
Any V S març de 1921 Núm. 5 

. . 

AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

'-' 

DIRECTOR: AUGUST MATONS 
Doctor en Ciències Agràries 

Cap del Servei Tècnic d'Arbres fruiters de la Mancomunitat de Catalunya 

rr====== COL· LABORADORS =======;-¡ 

JOA N A GUILÓ :: LISIN I ANDREU :: JOAN ANGEL I GENÍS 

JOAN ARUMÍ :: LLORENÇ BADELL :: JOSEP R. BATALLER 

GUILLêM DE BENAVENT :: LEANDRE CERVERA :: ALBERT 

DANEO :: P. C. DANÉS I CASABOSCH :: FRANCESC DOU 

M. F A URA I SANS PERE J. GIRONA PERE GON-

Z ÀLEZ :: LLUIS GUITART :: JOAN GUITERAS " MANUEL 

LLENAS :: PERE J. LLORT :: ARN EST MESTRE •• CRISTÓ

FOL ~!ESTRE :: JAUME NONELL! COMAS :: FRANCESC 

NOVELLAS :: VICENS NUBIOLA :: C. Ol.IVERAS ! MASSÓ 

CARLES PI SUÑER :: JAUME RAVENTÓS :: JOSEP M. 0 RENDÉ 

M. ROSSELL I VILA :: JOAN SALOM :: JOSEP M. 0 SOLER 

I COLL SEGIMON VANDRELL ERASME o'YMBERT 

VALERI SERRA ! BOLDÚ (SECRETAR!) 

SUMARI 

La poda de l'olivera, per August Matons . - Un nou mètode de lluita contra la 
mosca de l'olivera, per joan Sa/om. - Repoblacions forestals. Vivers fores
tals, per Segimon Vendrell. - D'higiene pecuaria, per josep Vidal Munné. 
- Passeigs agrícols i regeneradors, per josep Rose/I. - L'exposició de 
maquinària agrícola i el Concurs de tractors de Lleida. Reglament.- Comen
taris. - Informació vinícola, per Pere j. Llor!. - Informació oleícola , per 
Lisin i Andreu. - Noticiari. - Notes del Departament d'Agricultura de ·Ia 

1 Mancomunitat de Catalunya. - Consultori, per T. T. - C. A. M. 

Direició i Administració: Escudellers, núm. 10 bis - BAR CEL ON A 



............ ·--------· 

B~sc·ules 
• ca1xes pera 
e~ bais 

-~~(.Ç)~W(íi)~~ 
J 

- Par1Ament,9 

~~lí\$~~®!l7J~ 
--·--

• • •••••••••••• 

Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

F ertilitzador 
Radiactiu H. s. c. 
MARCA "U. R. T" I 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites d'un 20 a un 50 °/0 

De venda en les principals cases d'adobs 

LA HIS PA NEN SE INDUSTRIAL 
IY COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA 

I Brucb, 42 
Tel. S. P. 678 

h\ADRID 
Argensola, 4 
Tel. h\. 4146 

..._.._.._.._.._.._.._.._.._. 

D D 
SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 
SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 

••• • •• 
PREMSES CONTINUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides - : Les més econòmiques 

BOMBES DE VEREMA "MABILLE " 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Soltats 

En dirigir-vos a les cases anunciadores. citeu AGRICULTURA 



ÀNYV 5 MARÇ DE 1921 NúM. 5 

AGRICULTURA 
REVISTA A ORICOLA CA TALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - Fora: Pessetes 10 
Número solt: Pessetes 0 '50 

Estranger: Pessetes 11 

La po da de l'olivera 
Objecte de la poda 

L A poda té per objecte forçar l'a~·bre a prdduir. Podar significa equi
librar la planta, significa proporcionar la producció de fruita i de 

fusta, és a ·dir, obligar l'arbre a que dongui oliva aquest any i desenrot
lli al mateix temps les rametes que donaran oliva l'any que ve. 

Un arbre no podat fru ctifica irregularment; dóna o fusta o fruit, 
segons el seu estat. Si dóna molt ,fruit, esgota les seves energies i no 
pot formar la fusta indispensable per a la collita de l 'any següent; si 
produeix molta rama, aquesta s'emporta tot el nodriment que hauria tin
gut d'augmentar la producció. Per això, repetim, podar és equilibrar, 
podar és obligar l 'arbre a que f01mi regularment quantitats proporcio
nals i justes de fruita i de fusta per a que la collita sigui constant i ele
vada. 

La poda és també una mida higiénica, és una desinfecció periòdica, 
car treu les parts mortes, malaltes o en decadència i dóna més força a 
la planta, reduint la copa, sen e r eduir, en canvi, l'aparell radicular qug 
pren els aliments de la terra. 

' L'olivem s'ha de podar 

En alguns indrets de Catalunya, l'olivera no es poda; es considera< 
que aquesta és una operació inútil. Nosaltres hem sentit afirmar que és 
també perjudicial. No cal deturar-se a demostrar l'absurditat de talli 
afirmacions. Un arbre abandonat a sí mateix es desequilibra; produeix 
molta fusta i poc fruit i esdevé decididament anyívol i fins podem dir que 
esdevé irregularment anyívol, perquè dóna collites abundants sols des
prés de llargues anyades d'infertilitat. 

L'arbre no podat, s'ampla de secall, és a dir, es poda ell mateix, eli
minant naturalment, la rama que li sobra i que no pot mantenir. 

Cada quants (lfltys s'ha de poda1·.0 

Des d'un punt de mira teòric, la poda hauria de practicar-se cada: 
any. Podant cada any, l'arbre no arriba mai a desequilibrar-se, té sem
pre la quantitat de fruita i de rametes que són necessàries per a una 
fructificació normaL Per altra part, les operacions de poda resulten 
més ·senzilles i més curtes, es fan ferides més petites i la producció si va 
acompanyada d'una' adobada racional, esdevé anyaL Per últim, des 
del punt de mira higiènic, la poda anyal és la millor de tqtes, car supri-
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meix a:çnb més freqüència les parts malaltes i en decadència, impedint el 
desenrotllament intens dels paràsits. 

Però la poda anyal té un gran inconvenient; i és que exigeix un 
nombre molt elevat de braços, dels quals, per desgràcia, no disposem 
encara a Catalunya. Per a poder podar anyalment .totes les oliveres 
existents a Catalunya, seria necessari descuidar moltes altres feines del 
camp que s'han de fer en la mateixa època i que també són importants. 
Per això, nosaltres aconsellem la poda cada dos anys. Es un terme 
mig, és una solució provisional fins al dia en que disposarem del nom
bre de braços necessari per a practicar la pod.a anyal. Però mentre du
rin les condicions actuaís, creiem que la poda anyal resulta convenient 
solament en reduïdes comarques on la població és abundant, on l'as
sociació dels conreus deixa lliure un elevat nombre de braços en el perío
de oportú per a la poda i on hi han opera1is dotats de la preparació tèc
nica necessària per a. practicar aquesta poda. 

Allargar més de dos anys el període de poda és contraproduent. Ço 
que s'estalvia de feina es perd, multiplicat, de collita. ( arribar a la 
poda cada 5 ó 6 ó 7 ó 10 anys ha creiem absolutament absurd perquè 
significa abandonar l'arbre, a més de permetre i afavorir el desenrotlla
ment de tota mena de malures i de obligar, en practicar la nova poda, 
a fer grosses ferides de lenta i inségura cicatlització. 

Com, s'ha de podar 

Pot afirmar-se que la poda de l'oli>era és una operació senzilla; tots 
els errors poden reparar-se fàcilment. Així com la poda dels altres frui
ters exigeix coneixements i llarga pràctitca, la de la olivera pot fer-se 
només posseint bona voluntat i bon sentit. Però cal que els olivicultors 
abandonin les tradicionals preocupacions a les quals es demostren tru1 
lligats. 

La poda que ha de fer-se al nostre país consisteix essencialment en 
les següents operacions: 

1) Suprimir els xucladors (llucs, tanys, estudiants, grills, pollancs o 
grifons). 

2) Treure el sec. 
3) Tallar les rames o rametes malaltes. 
4) Suprimir totes les rametes on aquestes es presenten massa es

pesses. 
6) Afavorir les rames i rametes que es dirigeixen cap a fora, les que 

són horitzontals i les que són pèndules. 
7) Proporcionar entre elles totes les branques. 
8) Conservar invariablement la forma de vas fent les amputacions 

que siguin necessàries. 
9) Fer ferides llises i inclinades per a c.rue s'escorri l'aigua. 
Demés cal passar aL menys tm cop a l'any a treure tots els xucladors 

que han aparegut a l'arbre en conseqüència de la poda. 

Fo1-ma que 's' ha de dorim· a l'm·b1'e 

Es aquesta una qüeshó de difícil solució. Existeixen una sèrie d'ob
'el~acions .i d'estudis que detno tren que no totes lés classes d'olivera 

han dé tenir la mateixa fqyma. Això és fàcilm!lnt explicable. Cada va, 
rietat té les seves exigències i le·s seves aptituts i és evident que la fot-
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ma que va bé per una olivera que produeix naturalment moltes vagues, 
no pot anar bé per .una altra que tingui tendència a produir rames dretes. 

La forma ha de ser demés una conseqüència ò.e la fertilitat del ter~ 
reny i del clima i d'altres fets de "major complicació que no és aquest ei 
moment d'estudiar. 

Per això és que solament un estudi expe_rimental detingut i de llar
ga duració de les varietats catalanes, pot ·permetre d'establir quina és la 
forma que més convé a cadascuna d'elles. 

En conseqüència, mentre aquest estudi experimental s'està fent, és 
necess¡¡.ri determinar i aplicar una forma intermitja que reuneixi el ma
jor nombre d'aventatges i el menor nombre d'inconvenients, :¡ma formal 
a la qual s'adaptin totes o quasi totes les · vari~tats catalanes, encara 
que en graus diferents. Aquesta forma vindria a ser el mal més petit-

Des d?ara pot dir-se que s'han d'abolir els arbres amb moltes soques: 
comparant dos oliveres del mateix volum, de les mateixes dimensions, 
una amb dos o tres soques i l'altra amb una sola soca, la primera té · 
molta més branca grossa i molta més fusta vella que la segona, mentre 
que a<;¡uesta té més rama tendra, jove i viva i està, per això, en millors 
condicions per a fructificar. 

També pot dir-se de se:guida que les formes ir-regulars i espesses, 
els globus, més o men.ys rodons, s'han d'abandonar perquè presenten 
l'inconvenient d'impedir la penetració de la llum i la circulació de l'aire. 
En aquestes formes, les ramificacions interiors acostumen a no fructiP..
car i quan fructifiquen donen oliva petita que generalment no madura i 

que per això és sempre dolenta. 
La forma intermitja i provisional que nosaltres recomanem és la de 

vas, que s'ha d'adaptar a cadascuna de les comarques on s'aplica. El 
vas te moltes aventatges : deixa penetrar entre el branc¡atge els elements 

indispensables per a una bona vegetació : la llum i el aire; impedeix que 

, la humitat de l'aire-les boire~es deturin entre les rames i afavoreixin 
el desenro.tllament de malure&; proporciona les diferents parts de l'arbre 
impedint que algunes assolel'<in dimensions exagerades en perjudici de 
les altres i per tant · equilibra la fructificació; facilita les operacions de 
poda, de· recollecció, de defensa contra les malalties. Demés és una forma 
a. la qual-més o menys bé, però sempre bastant bé-s'adapten totes les 

varie+at d'oliveres conegu!les. 
La poda que recomanem ha estat practicada per esporgadors d'aquest 

Servei en uns 150 pobles de Catalunya, amb resultats magnífics, a pesar 
d'haver-se fet les proves en tota mena de terres i amb tota mena de clas
ses ·d'· .Jivera: ' arbequina, verdal, vera, grossal, corbella, solivenca, mor

ruda, becaruda, palomar, etc. 

