~ 

U'MOTORS I BOMBES 

• 

- GARDNER . 
INSTAL·LACIONS <SOMPLETES PER 

A REGAR, FORÇA MOT~IU I AIXECA

MENT D'AIGÜÈS, PER MITJA D'ELEC

TRICITAT, GASOLINA O GAS POBRE 

A. M A Ñ É J A 'N É 
(Successor de BA DI A I MA Ñ É) 

• 11 

TRAFALGAR, 11 · BARCELO~~ ... - . ~-
Editorial Catalana, S. A. - Secció d' Impremta. - Mallorca, entre 257 i 259. - BARCELONA 