Com ha de quedar l'an·b1·e 

Df sp rés de podat, l'arbre< ha de quedar clar, molt clar, armònic, 
equilibrat, regular. No cal que siguf bonic quan la boniquusa ha de 
conseguir-se en detriment de la fructificació. Lo important és que faci 

oliva. L'arbre, demés, ha de quedar ample, fent de maneTa que les rami
ficacions s'escampin lateralment per augmentar les seves dimensions. 
Un a.rbre petit no podrà fer mai molta oliva. L'arbre també ha de que
da.r alt, lo més alt possible. Un arbre baix tampoc pot fer molta oliva. 
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La seva alçada ha d'ésser tal que la recoLecció no resulti massa difícil o 
perillosa. Però és millor augmentar l'a.lçada de les e5ca.les que no pas 
11eduir la de les oliveres. Un dels mèrits del bon esporgador consisteix. 
en deixar l'arbre, després de l)Odat, de les mate·ixes dimensions que tenia 
abans. 

Epoca de la poda 

Com és natural, la poda s'ha de fer després de collida l'ooliva, però 
ca.l que 1' oliva es culli aviat; en cas contrari, .a més ,dels perjudicis per 
tots coneguts derivats de la recollecció tardana, es verifica també un altre 
perjudici que s'ha de tenir molt en compte•: la collita tardana obliga a 
practicar una poda tardana, que és consellable solament en casos excep
cionalíssims. La poda s'ha de fer, dins lo possible, després del període 
de les fortes gelades i abans de que comenci la primavera i per tant el 
moviment de la sàvia. Si es podia abans que hagin passat les gelades, 
l'arbre pateix i de vegades les conseqüències són molt greus per l'olivi
CU!ltor, i si es poda quan ja ha començat la primavera, cada ferida é8 
una boca pM' on es perd la sàvia; demés totes les rametes que es treuen 
en plena vegetació representen una feina que l'arbre ha fet inútilment. 

Poda de 1·eto1ma, 

Consis.teix en l 'ejovenir l'arbre o en donar-li una forma diferent de la 
qlie té, fJIJ.t-lo més apte a la fructificació en. conseqüència d'una neteja 
í d'una aclarida radicals. 

L'olivera resisteix bé les ferides, encara que les cicatritzi lentament; 
per això quan sigui neC'essari no s'ha de tenir por de tallar una branca 
grossa roal situada o revellida; aquesta supressió, en lloc de ser perju
dicial serà beneficiosa. Més d'una vegada hem pres.enciat i practicat 
amputacions de rames extraordinàriament grosses sense que l'arbre hagi 
demostrat cap patiment en la seva vegetació.. Al contrari, una ampu
tació f.eta amb criteri i opo.rtunitat determina una intensificació en la 
vegetació i per conseqüència un augment de producció. 

La poda de reforma és nna ope1·ació a la qua.! s'han de sotmetre ne
cessàriament .eis arb11es ma;1 criats per a que llur fructificació esdi.Jvingui 
regular i abundant. 

Per a donar a un arbre desequililirat la forma de vas, és necessari 
deixar solament les tres o quatre branques millor Slituades, mes 'regulars, 
m'és fortes:; les altres s'h·an de tallar totés sense por. -

En les branques que queden s'ha de practicar una enèrgica aclarida 
suprimint les rames espesses i les que es dirigeixen cap al centre de l'ar
bre, i tallant-les de manera que totes tinguin aproximadament la mateixa 
força. 

Indispensable en la poda de reforma, és la supressió de la major 
quantitat possible de rama V·ella (bosca.ll) tallant des de la inserció i no 
r.ebaixant com ·es fa en moltes c0marques de Catalunya. 

Eines pe1· a p·odar· 

S'usen general..rp.ent, la destral, el podall, el xerrac i la ti..sora. 
La destral és una eina que no tothom sap empl.ear; demés és peri

llosa, més lenta i no sempre pot usar-se amb comoditat, sobre tot en . els 
arbres espessos. El mateix pot dir-se del podall. 



135 

Per això preferim el xerrac per les branques grosses i la tisora per 
les rametes o brots. Amb tisora l'operació és més ràpida (cada cop és 
un brot que salta) i les ferides queden prou llises per a facilitar la cica
trització. 

E'l xerrac serveix principaJm.ent en la poda de reforma. No és veritat 
que el xerrac tingui mala baba o esccrlài la fu sta. P er a convèncer-se 
basta observar que a l'entorn de la ferida feta amb xerrac apareixen també 
a la primavera numerosos llucs vigorosos. 

La polla. no és tot 
La poda no és tot. Hi han pagesos que creuen que podant resolen 

~ , el problema de la producció de l'olivera. Aquest és un error. Demés 
de podar, s'ha d'adobar, s'ha de conrear Iq. terra, s'han de cmnbatre les 
maJaltie&. Un a.rbre ben podat, no pot produir si no troba a la terra els 
aliments nece saris per a nodrir la seva fusta i ~:~ls seus fruits; o si li 
manca l'humitat que ha de dissoldre aquests aliments per a que pugui 
aprofitarlos; o si una invasió de paràsits l'impedeix que compleixi regu
larment les seves funcions fisiològiques. 

Com tots els arbres, l'olivera, per a produir amb abundància, de
mana: adobs, conreu, poda i defensa contra les malalties. Esperar 
que fruct.i.flqui., si. li manca algun d'aquests elements indispensables, 
€s somiar ... 

At.TGUST MATO s 

Un nou mètode de lluita contra la mosca 
de l'olivera 

M ÉS que d'un nou sistema es tracta d'una modificació de l'antic mè
tode de lluita Berlese feta per el mateix autor i experimentada amb 

~xit en un camp d'oliveres prop de Pisa (Itàlia). 
Aquest camp consta de 1,200 oliveres i està situat a la vora del mar; 

pel' a evitar el contagi de l'interior fou tractada una extensa zona de 
protecció en la que no es contaren els resultats; més enllà foren escO'
lli.des 200 oliveres que no se varen tractar per comparar les produccions. 

Les oliveres tractades tenen una alçada màxima de 4 metres i són 
lo suficientment espaiades per a poder fer conreus intercalats. 

La tècnica del tractament seguit és ben senzilla. Sabent que la 
mosca cerca substàncies dolces per a alimentar-se s'aprofita aquesta 
circumstància per a destruir el més gran nombre possible de mosques 
abans de la posta. Aquest principi es molt vell, mes el professor Ber
l ese, havent experimentat altres vegades les pulvedt2Jacions d'la,'igua 
amb melasses arsenicades, els saquets del segó amb melassa enverinada, 
els recipients amb líquids tòxics, el feixos de rametes enverinats del mè
tode Lotrionte, i no havent obtingut més que resultats parcials, ha mo
dificat el seu sistema en la forma següent: 

La campo oci.ó del líquid es molt més fluixa en sals arsenicals que 
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en els mètodes antics. La proporció de melassa es també més petita, 
de manera que no és tant fàcil el desenrotllament de la ncg1illa com 
abans. 

Heus aquí la nova forma emprada: 

Aigua . 
Melassa. 
Arseniat de sosa . 

1 litre 
100 grams 

2 grams 

Com se veu la quantitat d'arseniat queda reduïda al 2 per 1000. 
Aquest líquid se distribueix en els arbres amb un pulveritzador Ver

more!, però no pulveritzant amb pulverització fina, sinó an-uixat a raig 
prim amb pitorro aposta. Com que està observat que la mosca habita de 
preferència la part de l'arbre exposada al mig dia, és a dir la part tocada 
pel sol, només s'arruixa aquesta banda, estalviant així molt líquid; de

més l'operari no deu cuidar de que quedin mullades totes les fulles i les 
rames, tota vegada que no hi ha necessittat, com quan se tracta de com
batre malalties criptogàmiques. 

En les proves de les quals tractem se varen gastar uns 300 centíme
tres cúbics de suc per olivera, ço que dóna un total de 300 litres per mil 
oliveres. En aquestes condicions cada obrer pot tractar de 250 a 300< 
arbres per jornal. Aquesta rapidesa de treball, demés de l'aventatje eco
nòmica té la no menys important de que pot fer-se la feina a temps de 
que 1es olives no arribin a l' esta.t de desenrotllament necessari per a que 
la mosca hi pongui; el primer tractament fou efecuat de( 1 al 10 de juliol; 
el segon .es va fer cap al 10 d'agost i per haver plogut hagué de repetir-se 
el 19 del mateix mes. Es de notar que per les tardes la melassa estava 
bastant seca, però com que es molt higroscòpica, durant 'la nit agafava. 
l'aigua necessària per a retornar a son estat normal. 

El preu a que resulta a Itàlia quest tractament és de 20 cèntims de 
lira per arbre. 

A principis d'octubre les oliveres tractades conservaven quasi tota 
la collita dalt de l'arbre, no notant-se olives picades. Si alguna n'hi 
havia era de mosques vingudes en el mes de setembre, del camp testimoni, 
i afavorides en llur emigració pel vent. De totes maneres els cucs pro
duïts per aquestes mosques tardanes ja no varen causar gaire mal. 

En el camp testimoni, totes les olives varen caure molt abans de ma
durar, completament corcades, plenes de galeries i corcs, com ha passat. 
en bona part dels olivars catalans aquest any. 

El rendiment ha estat, en el camp tractat, superior en 25 lires per 
arbre al del camp testimoni. 

Encara que se surti del títol d'aquest article, no podem deixa.r de 
consignar unes dades que a continuació de l'exposició del nou sistema 
Berlese va exposar Mr. R. Poutier en la conferència donada a la Société 

d' Ag1icultu1·a de Fmnça. 
Se refereix a la península de Monte A1·gentario (Itàlia) on s'ha decla

rat obligatori el mètode antic de 11ecipients amb melassa arsenicada. 
Aquesta península està completament isolada de Itàlia; compren unes 
30,000 oliveres i s'ha aplicat el sistema per complert. S'ha calculat que 
el tractament ha costat 15 cèntims de lira per arbre. Resultat : l'any pas
sat 100 quilos d'oliva donaven de 12 a 14 d'oli dolent i enguany 100 qui-
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los d'oliva han donat com a mínimum 24 quilos d'oli, i com a màxim 35, 
tot ell de superior qualitat. 

Aquestes xifres són prou eloqüen~s per a fer pensar .sí aquí, a l'igual 
que a Monte Argentaria, no seria convenient decr:etar el tractament obli
gatori, però sense qti.e fos una llei més per a no complir-la, sinó que els 
nostres olivicultors l'agafessin amb vertader carinyo i al que no la 
cumplís se li apliqués el correctiu corresponent. Segurament així no 
hauríem de lamentar les enormes pèrdues que en anys com aquest hem 
.sofert a causa de la mosca de l'olivera. 

JoAN SALOM 
Enginyer del Servei d'Arbres fruiters 

Repo.blacions ·forestals 
III 

Vivers forestals ~ 

L A producció ideal, 1:> producció de planter per excel:lència, s'assoleix 
mítje.nçant un viver fo?·estal, que podríem definir dient que és un 

lloc especialment escollit i preparat per c1iar-hi amb seguretat i en 
les condicions més favorables el planter necessari per a les repoblacions 
forestals. 

Amb aquest sistem.-3.. de provisionament desapareb:en quasi tots els 
inconvenients dels altr<?s. El selvicultor actua amb absoluta indepen
<lència; el ten·eny rep cures especials i la vigilància és quasi continua; 
:regulant la profunditat de la terra treballada i la intensitat de les regors, 
s'obtenen plantes d'arrel centra.! llarga o arrels superficials; l'arren
cament, tan difícil en el bosc, és fàcil i segur en el terreny solt d'un vi
ver; i, sobretot, ¡:¡.mb un viver propí es poden aprofitar e1s moments més 
favorables per a. la plantació. 

Fonamcntant"se en llur finalitat, s'han dividit els vivers en dos grups: 
vivers tenvpo1·als i pe1·manents, segons siguin destinats a subministrar 
les plantes necessàries per a repoblar una regió poc extensa o bé es tracti 
-d'una extensiò considerable i que requereix el fun cionament del viver 
<lurant molts anys o per temps indefinit. 

La naturalesa i importància de les cures que s'han de donar als vi
vers són molt variables, ja que depenen de les exig6ncíes de l'espècie o es
pècies que es produeixen, nomJ1re d'aquestes i mètode de plantació adop
tat, sí bé, en general, en els vivers temporals predomina la senzillesa. 
V.egem com s'ha de procedir en l'establiment d'un viver. 

Natu1·alesa del. te1·;reny .-Per a un viver d'aquesta mena convé un 
terreny en certa forma, neutra i adaptable a les diverses espècies que 
s'hi han de cultivar. 

Els terrenys arenosos-argilosos o argilosos, no molt compactes, fres
cos i pregons han d'ésser preferits, no solament perquè es treballen amb 
més facilitat, sinó també per l'economia que suposa llur fertilitat natu
ral, deguda a la propietat que tenen les argiles colorejades de conser-



138 Agricultu1·a 

var tota mena d'adobs i fixar els atmosfèrics. Els excessivament argi

losos sense possiblitat d 'esmena, cal rebutjar-los, i s'ha de donar pre
ferència als silícics tous, que, encara que secs i poc fèrtils (sigui perquè 

no conserven els adobs orgànics o pet,què no absorbeixen els atmosfèrics 
per no poder fixar el nitrogen sota la forma d' amoníac, que nò troba 

porus on allotjar-se, ni sota la forma d'àcid nítric, que no troba base 
salificable per a la seva combinació), per llur blanór afavoreixen la sor
tida de les plantes, un cop germinada l~ llavor, i la confecció d'un bon 

sistema radical. 
Els terrenys un xic fortets són favorables a l'obte~ció de plante¡; 

grosses. 
- Però en treballs de certa irilportància no és solament en la natura

lesa del terreny que s'ha de tenir mirament, sinó que també s'han de 

considerar altres circumstàncies d'una influència no menyspreable : ens 
referim particularment a la major o menor facilitat a cobrir-se d'herbes, 
a l 'existència d'adobs naturals i a la fondària del terreny. En un ter
reny defectuós, en el sentit de cobrir-se fàcilment d 'herbes, les plantes 
perillen de morir ofegades i es produeixen amb poca arrelamenta; si es 
vol atenuar aquests inconvenilmts, s'ha de recórrer a freqüents i costo

ses cavades. Són preferibles els terrenys que contenen adobs naturals. 
si bé tard o aviat s'ha de recórrer als artificials. Un terreny poc pregòn 
evita ·e<l desfavorable desenrotllament de les arrels centrals; però, ·en 
canvi, està subjecte a Les perilloses alternatives de sequedat i humitat. 
Una fondària de 60 a 80 centímetres és suficient. 

Quant al subsòl, la influència de la seva naturalesa depèn de la 
profunditat a què es troba. Si fos impermeable exigiria urr sanejament; 
si, pel contrari, fos molt permeable, les filtracions intensificarien la se
quetat. Es una crüestió que cal no descuidar, sempre que es vulguin uti

litzar terrenys que no han estat mai conreats. 
A1guns pràctics sustenten el criteri que les plantes criades en un 

terre<ny fèrtil difícilment s 'acomoden després a viure en els terrenys. 
regularment pobres, del bosc. 1 o hi ha dubte que, si el terreny és hu
mit i excessivament adobat, les plantes !?~ran flonges, desproporcionades, 
i el canvi de situa.ció serà perillós per a elles; però, si el terreny és d'up.a 
fertilitat normal i ben acondicionat, produirà plantes vigoroses, ben des
enrotllades i amb el màximUm de força i aptitud per a utilitzar els migrats 
elements nutritius d'un terreny d'escassa fertilitat, mentre que les plan
tes criades en un terreny pobre seran, per aquesta mateixa circumstància, 
raqUlítiques, dèbils i poc aptes per à sofrir Ja transplantació i acomo
dar-se a un terreny tan o més pobre que el que les ha produïdes. Avui 
la tendència més generalitzada és establir els vivers en llocs escollits del 
bosc o en terrenys de cultiu, regularment més fèrtils que els que s'han 

de repoblar. 
Pot donar-se el cas d'haver d'establir el viver en un terreny defec

tuós. Segons la importància i naturalesa del defecte, en .moltes ocasions 
una senzilla esm.ena remeiarà el mal. Es una qüestió d'economia que 
convindrà estudiar i decidir a cada cas particular. 

Com que la silice, calç i argila són els components predominants de 
les terres, d'ells depenen les propietats físiques d'aquestes, i, segons variï 
l'un o l'altre, també variaran les dites propietats. 
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Ço que més interessa modificar, regularment, és l<t cohesió: junta
ment amb ella es modifiquen la permeabilitat, higroscopicitat i d'altres. 

Les ten-es excessivament compactes s'esmenen amb sílice, si bé l'e
fecte no és molt durable perquè la unió de l'argila i la sílice és poc intima, 
i per efecte dels treballs 118. sílice, més pesant, va al fons de. la terra remo
guda. Els llots arenosos d'alguns rius són milloTs que qualsevol arena 
silicia. 

Els fo1"Tnigons produeixen el mateix efecte que la sorra. 
Les esmenes calisses tenen la mateixa finalitat que les silícies, si bé 

s'utilitzen per a tenenys rics en matèries orgàniques no descompostes, 
i també per als tenenys torbosos, ferroginosos, etc., de poca caLç. 

Els terrenys sWcics molt solts s'esmenen amb argila i llots a1·giLosos. 

Altres defectes dels tenenys (excés d'humitat, pedres, males her
bes, etc.) en moltes ocasions és fàcil de conegir-los. 

SEGIMOND V ANDRELL 
Enginyer encarregat del Servei Forestal 

D 'h ig i ene pecuar1a 

E LS polls, encara que no ho sembü, ocasionen innombrables estralls, 
sobretot en els pollets ; car és tant el neguit que els donen, que no 

mengen, i es decandeixen tant, que ho paguen amb la vida. 
La presència d'aquests paràsits és afavorida per la poca cura en 

la installació de les barres on van a dormir les gallines, ja que molts 
creuen que un tros qualsevo1 de fusta és bona, sense mirar si és cor
cada o bé esberlada, i això proporciona amagatall a les bestioletes que 
a la nit donen turment a l'aviram. Un dels millors sistemes de prevenir 
o destruir aquests paràsits, és l'adopció de les ban-es i suports Riera: 
amb aquest procediment les barres són desmuntables i poden netejar-se 
tot sovint, i abd destruir els polls que puguin contenir. A.i..'<ò referent a 
una de les espècies de polls (els fixos), ço és, els que no molesten les galli
nes sinó a la nit,puix que no viuen amb elles -sinó que s'amaguen a les 
barres on van a dormir. 

Quant als que habitualment sojornen entre les plomes de l'aviram, 
tots haureu observat el malestar que produeix en els animals la possessió 
de tais paràsits. Però quan fan més mal és quan les lloques n'estan 
farcides, ja que llavors els pollets qu~ neixen se n'omplen i sovint en 
moren. Per tant, é.s absolutament necessari netejar les lloques dels polls 

abans de posar-les a covar. 
Amb perfídia això s'aconsegueix fàcilment. S'agafen pols de so

fre ben fins i s'empolvora per entre les plomes, i aquesta operació es repe
teix uns quants dies fins a la completa des.trucció del paràsit. 

Quan s'apiloten a un petit tros de !"organisme, com succeeix amb els 
pollets, llavors empapant la regió infestada amb aigua sublimada, ta.mlié 
.es maten els polls. 

Un altre procediment, i dóna magnífics resultats, és el de preparar 
una més o menys reduïda extensió del lloc on viuen les gallines amb una 
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terra ben barr~jada amb sofre, calç i cendra. D'aquesta faisó, quan les 
gallines terregen, elles mateixes s'emplenen dels pólvors insecticides que 
les han de lliurar del molestós paràsit. 

Quant als qu viuen en les barres, tan ben anomenats assassins en 
castellà, és suficient una bona neteja, cada quatre dies, amb lletada de 
calç, sense deixar recons ni esquerdes, car és on s'amaguen. Adoptant 
els moderns sistemes de barres, aquesta operació es simplifica conside
rablement. 

Per a finir amb les malalties de les' gallines, direm quatre coses res
pecte a la sarna. És senzill cortèixer quan l'aviram pateix aquesta infes
tació : veureu que tenen les cames gruixudes, com plenes de crostes, i de 
vegades amb sang, produïda per les mateixes gallines, jà que les ara
nyetes de la sarna donen tanta coïssor que es piquen i freguen fins a 
produir-se veritables esgarrinxades a les cames. Aquesta afecció, pro
duïda per un sarcopte, aranyeta que rosega la pell per sota de l'escata 
que fa la cama, es combat fàcilment pintant, o millor empapant les cames 
envaïd..,s amb petro~i. 

I anem a parlar dels conills. La malaltia que fa més estra.lls en 
aquest bestiar és la coccidiosi, dita vulgarment ?nalaltia de les pedres 
al fetge o del vent1·e. inflat, car aquests símptomes són els predominants. 
Si observeu que els conills s'aflaqueixen, que el pèl s..,•'ls estarrufa., que 
el ventre s'els infla, que tenen diàrrea i caminen com si estiguessin 
embriagats, quasi podeu dir que tenen coccidiosi; criteri que podreu 
reforçar si sou curiosos i obriu un conill que s'hagi mort amb aquests 
símptomes. Llavors veureu que entre els budells hi ha molta aigua 
(hidropesia) i que el fetge, generalment embotit i dur, està sembra.t de 
granets blancs i llustrosos que són plens de coccídies i un suc com aigua. 
Aquests paràsits passen als budells i produeixen veritables enteritis que 
maten tots .els conills, sobretot els novells. 

En l'exercici de la nostra professió havem observat que on la cocci
diosi ha fet més estralls ha estat en les explotacions de conills on se'ls 
alimenta.va amb segó · i alfals, mentre que en les grans ramades de les 
masies, on se'ls atipa amb herbes del camp, a penes hem vist· un sol cas. 
I sempre la malaltia ha a.ta.cat els conills tot just desmamats. 

Nosaltres creiem que el règim nutritiu afavoreix el desenrotllament 
de tan terrible infecció, i volem demostrar-ho. Acostumat l'aparell di
gestiu dels conillets a pair la llet, la relació nutritiva de la qual és 1 : 12, 
en trobar-se sobtadament amb aliments de relació nutritiva que almenys 
és el doble, ha de sofrir forçosament un trastorn amb motiu d'adaptar-se 
a la nova funció digestiva; trastorn que provoca un desnutriment i afa- · 
voreix la vida 'del microbi, o, millor dit, resta energies a l'organisme en 
la defensa llur. Una altra prova d'això és la freqüència amlb què tro
bem fetges ped1·egats en conills de pagès, la sa.Iut dels quals així com 
llur estat de carns, és immillorable, i això demostra que pogueren resis
tir la invasió enquistant les coccídies al fetge, cosa que probablement 
no haurien pogut fer si haguessin estat alimentats amb productes de 
relació nutritiva massa lluny de la llet. 

En coiToboració de ço que s'ha sustentat, vegi's els següents anà
lisis. No podent oferir la composició de la llet de <-Onilla, ens hem servit 
de la de cabra, per semblar-nos la més propera. 
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Llet de cabra ..... ...... . 
Herba. 
Alfals . 
Segó .. 

Matèria 
seca 

14'19 
21'8 
24 
84 

141 

M. hidrocarbonada 
Matèria grasses, cet·Julosa Relació 

nitrogenada i cendres nutritiva 

4'29 
3'4 
4 

13 

10 
11 
18'40 
66'55 

1 : 2 
1 : 3 
1 : 4 
1 : 5 

Per a atenuar el mal d'aquesta infecció, cal no tenir miraments. 
Així que es presenti, matar tots els conills amb símptomes, cremant-los 
·o bullint-los; netejar escrupolosament els conillers amb aigua bullent 
o solució de sulfat de coure i destruir tots aquells utensilis que, per llur 
poca vàlua, són fàcils de substituir: Sols fent-ho així acosenguire(t que 
no s'infectin els conillets que hi posaríeu després. 

JOSEP VIDAL MUNNE 

Passeigs agrícols i regeneradors 

BON dia, Pe ret, amb la companyia. Avui sí que la farem bona, la 
passejada; i per això hem estat ben matiners, si bé jo tinc el bon 

costum de llevar-me tots els dies, en totes les estacions, · abans de sortir 
el sol. 

- Doncs sàpiga, senyor Felip, que alguns el critiquen perquè surt 
a passeig tan de mati que qualsi fa vergonya als pagesos, puix que, 
quan aquests surte.n al treball, vostè ja torna de passeig. Diuen que 
vostè es busca el mal temps, si bé jo crec que ho enten millor que aquells 
senyors que van al llit tard i es lleven tard, que gasten mals colors i mal 
humm·. 

També en sento que el critiquen perquè vostè mateix es treballa aquell 
hort tan gran, perquè fanga i empelta arbres, i es cuida dels conills 
i gallines, burlant-se algun d'aquells conills tan grossos que ha portat. 

- Per m4s que em critiquin, continuaré amb la meva dèria. Tinc 
el costum i la decisió de fer les coses ben fetes, de la manera més ave.ntat.. 
josa; havent-me posat en ma vellesa a fer de pagès, continuaré les me
ves aficions jovenívoles; vull predicar amb l'exemple posant els mitjans 
p(rr a ésser :un bon; pagès. El cuidar-me jo m:ateix l'hort, em propo-r
ciona salut i força, els més dolços goigs i economia de jornals, ara que 
van cars. Ja sé que alguns es burlen dels meus conills Gegants d'Es
panya, però jo aniré augmentant les cries; i sàpigues que alguns dels 
burletes ja m'han dit que en volen entrar en mena, en veure que tenen 
moltes aventatges que un altre dia us explicaré i veureu amb els vostres 
propis ulls. Avui parlem de! llevar-se de matí. Sàpigues, Peret, i sa
pigueu, nois, que el llevar-se de matí i fer exercicis porta grans aventat
ges per a viure 19a i alegre, i per a' guanyar diners al mateix tempS~.~ 

I no oblideu que la droperia i el desordre porten males conseqüèn
cies. En totes les estacions i hores del dia m'agrada contemplar la 
natura, perquè sempre ens ofereix encisos i ensenyances, però especial-
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ment al mati, a les primeres clarors del dia, abans d'eixir el sol que tot 
ho fecunda i dolsifica amb sa llum i calo.r. I molt més formós ho trobo 
eil_9_~~ -~n _~questa -~St?-c~ó d~_prim.avera, estació de solemnitat. Mirem 
amb els ulls ben oberts i ~extassiem-nos contemplant les verdes catifes 
que cobreixen els prats i voregen els camins : els camps de cereals, blats, 
ordis, civades, que ens mostren llur verd color fresc; faves, . pèsols 
trep¡1delles a Pl!nt de segar... Tot ens promet collita per a persones i bès
ties, si el bon Déu ens ho conserva. ¡Quin esdeveniment tan alegre d'o
c.ells, especialment de rossinyols! Moviment de tota vegetació, suau 
i incubador ventíjol que mou els sembrats com les ones del mar .... Els 
gèrmens es desperten, desitjant obrir-se a la llum i a l'amor per a rebre. 
nova vida i creixemept... Les plantes, les aus, les flors, ens parlen un 
tendre i amorosit llenguatge, senyalS: d'estar en plena primavera. Ja ani
rem veient què atract~us i educatius ens resultaran aquests passeigs, 
estudiant el gran llibre de la naturalesa, ple de belleses i ensenyances, i 
estudiant agricultura sobre el terreny, veient i tocant i practicant. La 
magnificència i poesia de la natura, i més en aquesta estació, cal presen
ciar-la i sentir-la, puix que amb paraules -no es pot explicar. Per això 
té grans aventatges, la vida del camp, sobre la vida de ci:utat, com en té 
el matinejador sobre el dormilega. 

El petit sacrifici que exigeix el llevar-se de matí, queda de sobre re
compensat amb la salut que proporciona, els goigs que ofereix i els aven
tatges econòmics i, acostumat, no és sacrifici. 
· - Això d.'avèntatges econòmiès, tal volta no tants com lo que sem
pi~, perquè també feu més begudetes, llevant-vos molt de mati. 

· ~ Fa pocs dies que a un pagès vaig preguntar-U si havia esmorzat, 
i va dir que no encar:e, i parlava un poc enfadat amb les dones. :Jo• 
li vaig dir 'que ja hatili.a :inort el cuc amb algunes tori·ades i begudetes, i 
va contestar q11e n0més t'res vegades havia fet la suca-mulla. 
· · ~Ja és veritatïiue és bo que el pagès es llevi de matí, però la fumuda 
inandrota de vegad·es ens enganya, i tal volta vostè ens donaria un r e-
me i. 

- Sí, i remei segur que jo poso en pràctica cada dia: al moment 
de. començ.at a tocar eT d'éspertador, sense esperar que acal:ii de tocar, 
do miT' una puntada de peu als llençols, 'i peus a terra. Aquell que pensa 
si fa fred o calor, si esta Clar o núvol, i s'hi tomba, ja està perdut, com 
aquell ·que dóna ent'rada als mals pensaments. Els grans homes him es-
ta:t graris 'matiriej adórs.-· ·' · . -

La primera gallina que ' s'alça és la que troba més cuquetes per a 
menjar. Ac[uell que . coin~nça el dia amb .un acte -d'energia. tirant una 
punta ela de plm . als llençols, t_é' 'molt de guanyat per to't 'el dia: enforteix 
~l ·l?eÚ· caràcte·r ~ e1s' seus nervis, venç una temptacio, està alegre, obté 
l.u1a victòria, augmenta les f_orces de la voluntat, i això és regenerar-se. 
'Un· home que va viure cent vint anys ho atribuïa a llevar-se i anar-se'n 
hl' llit a l'hora de léS ilJ.osés.- Al matí està l'esp~t fresc, clar, amb ener
gia·, pur: és l'b.or;¡ ; qéls grans pensaments, de les i dees clares. Sortint 
a;: foTa al matí els puln:ions s' enfórteixen, i més si se sap réspirar ' bé.; 
es tre.Oalla més i 'millor .! tót funciona amb més vida: Produeix gran goig 
r l;lenèstar el sottir 'ar ~arnp. abans de sortir el sol, ·a conterr!plar el des~ 
~~r~ament de la: rtat~~;k 'lés ' inexplicables belleses de l'aurora, l'herba 
tresca, '· a· escolt:n.•· els ·cob certs de les orquestes de la ocellada:, 'respirant 
- _' ,·:.; , ,. ~r ;, ~- --> • 1 .-:r,... · 1 ·; 

1
•• , • 
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aire pur i fresc .. Són les hores de profunda i dolça recreació per a res
perit i per al cos, de la meditació en la dolça soledat. 
," -Tot això . que dius i s~nL. em sembla bé, encara que no m'entusias

Jtle tal;lt com v.osi.è. 'Però_jo_f_a an)~s. que em llevo de matí i treballo molt, 
. no surto de j O_!nàler !li de parcé, com passa a quasi tots els pa
gesos que ens quedem süldats rasos, sense arribar a caporals. I el 
qui qa dit de saber re~pirar bé; crec que a tots ens convé respirar per 
viure. 

-Jo us asseguro que la generalitat de les persones no saben re·spirar 
bé i que convé molt, moltíssim, el respirar bé. Ja us ho explicaré un al
tre dia. I de pagesos que de jornalers han arribat a propietaris jo en 
conec, i us en citaré, qu¡m vingui a torn, un cas bonic. 

- Doncs jo no en conec cap i,. si n'hi ha algun, sera un perda! blanc, 
que ja no n 'ha dut mai cap. 

-Doncs a propòsit: avui us contaré una rondalla del pardal blanc. 
Fiquem-nos dintre aquest bosc, i ajaçats sobre el faciaJ, sota l'ombra, di
vertits per la rossinyolada, donarem fi a la nostra conversa amb la ron
dalla que porta cua. Era un pagès que s'anava endarrerint cada any, 
i ab:ò que els seus pares li havien deixat una bona propietat, bastant" 
bestiar i algunes obligacions d'aquelles que porten cupons per anar re
tallant. Els pares eren matiners, conreaven bé les terres i tenien el bes
tiar gras i lluent; però, morts els pares, als joves no els lluï gaire el pèl 
i anaven atrassats de comptes. Les terres els produïen poc, el bestiar por
tava els pantalons estrets, i en IJ.oc de tallar cupons pagwen r èdits. Un 
dia, queixant-se a un propietari veí que els pardals se li menjaven el 
blat, que les collites li sortien petites, que es cançava de fer de pagès, 
],i preguntà si havia vist mai un pardal blanc i el pagès endarrerit li 
contestà que tots els que havia vist eren foscos. Es que n'hi ha: pocs, 
i sols surten a buscar menjar ben de mati per evita_r la persecució, i s'a-
1¡ipen, i després s'amaguen; però val la pena de matinejar per poder 
-veure'n un, com una estrenyesa i perquè porten bona sort a aquell qui 
primer el veu. El pagès endarrerit, al dia següent es llevà ben de 
matí, encara fosc, i sortí a recórrer els voltants de la casa, amb els ulls 
beri oberts per poder veure el pardal blanc; però, cansat de voltar sense 
h aver-lo pogut veure, es ficà dintre la casa i encara trobà els mossos 
al llit, ja sortint el sol; es ficà a l'estable i trobà vaques i bous sens!' 
menjar a la menjadora, surt a la finestra i veu un mosso sortir amb un 
sac a l'esquen a, que portava a la taberna per pagar de"Q.tes. Entra a la 
-cuina i troba a la criada bevent-se un pot de llet, i baixa al celler i sor
prèn un altre mosso fent la suca-mulla; i, sense voler veure més pardals 
blancs, puja a dalt i diu a la seva dona: - Alça't. de seguida. Cada dia 
serem els primers a llevar-nos, a treballar i vigilar la manera d'agafar 
el pardal blanc que porta la sort i la ventura. - Després es topà amb el 
propietari veí que li havia donat tan bon consell. En preguntar-li aquest 
si havia· vist el pardal blanc, el pagès endarrerit es posà a riure i li donà 
}e ·gràcies amb una abraçada i dient que n'havia vist tota una 
ra.mada.. 

Quj té mosso i no se'l veu, es torna pobre i río s'ho creu. 
La peresa és mare de poc pa. 

JosEP ROSELL 
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L'Exposició de maquinària agrícola i el 
Concurs de tractors de Lleyda 

REGLAMENT 

1. S'admetran a l'Exposició i al Concm·s totes les màquines agrí
coles i .de les indústries directament derivades de l'agricultura, que h() 
hagin sol:licitat en el plaç d'admissió. 

Podran també pendre-hi part els industrials de combustibles, lu 
brificants i tots els elements accessoris que puguin emplear..se en les 
màquines agrícoles. 

2. L'inauguració de l"&xposició de Maquinària Aglicola i del Con
curs de Tractors, s'efectuarà el dia t.r d'abril de 1921, verificant-se Ja. 
clausura el dia 10 del mateix mes. 

3. La Comissió organitzadora disposarà en el local on es celebri 
l'Exposició locals coberts, que es distribuiran, segons les demandes entre 
tes cases concurrents. La disposició interior i arranjament de l'espai 
assignat a cada entitat es deixa a càrrec i a gust de la mateixa. La Co
missió organitzadora, però, es cuidarà de col:locar les màquines de les case& 
que aL""ti ho sol:licitin. 

4. Les cases concurrents que desitgin montar un stand individual 
tindran a la seva disposició tot l'espai que necessitin, dona~t la Comissió 
organitzadora, totes les facilitats possibles per a que resultin nombroses 
aquestes instal:lacions. 

5. Les cases que desitgin concórrer a l'Exposició o al Concurs, hau
ran de comunicar-ho abans del dia 15 de febrer a la Comissió organitza
dora- Urgell, 187, Barcelona- indicant. el nombre de màquines que 
presenten, i l'extensió superficial coberta i svnse cobrir que ne
Ciessitin. 

6. Totes Les cases concurrents a l'Exposició o Concurs tindran dret 
a rebre una prima d'indemnització en relació amb l'esforç i despeses 
fetes. 

7. A més de les primes d'indemnització el Jurat concedirà premis 
especials a les cases concurrents que, per la importància de la instal:lació 
o de les proves, en cregui mereixedo·res. 

8. L'entitat organitzadora posa a la disposició del Jurat la quan
titat de 15,000 pessetes, de les quals un mínim de 8,000 pessetes es desti
narà a les primes d'indemnització, i les altres 7,000 pessetes podran 
servir, a judici del Jumt, per augmentar la primera quantitat, per a. 
primes especials, o per a contribuir a l'adquisició de màquines pre
sentades. 

9. Nombroses entitats oficials i Societnts agrícoles importants de 
Catalunya han fet l'oferiment de primes per a les màquines àe l'Expo
sició i Concurs que compleLxin determinades condicions, Jes quals es dei
xen. a el~cció de les mateb:es, i seran posades en coneixement de les cases 
<:oncurrents amb la deguda anterioritat. 
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10. Les despeses de transport de les m.àquines, personal, combus
tible, etc., aniran a càrrec de les entitats concurrents. 

11. El Ministeri d'His€1Ilda ha concedit l'exempció del pagament de 
drets de Duana a les màquines estrangeres que entrin a Espanya amb 
l'objecte de pendre part a l'Exposició i Concurs. 

12. Cuida de l'organització de l'Exposició i Concurs, l'I;nstitut de 
M~ànica aplicada agrícola, el qual porta la Direcció tècnica, i una Comis
síó organitzadora. La Mancomunitat de Catalunya nomenarà 
abans de la data de la inauguració les persones que constituiran el 
Jurat. 

13. El Jurat, completament autònom, regirà tècnicament ~l Certa
men, donant fe de les constatacions fetes, estudiant la valor de les 
instal:lacions i distribuint les primes especials que cregui justes; però 
no podrà establir categories de qualitat ni ordre de prelació entre cap 
mena de màquines. 

14. Coincidint amb la data. d'inauguració es publicarà un Catàleg 

general de les màquines presentades a l'Exposició i Concurs per a ser
vir de guia als que la visitin. 

15. El Jurat s'encarregarà de donar publicitat en els diaris i pe
riòdics especials, als resultats del Concurs, susceptibles de comparació, i 
a les noV'etats i installacions interessants de l'E.'lrposició, recopilant a més 
aquesta informació en un fullet dedicat exclusivament a aquestes mani

festacions agrícoles. 
16. En el Concurs els tractors es distribuiran en grups en la forma 

corrent, tenint en compte el procediment de traccíó, la disposició i 

tipus dels útils de treball, i la potència. 
17. Encara que s' admetran les màquines motores que es presentin, 

tot i apartant-se de la tendència de-l Concurs, com, per exemple, els me

canismes de tracció funicular i els grans traetors, es recomana, però, a 
les ·cases la presentació de tractors directes de mitjana i petita potència, 

més adequats a les condicions de nostre conreu. 
18. Els tractors deuran realitzar un treball en rostoll de cereals 

d'una profunditat mínima de 20 centímetres i una durada de quatre 
hores, i proves dinamomètriques, procurant en aquestes últimes desglosar 
el factor tractor del factor arada. 

19. A més de les proves normals els tractors podran r ealitzar proves 

facultatives: de profunditat major, de duració, de creuament en terres 
ja treballades, treballs superficials amb arades, qultivadors, rascles, 

etcètera; les quals determinarà el Jurat si creu que els tractors són 
adequats a elles, d'acord amb els representants de les cases concur

rents. 
20. Els tractors especials per a conreus de vinya, olivera .o horta 

treballaran en parcelles d'aquests conreus, podent prescindir dels tre

balls abans esmentats, si els seus mecanismes no hi són adaptats. 
21. Si el nombre de tractors adaptats a aquests treballs és su,ficient, 

es reservaran un o alguns dies exclusivament destinats als conreus es-
pecials esmentats. · 

22. S'assignarà a cada tractor per a les proves oficials una parceRa 

de la següent extensió: màquines fins a 12 HP. de potència, una hectà
rea; de 13 a 30 HP., dues hectàrees; majors de 30 HP., quatre hectàrees. 
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A més es procurarà deixar terrenys a les cases que vulguin organitzar de
mostracions particulars, algun ' dels dies del Concurs. 

23. Cada dia es treballarà en un grup de parceUes previament es
tablert per la sort, de manera que les màquines €n funcionament no 
quedin ·allunyades les unes de les altres. Les parcel:les e5 sortejaran 
a presència dels representants de les cases constructores. 

24. Les ca:ses concurrents presentaran, junt 81mb els tractors, els 
àrreus i accessoris que creguin més apropiats als treballs demana.ts o• 
als que vulguin realitzar. 

25. Una part de cada parcel:la serà treballada amb una arada or-· 
dinària, amb tracció animal, com a dfl.da comparativa dinamomètrica 
i cultural. Aquesta prova pod!à éss~r controlada pel personal de la 
casa corresponent. ' 

27. En. les paroelles én les quals treballin els tractors, es farà un 
anàlisi de la terra, determinant les seves característiques agrològiques, 
com a dada auxiliar en la interpretació dels resultats. · 

28. Els delegats de les cases concurrents facilitaran totes les con.s
tataciòns mecàniques que vulguin efectuar els tècnics del Jurat, abans, 
durant i ~esprés de les proves, i que no ·afectin al funcionament del 
:r:notor. . · 

29. Es precintaran els dipòsits dels tractors abans de començar les 
proves, mesurant una vegada finides, la quantitat de combustible 
gastat. 

30. Els tractors podran usar el combustible que creguin més ade
quat al bon funcionament o reducció de les despeses de· -consum del 
seu motor, amb l'única condició d'ésser un combustible de fàcil trobar 
en el mercat -espanyol. · 

31. Abans de començar les proves, les cases constructores faran una 
declarac.ió referent al· combustible u-.>at, especificant les seves caracte
ristiqi.Ies, ab::í C<:Jm també el preu, quedant el Jurat autoritzat per a 
comprovar aquesta declaració. 

32. Els delegats de ·les cases constructores seran proveïts d'un bra
çal, i així mateix els individus de la Comissió organitzadora, Jurat 
i adjunts tècnics, podent ' solament i~tervenir en les proves les persones 
així senyalades. 

33. Durant els dies en què no treballin en els camps d'experiència 
els tractors estaran exposats, com la resta de la maquinària agrícola. 

34. L'Entitat organitzadora no es fa responsable dels desperfectes 
que en el transpo·rt, expo·sició i proves puguin sofriT les màquines com 
tampoc dels accidents del personal encarregat de les mateixes. 

35. Tota reclamació deu ésser feta en un plaç ae. 48 hores, a comptar 
des del moment de la suposada infracció. 

36. Tota ·entitat o persona concurrent; pel fet d'esser-ho, s'entén 
que accepta les condicions del present Reglament.. __ ,._,_..__, _____ _.. __ ....., _ _._....,. _ _.. _ __ ~----,.. .. ,... ..... ,.. .... 

\ . ' 

·El joc i la beguda condí~eixen l)horrie a la r?úna ·moral i ma
terial. 
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COMENTARIS · 
Att:a.pat al vol 

Esc-nari : les taul!es d'un Duval, proper a una estació. Dramatis 
peTsonce: dos pagesoc;, un d'ells de regent adinerat, i un ·oient - el re
da.ctor - ·que sembla preocupat amb la lectura de La Ve'!ll. Dialec: coo
peratives de consum, i producció i venda. 

-Déu n'hi do de l'estalvi que ens ha dut la cooperativa aP.! 
.- Ja ho crec i major fóra el profit si haguessin arrodonit la cosa amb· 

el celler cooperatiu que· sembla heu deixat de banda. 
· - Veurei.l; "nosaltres estem pel guany directe i la compra més ba

rata dels queviures ens ho ha donat. 
- Però aneu coixos, perquè si coloqueu bé el diner en les compres, 

vos falta colocar-lo bé en les vendes . 
. - Si, més la coope1·ativa amb pocs cuartets l'h-em muntat, en tant 

que el celler hauria costat un borrango. 
- Segur; més així com ara teniu un profit de xavos, llavors hauríeu 

beneficiat cinquenes. I tot és relatiu. Si compreu bé i veneu malament, 
bon nap · en treu reu! 

~Potser teniu raó, però dels sis cents allistats se n 'esborrarien més 
de quatre cents pel celler. No voliem bromes. 
· - I malvenieu i malveneu ... i si això són bromes, penso que amaguen 
pedregada. 

·_ Què s'hi ha de fer;· altre dia serà, que no totes cauen per Sant 
Joan. 

- Mes entretant teniu la teulada de la casa i, sense fonaments, serà 
¡;nolt que no s'enruni. Això és posar-li gorra de cop a un bordegàs coix 
que no ha de caminar. Es pensar en estalviar la pess.eta sens preocu
par-se de llançar .la cínquena. ;E:.s . l'egoisme avar que maim.ena els 
guanys. 

El compm·atista, llevant-se la caxtüxa, va gratar-se el cap. El com
paret canceller· pagà el gasto amb plàcid somriur.e, i el lector-oient de 
La Veu, imitant-lo, sortí, saludà al garneu amb un "trarpagpn prêtait 
le bonjour ... " mormolant entre dents, ·al c1:euar-se amb el bon pagès 
aciensat, aquells ~ots del clàssic: 

"Aut qui divitiis soli incubuere repertis 
Nec partem posuere suis"·· . 

Rivalitats d'ofici? 
D'una correspondència de.·Seu d'Urgell, publicada en el. DiaTio de 

Barcelona el dia 21 de febrer en l'edició de la. tarda, en retallem aquestes 
ratlles: 

, "En la.s Casas Consistoriales de esta ciudad ha tenido lugar una re
unión de cqmer.ciantes, con objeto de prote¡;tar del . funcionamien.to del 
Sindicato Agrícola, se ha nombrada una comisió:u. compuesta de los co
merciantes Ramon Farras, Asensio Ortega, .Buenaventura Babgt y Ma
nu.el Mestres; al objeto de gestionar se impida s u funcionamiento ." 
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No entrem ni volem entrar en el fons de la qüestió; no suposem ni 
volem suposar si els c6m-erciants de Seu d'Urgell tenen raó o no, en 
demanar que s'impideixi al Sindicat Agrícola que funcioni. 

No hi veiem sinó el comentari que flueix en llegir la nova: uns co
meTciants que es preocupen del funcionament d'un Sindicat, que 'tal 
volta comercieja. 

Un altre dia seran uns industrials que es queixarau. de que els Sin
dicats Agrícoles explotin una indústria. 

I hem quedat que l'idea.L de la sindicació agrícola 'és el d'elaborar 
i expandir els productes de la terra sense necessitat d'intermediaris. 

Que això està en pugna amb molts i molts interessos creats? 
Qui ho dubta. Però les tendències de la moderna agricultura van 

per aquest camí. 

Un càstic per premi 
Ni més ni menys. Perquè, si la paradoxa sembla evident, ei fet que 

volem comentar és, amb tota transparència, una enormitat força en ús. 
Haureu llegit que l'economista, químic, agricultor i sociòleg Gavoty 

ha ingressat a l'Acadèmia d'Agricultura de França. Res més merescut 
al terme d'una vida laboriosa, intel:ligent i abnegada. ¿Qui ho con
tradiria? 

Raymond Gavoty, el fundador infatigable de nombrosíssims sindicats, 
caixes, cooperatives i escoles tècniques bé el mereixia un seient a l'Aca
dèmia en la qual venia col:laborant fermament. El premi, doncs, és just 
perquè escau a la tasca meritòria. Però ... 

Però el President, en recollir en resum les qualitats del nou acadè

mic ha voLgut recordar, a !'·ensems, el mandat legislatiu que· el departa
mant ha conferit a l'ingressant, l'obliga a residir a París, amb ço que els 
confrares se senten enjoiats de tenir-lo prou seu. 

I heu's aquí el càstic. P.erm.anéixer eri un seient acadèmic, forçat a 
l'abstencionisme, l'home de tasca ferma en les tenes de conreu. Un ab
sentisme agrari a qui portà amor a la agricultura i per ella ba laborat. 
Un hom-e del plein ai_r entre catifes i calorífers. Un llop d' aigua des
embarcat i fondejat boulevardier. 

IguaL que si a Bergson li manessin per premi hostatjar-se en les dunes 
d'Arlès o filosofar entre els roquerissos de Mort d'Homme !. .. 

A voltes la realitat és ben sarcàstica, no? 

L'oti de les vinasses 
Es essencialment una indústria italiana, lomba1·da i piamontesa, i 

bé que els preus d'avant guena (3, 4 i 6 lires) amb els actuals (40 i 6fr 

lires quintà) assenyalen una nptable diferència, no per això sembla ruï
nosa l'explotació que obté d'un 8 a 20 per 100 d'oli. Els rendiments pro
venen de la mena; del cep, del raïm blanc o negre, de la tendror del gra 
i llur provinència, essent més estimat ·el v>enecià. 

S'obté per moltura, pressió i calentament per estufes de vapor i rec
tificació. LLurs usatges són : per a cremar, saboneria,. pintura i ben pu

rificat, fins és corr:restible. 
Les desneses de fabricació estan calculades en unes 15 lires el quintà, 

i com cada 40 quilos de raïms doneJ? 3'7 de vinasses i aquestes un 12 per 100 
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d'oli, trobem amb els preus de venda que els 40 quilos d'oli industrial 
són de 500 a 6oo· lires i el comestible de 700 a 800. De 100 quilos de vi
nasses se n'obtenen 88 de turtó que es ven a 20 lires el quintà. 

Això raporta Fachini, i no sembla que sigui menyspreable un comen
tari sobre les seves dades. 

Glosa del mes de febrer 

Realment el febrer passa com una .exhalació: Feb1·e1· el curt, més 

b1·au que un tun; és curt, i per això es diu: El feb?·er con·e com un gos 

lleb1'e1·; però és curt en dies, mes, en arribar-hi, hom sospira perquè es 
perd el baf de l'hivern: Per la Candelera, el fred va enrera; i, àdhuc: 

si 1-iu, el f?'ed reviu. 
Però quedem en què el febrer tot i essent el més curt de tots els me

sos, és més llarg que el gener i que el mateix desembre, puix sabem que 
el dia s'allarga Pe1• la Candele1·a una ho1·a ente1·a, i arribem a Sant Ma

ties, en que fa tanta nit com dia, i d'això haurà vingut la convicció de 
que al feb?'e1·, lloga jonwle1·, puix segons diuen a Manresa, Per la LLum, 

bufetada al llum, amb que es significa que, a partir de la festa de la Mis
teriosa Llum, s'allarga el dia de tal manera, que alguns oficis com ej,.s 

velers, betaires i galonaires, acaben les vetlles. 
Perquè s'allarga el dia, fa bona cosa de tarda, i així com a darrers 

de setembre diem Per Sant Miquel, el be1·ena1· se'n puja al cel, en arribar 
a darrers de febrer, Pe1· Sant Macià, t0?'11./JJ a baixà. 

Hem dit que era brau? Alguns volen dir que és sinònim de traïdor 

i per ab:ò aseguren, potser injustament: el feb1·er, de cap o de cua l'ha 

cW fe9j. 

La vida geológica 

Ha estampat la Revue Unive1'Selle un bellíssim treball de Termier. 
Impossible portar-ne un 1ffiCtracte de les seves sapientissimes ense

nyances. 
Mes resulta que Atblas i Anteus i cíclops de les muntanyes tenen 

vida minada i concreta. Les arestes nues, arenisques i xardoroses, te
nen corcs que destrueixen llurs éssers i els arruïnen: vents, pluges i · 

neus. 
Riurà el bon pagès pensant-ne la molt ajornada fi de les muntanyes 

que en vuitanta anys de mostrar-se-li, apareixen incommovibles. Ben 
poca cosa són vuitanta anys en la cronologia geològica! 

Mes el riure tindrà un terme si considerem un sol aspecte de la im

perceptible mudança. Aigües i neus que devallin de cimes rocoses i nues, 
porten a les planes unes irrigacions sadolles de mineralització que són 

inadecuades als conreus més afanyosos de riquesa orgànica vegetal. 
L'arrelament de plantes en els colls i arenes, en crestes i cimals i tor

renteres, detura l'acció corrossiva de les aigües que s'abeuren de dissolu
cions minerals i transmeten, al descompondre's, els tanats i essències 

de més fàcil assimilació a la vida vegetativa. 
Pelar colls i desbrossar les pendents altiroses, és acentuar la des

composició geològica i desfertilitzar les comes i planes; és contribuir al 

terme de J.a vida. 
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INFORMACIÚ VINfCO .LA 
Poc temps pendrà avui aquesta secció als nostres llegidors, car si 

diem que perdura la situ,ació espectant, sobre dir la veritat, res afegi
rem de nou. 

Els representants parlamentaris de les regions vitivinícoles varen re
unir-se dies passats per a constituir tres comissions d'estudi: una · de 
productors; altra de co.nsum inte1ior, i la tercera de relacions exteriors. 
Resum con-egut fou les dues proposicions que presentaren els senyors de 
la tercera comissió en les quals demanen la <~derogació terminant de la 
clàusula de nació més favorescudan en nostres relacions mercantils, i l'a
profitament del vigent aranzel de du anes per a tractar a.mb eficàcia en 
servei de l'interès públic. Les proposicions s'elevarien al Govern recla
mant la urgència en les resolucions. 

Desconeixem si la moció hà. estat ·presootada i si, arribada a les esfe
res governatives, ha estat ben acollida, mes entretant, cap pressa mostren 
els productors en consonància amb el desmenjament del comerç. 

Bé' que els valors estrangers augmentin i millorin les condicions dels 
t r ansports, no sembla que França-la nació més fita als nostres u lls
mostri desitjos de rependre negociacions. Per tant, seguebc l'encalma
ment, i degut a aquesta situació, no sols no s'enlairen o mantenen els 
preus, sinó que tendeixoo a la baixa. 

Les cotitzacions-posi's esment en que n o diem tr ansaccions-van des 
de les 1'85' a 1es 2'25 pessetes grau hectolitre pels negres ; a 2'25 els rosats, 
i 2'50 els clars. Tot preus sobre celler. 

Si prenem corn punt de partida els alcohols, trobru·em que els preus 
són més mantinguts, malgrat no sovintegin els ajustos, mes és una raó 
esperançadora de que reaccioni el merca~ vinyater tan relligat amb l'al-
cohole'I'. · 

N~ tenim altres informacions a mà en els deu dies transcorreguts i, 

per tallt, hem de contentar-nos a)Ilb les imp1essions transcrites. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÚ OLEÍCOLA 
La. fabricació d'oli continúa, però sense la intensitat d'una plena 

ca.mpanya, puig són moltes les premses que ja estan parades. 
A Tortosa i Reus, la fabricació és finida; . no obstant, en alguns mo

lins, es treballa amb olives importades d'altres llocs. 
A Lleida; es continúa elaborant més d'una manera calmosa, com si 

el fabricant anés amb por de perdre. A la part de l'alt Urgell, la colltta 
toca a son térme, a excepció de Cervià on l'han retrassada un amica mas
sa. Generalnnent en tots els molins d'aquesta comarca es treballa amb 
fruit procedent de les Garrigu es, on la collita ha estat abundantfssima i 
s'allargarà amb poca producció fins al maig o, potser, més enllà. 

En l._-s encontrades aragoneses continúa la fabricació i, segurament, 
treballaran almenys per tot el present mes, treta la proVíncia d'Osca, on 
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la fabricació fa més de quinze d~es ha finit i la collita l¡a estat molt es
cassa . o quasi nul:la. 

A la part de T¿ledo, on hi ha bona wllita, la fab.ri,cació es fa molt 
paulatinament, puix els olivic.ultors es veue;n obligats . a tenir que mol
.dre 1J.urs fruits per no trobar qui els compri als pre'Us ·elevats que ells pre
tenen. 

A Andalusia es fabrica de ferm en alguns llocs, sobretot a la provin
cia de Sevilla; es fan olis més dolents que els que acostumen a fer, ar
ribant la seva acidesa a pasar del 12 pe!!' ceJ+t. 

P 'oli -yell n'hi ha mo·lt a tot arreu, tant se val ·en una regió com en una 
altra ; totes en tenen. · 

D'oli nou també n'hi ha molt a tot arreu) però lo més sensible ' del 
cas és que en la major part de l'estoc, tant en v-ell com en nou, el cost de 
producció és més elevat i en molts casos igual al doble del preu que avui 
es paga en els mercats, ço que representa una pèrdua de molts m.iliions 
de pessetes, deguda, sens dubte, a la mala organització de la nostra ex
portació. Part de culpa també la tenen els tenedors que no han sabut 
vendre en els moments bons, quan els preus coincidien bastant amb llurs 
aspiracions. 

Els tenedors .d'olis cars, han passat moments molt agres i continua
ran passant-los fins que puguin treure's l'oli del davant, puix si bé crec 
que el preu no pot baixar molt, també crec que si ve una alça no serà tan 
marcada que els tregui l'agror que fa dies estant passant. 

Els mercats nostres han estat aquests dies sostinguts fent-se opera
cions als preus marcats en l'última informació, sense que es prengués 
una decissió d'alça ni es vingués a refermar la baixa. 

A Lleida, sobre tot a Borges, hi ha un nucli de petits compradors que 
poc a poc fan les seves compres per a proveir d'oli l'interior de la pe
nínsula i a aquests es poden donar les gràcies del sosteniment dels preus, 
puix si no, la baixa segurament continuaria tan catastròfica com en la 
primera quinzena de gener. 

D'expo·rtació, bons per ara. ·No en sabem res, ni ningú en diu res ; 
no obstant és de cnmre que es donarà aviat, però de manera d'evitar una 
excessiva puja de preu. Mentre els nostres mercats prenen un xic d,'a
nimació, els estrangers cada dia baixen i avui a Marsella o Niça, no es 
podria vendi'e un bon Urgell o un bon Aragó: si no fos a menys de 550 
francs posat allà. 

LISIN! ANDREU 

NOTICIARI 
- El G1·emi d' rlgricuUo1·s de Nava.rcles està ultimant el nou r l}gla

ment per a transformar-se en Sindicat Agrícola i ha adquirit el local on 
s'hostatjava, per tal de donar major impuls a les activitats cooperatistes 
que es proposa d-esenrotllar. 

- A la ccG1·anja Pm·aíson, d' A1·enys de Jia1·, s'ha començat un curset 
de gallinocultura i indústries anexes qu.e durarà fins al 30 d'abril. 

En aquella data els que aspir:in a obtenir el títol de pèrit avicultor 
deuran sofli.r un examen. 
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- Pe1· a impulsa;:¡· l'endegament del ritJ, Moga s'h_a, celebrat a Castelló 
d'Empúries un acte presidit pel alcalde de la localitat, i amb assistència 
dels alcaldes i regidors de Fortià, Riumors, Vilanova de la Muga, amb 
l'adhesió dels de Sant Pere Pescador i Perelada. 

Parlaren els a1caldes de Castelló i el representant de l'entitat inicia
dora de la campanya del senyor Bordas, ponderant la importància que 
tenien per a la comarca aitals obres de defensa. 

S'acorda nomenar una Comissió integrada per cinc perscnes de cada 
un dels pobles afectats, composta de un rel?'resentant del Municipi, dos 
propietaris i dos terrassans. 

-El Consell 1·egional rle Za U. V. C. en sa. darrera. sessió estud¡ià 
l'aspecte viti-vinícola, acordant el nomenament del conseller senyor Mar
qués de Camps, per a que intervingui en les n egociacions pendents amb 
França., així com en els treballs pendents per a. redactar els nous 
aranzels. 

01·ganitzat pe1· la Fede1·aci6 Ag1icola de l'Eb1·e, s'ha celebrat a. Tor
tosa. una assemblea. olivarera, les conclusions de la qual, a.probades per 
aclamació ho foren en el sentit de que el Govern pl'evingui l'assegurança. 
de guardar oli pel consum; deu autoritzar l'exportació del sobrant, sense 
cap mena. de trabes, fixant la quantitat autoritzada i fep.t-ho públic e<n la 
Gaceta cada 15 dies. Que les Companyies carrileres declarin el transport 
de l 'oli, article preferent; deixar a l'arbitre del consumidor l'apreciació 
de l'acidesa que deu tenir l'oli per a. ésser comestible; que s'autoritzi 
l 'admissió t emporal de la llauna, concedint bons d'exportació als pots de 
llauna litografiats amb marca espanyola, i supressió de la ta.xa en l'oli 
destinat al consum na.cionl, deixant que el preu el fixi la llei d'oferta 
i demanda.. 

-El Sindicat Ag·7'Ícola d:e la Pobla de Mafumet ha adquirit una finca 
denominada Mas d'Escardó, pel preu de 62,000 pessetes, radicada en el 
terme municipal de Constantí, per a vend11e--la a parceRes als seus 
socis. 

La tasca de dita entitat és altament profitosa i fins ara han constituït 
un celler cooperatiu de dues naus, amb 35 tines, i 7 cups, que puja 175,000 
pessetes, havent gastat també 30,000 pessetes en la construcció d'un molí 
d 'oli que ja ha funcionat. La Caixa Rural del sindicat té fets prèstecs 
sobre fruits per valor de 95,000 pessetes. 

-La c1·eixença d'tm sindicat. En l'Assembl...-a General reglamentària 
celebrada pel Sindicat Agrícola i Caixa rural de l'Espluga de Francolí 
fou elegit el Consell d' administraoió, formant-lo els senyors següents: Pre
sident, Salvador Porta i Bernat; Vis-president, Agustí Ro·ig i Domingo; 
Tresorer, Josep Vidal i Collell; Secretari, Josep Cabeza i Coll; Vis-se
cretari, Isidre Casanovas i Bonet; Comptador, Josep Saragossa i Palla
rés; Vocals; Ramon Palau i Dalmau, Salvador Sanjuan i Isidre Rossell i 
T01-rell. 

I del balanç aprovat n ' estra.iem les següents dades : Moviment de 
capital (sense comptar-s'hi el de la Secció de Vinicultura), 1.292,589'14 pes
setes. 

D6ixes en metàlliè als socis: 111,627 pessetes; dipòsits en diferents 
Bancs i interessos devengat i caixa, 51,369'69; en dipòsit en concepte de 
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Compte corrent d'estalvis, 221,669'50; import de l'edifici social, mobiliari 
i oficines, 46,573'50 pessdes; capital social, 8,820'74 pesset~s. 

La Junta del Celler 4a quedat així constituí da: D. Josep Cabeza Coll, 
president; D. Anton Vernet, vis-president; D. Joan Anguera i Sabaté, 
tresorer; D. Manuel Torres i Francesc, secretari; D. Modest Boyo Gas
sió, D. Agustí Roig i Domingoi vocals. 

- Pe1· a fer p1·opaganda de la const1-ucció d'un celle1· cooperatiu, s'ha 
celebrat a Sant Vicens de Caste.llet un mítin organitzat per la Unió de 
Vinyaters de Catalunya. 

Hi concorregueren diferents personalitats, fent ús de la paraula els 
senyors Rosinès, administrador de la U. V. C., el senyor Marí, secretari 
de l'entitat i President d-e Catalunya Agrària i D. Josep M.a Rendé, cap 
d'Acció Social Agrària de la Mancomunitat. 

- Hem 1·ebut eL p1·ogranna de La <<Setmana d'Ag?·icultU?·an que pre
para el Sindicat Agrícola de Guissona i sa comarca, amb motiu de la 
inauguració del se"Y. casa.], amb ses diverses seccions de vendes de pro
ductes en comú, fabricació de pa i cooperativa de consum. 

- Es p1·ojecta const1"Ui1· un celler i molí d'oli cooperatiu, a Tivis
sa. Els treballs estan molt avençats. 

- A Badalona, La Unió de Vinyaters de Catalunya, hi ha celebrat un 
míting de propaganda per a la implantació en aquella ciutat d'una Caixa 
Rural. Assistiren a l'esmentat acte el reverend Don Josep Ma1ia Rovira, 
de la Junta de Defensa Vitícola de Catalunya, i els senyors don Faustí 
Simó, don Josep Marí i don Mateu Rosinés, vice-president, secretari ge
neral i administrador general, respectivament, de la U. V. C. 

-El G1·emi d'Agriculton cLe Ten·assa, ha renovat la seva Junta di
rectiva quedant així constituïda: 

President, D. Josep ~Ien sa ; vice-president, D. Gabriel Ollé; secreta
ri, D. Romà Vergés; vi~-secretari, D. Joaquín Roig; comptador, D. Pere 
Subirà; tresorer, D. Climent Colomer; vocals: D. Lluís Coma, D. Joan 
Pose i D. Jaume Martí. 

- EL Sindicat Agricola de Linyola, ha adquirit una important casa 
per 3; hostatge social, havent-hi empleat la quantitat de 32,500 pessetes. 

- L'Ajuntament de Figue1·es ha decidit establir un mercat setmanal 
de bestiar boví, i per tal de fomentar la concorrència, ha acordat exi
mir d'impostos el bestiar, gratificar amb una pesseta per cada cap que 
es presenti, i amb 50 pessetes al ramader que més bestiar hi hagi menat en 
un trime·stre. 

- Els ag1•iculto1·s de Lleida i pobles veïns estan alarmats peL fet de 
que la llangosta, que l'any passat fE\U sa aparició a Bina~d (Osca), feu 
allí la posta i s'està en perill imminent de rebre els seus devastadors 
efectes. 

- EL Sindicat Ag1-ícola de Ce?"Vera i sa comarca, en lo darrer se
mestrJ ha tingut un moviment de caixa, de sis milions nou centes mil dues 
centes setanta set pesetes, amb cinquanta cèntims. 

La Junta directiva per al nou exercici és la següents : 
President honorari, Excm. Sr. D. Pere G. ~1aristany, Comte de ta-



154 Agricultura· 

vern; President efectiu, D. Ramon Graells Balsells; Vis"'Jlresident, don 
Jaume Trilla Farré; Censor, D. Felicià Solsona; Tresorer, D. Joan Com
panys Solé; Vocal primer, D. Francisco Ta.rragó Bonet; Voèal segon, don 
Ramon Jové Santfeliu; Vocal tercer, D. Josep Raich Llenas; Vocals, 
D. Tomàs Termens Badal, D. Antoni Falip Vall, D. Josep Segura 'Rubí
nat i D.. Josep Salvadó Recwsens; SBicretarl, D. Ramon Salat Badal. 

- A Sant Guirn i1nplanta1'arn. un Sind·icaJt Agr•íwla, sucursal del de 
Cerve·ra. Per tal de donar-hi bon impuls s'ha fet una suscripció entre 
els més em.tussiastes que ja rebassa la suma de quaranta mil pessetes. 

- Un nucli d'agr·ict~ltors de Lladó està ultimant la creació d'un Sin
dicat Agiíwla que Sei"à fillol del de Banyoles. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Pels serveis de Ramaderia de la Maucomunitat, s'han donat conferèn
cies a Espluga de FrMJ.colí, i a 'diferents pobles del Pla de Barcelona i a 
Pons, Torà, Oliana i Artesa de Segre. 

En l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, celebrada ara a 
darers de febrer, s'acor.dà la creació d'un Laboratori de Patologia Vege
tal, s'aprobaren un projecte d'Ensenyament agrícola per correspondèn
cia, un altre sobre Foment d'obres hidràuliques i, finalment, pel projec
te presemtat sobre Crèdit Agrari, es nomenarà una ponència que estudiarà 
la forma d'aplicació d'aquest auxili a l 'Agricultura. 

El dia 10 d'abril es r81petirà el primer Concurs que celebrà la Manco-
. munitat, el qual tingué efecte el mateix dia de l'any 1919, dedicat al 

bestiar boví lleter. La repetició del dit Concurs tindrà lloc a Grano
llers, poguent-hi menar braus i vaques tots els veïns de la comarca del 
Vallès. 

El dimarts, dia 1.er d'aquest mes, es començà en l'Escola Superior 
d'Agricultura un curset de Indústries derivades de la llet, a càrrec del 
professor D. Josep M.a So.J:er i Coil, tractant de les següents matèries: 

Gener·alit{J;ts : Secreció, fonts i propietats de la llet; l·a se;ya compo
sició i variacions en la mateixa,; microbiologia lletera ; control de les ma
lalties i de les falsificacions. 

LleteTia: Conservació de la llet ; venda al natural; llets fermentades. 
M a.nteguer"ia : Desnatat de la llet; maduració i baratatge de les cre

mes; darreres operacions de la· fabricació de les mantegues; conservació ; 
control i falsificacions; apro.fitament dels residus. 

Fo1"1naJtg er"ia: Fonaments generals; fab1•icació de formatges: a) de 
coagulació espontània; b) de pasta tova, frescs, afinats amb floridures 
exteriors, afinats sense floridures exteriors; e) de pasta fe·rma a.n;l.b flori
dures interiors; d) de pasta ferma sense floridures interiors i amb crosta, 
crus, lleugerament cuits i cuits.. Aprofitament dels subproductes de la 
formatgeria. 

Els alumnes dels darrers cursos de l'Escola Superior d'Agricultura, 
acompanyats del professor D. Guillem de Benavent, han visitat els cellers 
que el Sr. Comte de La.vern té establerts a Ba:rcelona. 
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Ha donat una conferència sobre el cultiu intensiu de la Vinya, al 
Sindicat Agricola de l'Espluga de Francolí, !'.enginyer de la secció de Vi
ticultura D. Llorenç Badell i Roig. 

S'e¡¡tà donant un curset de vuit lliçons al Sindicat Agricola de Guis
sona i sa comarca, pel personal del Se·rveis Tècnics d'Agricultura de la 
Mancomunitat. 

Inicià les lliçons una conferència de caràcter cultural i econòmic 
. uel Director D. Jaume Raventós, seguint cinc dies de lliçó sobre conreu 
de terra campa per D. Josep Poch i de Feliu i D. Josep M.a Soler i Coll, 
amb projeccions lluill!inoses i pràctiques de camp i laboratori, seguint els 
dies restants tres lliçons d'olivicultura per D. August Matons i D. Joan 
Salom, amb pràctiques de poda. 

A la Joventut Nacionalista de Borges Blanques d'Urgell, hi han 
donat conferències sobre cooperació D. Josep M.a Rendé, i sobre terra 
campa D. Josep Poch de Feliu. 

El director de l'E,'scola Superior d'Agricultura, D. Carles Pí Suñ.er, ha 
fet un viatge a Madrid, Lleida i altres poblacions, per tal de ultimar de
talls relacionats amb el concurs de tracto.rs i maquinària agricola, cele
brador a Lleida el vinent mes d'abril. 

Pel Servei d'Arbres Fruiters s'està realitzant una campanya de poda 
d'oliveres, en el Plà de Bages, Comarca d'Urgell, Igualada i Conca de 
Tremp. 

Organitzat per la Comissió d'Educació General de la Mancomunitat, 
amb la cooperació de l'Institut de Cultura i Biblioteca popular per a la 
Dona, la professora belga Madame 'Yyn, ha començat un curset d'en
senyament domèstic agricola amlJUlant, en sa residència de la Garriga, 
a l'objecte d'iniciar la preparació de personal que, més endevant, pugui 
dedicar-se a l'alliçonament pràctic de les dones del camp. 

Baix la direcció del professor d'Elaiotècnia i Olivicultura, senyor Ma
tons, els alumnes d'aquesta especialitat han visitat diferents molins d'oli 
de Castelldan;;, Albagés, Juncosa, Granadella i Alcanyíz. 

El Directors dels Serv.eis Tècnics d'Agricultura, D. Jaume Raventó , 
ha donat una conferència en el Sindicat Agrícola de Llagostera, sobre 

l'empleu dels adobs. 

CONSU-LTORI 
En aquesta secció es respondrà gratul
tament i per torn rigurós, a totes les 
consultes que facin e I s subscriptors 

M. T. A. BARCELONA. - És molt difícil combatre el corc dels mobles. 
Entre els molts remeis costosos que es solen recomanar, el millor 
és - encara que engorrós - tirar, amb un contagotes, unes quantes go
tes d'àcid acètic en els foradets. Penso que obtindrà bons resultats. 

F . T. JUNEDA. - El fet que el pesamostos li hagi mancat- en ficar-lo 
dins de les oliaces - un grau, no significa que les oliaces portin sucre. 
Si vostè pren aigua i hi tira qualsevol substància que s'hi disolgui, per 
exemple sal, i desprès proba amb el pesa mostos, aquest li indicarà una 
graduació, a pesar de que en el líquid no hi hagi ni un gra de sucre. El 
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most és com vostè sap, una solució de sucre, taní, matèries colorants, etc. 

en aigua. El pesa mostos està fet de manera que ens marca la quantitat 
de substàncies contingudes en el most. Com que la major part és sucre, 
amb unes petites correccions, els. pesa mostos pot indicar-nos, amb su
ficient aproximació, la proporció de sucre en el most. 

De manera que el pesa mostos no pot 1·evelm· la presència de sucre en 
un líquid; ens indica solament un grau, que serà de sucre quan en el 
liquid hi hagi sucre sol o es trobi, almenys, en proporcions molt elevades 
respecte a les al.tres substàncies presents. I en aquest segon cas, el grau 

que marcarà, serà més o menys equivocat. Per tant, doncs, el grau 
que el pesa mostos li marcà en el seu experiment, no és grau de sucre, sinó 
grau de les altres substàncies que porten les oliaces : matèri·es colorants, 

àcids, substàncies minerals disoltes, mucilago, taní, etc., etc. Les olia~ 
ces evaporades deixen, en efecte un residu - diguem-ne l'extrq.cte - va
riable del 23 al 41 fins al 169 per mil. L'any 1919 AGRICULTURA va publicar 

uns anàlisis del Sr. Benavent, fets en el laboratori químic dels Serveis 
Tècnics d'Agricultura, dels quals resulta que la quantitat de sucre con
tingut en les oliaces és practicament inapreciable. 

En conclusió, doncs, si les seves oliaces no varen fermentar, és perquè 
no contenen sucre. - T. T. 

P. M. V. GAVÀ. - L'arseniat es pot emprar sense por si vostè té la 
precau ció de no consumir les fruites tractades sinó després d'una vintena 

de dies de tractament. Si és poruc renti un xic les fruites abans de men
jaries i haurà eliminat .absolutament el perill. - C. A. M. 

J. S. S. CIUTAT.- Li hem contestat particularment. 

J. H. BuTSENIT.- Queda complascut . 

Ofertes i demandes dels sindicats 
El Sindicat Agrícola de Butsenit {Lleida), té per a vendre 40 vagons 

d'alfals de primera qual.itat. 

Oliveres Arbequines 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 . 

BON PLANTER I PREUS MOLT ECONOMICS 

JOAN VALLÉS ESTRUCH 
VALLBONA DEL PENEDÉS === 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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I S O F R E FLOR-MÒLT 

Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., s. A. E. 

Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova. York i de les RA FFINERIES INTER
NATIONALES DE SOUFRE, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 

99 per 100 de puresa per els més importants 

LABORATORIS D'AGRICULTURA 

TERRÒS : 

ADOB 
111111111111111111111111111111111111111111 

Noves aplicacions del 

SOFRE VERGE 
9~ per 100 de puresa com a 

F-ERTILITZANT 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllltllllll
lllllllllllll 

INFORMES TÈCNICS: Secció agronòmica de la e Union Suiphur 
Company, S . A. E. ~. Conde de Romanones, 5 i 5. - MADRID. 
PREUS: Apartat 10. - TARRAGONA i oficines MADRID, Velaz-

quez, 64, des del >.r de gener 1921 

5nltiiiiiii111111111111111111111111111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111ê 

OLIS LISINI ANDREU 
COMISSIONS i 
REPRESENTACIONS Comerç, 5 : LLEYDA : Telèfon 411 

BASCULES 

ARI SO 
SANS, I2 BARCELONA 

LES UTILITZEN EN QUASITOTS ELS 

SINDICATS, MAGATZEMS D'OLIS I 

VI NS I IN DÚSTRIES, PER LLUR DU

RACIÓ SEGURETAT I EXACTIT UD 

Caixes d '.acer per a guardar valors 
P ER /lr; OBRIR AM B CLAU I SENSE CLAU 

Bbcula model 253 pe r a pesar vagonetes 

Demanin-se dibuiXos· i preus a 

ARISÓ : Sans, I2 : BARCELONA 
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A 
R 
B 

Selecció d'arbres per a repoblació de riberes 

Plançons de POLLS BORDILS . 
reconeguts en el XIV Congrés de la Federa-
ció Agrícola Catalano-Balear, com una de 

les classes de població de major producció 

R Carolines • Plàtans • Acàcies 
• Albes= Pollancs de totes classes 

• 

:E ..... : . 
• • :. s Miquel Bosch Batlle : • • • BORDILS (Girona) • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SINDICATS · AGRÍCOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARJ\1A T, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

CIAL DE PRESSU

POSTOS I PLÀNOLS 

I 

BARCELONA I 

""'"'"""'""'""""'""""'" I I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

CONSTRUCCIONS AGRARIES 
OFICINA TÈCNICA 
llll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Projectes: Pressupostos: Avant
projectes : Avant pressupostos 
Consultes : Estudis preliminars 

Director: Cèssar.MarfineH 
ARQUITECTE 

BARCELONA 
Rambla de Catalunya, 122

1 
VALLS 

Arrabal Castell, 4 7 
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I Deu vostè - I 
+ + 
t :1:+ + per a obtenir mi-
f llor resultat en el :1: + - + 
+ tractament contra + + - :1: :1: _ el «mildew'> de la + 
:1: v i n y a , a p li e a r el :t 
+ - + t t 
:1: , f 

I CALDO · BORDELES i 
* :1: i "ENOL" - * 
+ - i : i economitzarà pro- _ t 
~ - · ducte i farà millor + 

I 
t;ebf atll si l' a~tjl_i,cadci1ó :l:t 
es e a per m1 a e s t 
aparells polvoritza- -

:t dors ECLAIR Ver-

I more! i EXCEL-
SIOR Gobet, le-

gítims. -
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VICENS VILA CLOSA 
(Successor de Kegels I Vila) 

Passeig de Gràcia, 88 : Telèfon 1338 G. 

I Demani Maqu in=l~it~v~c:a ~ ~o=c~ enolò-
prospectes giC!I 1 an tlcripto¡àmics. 

'----------------' 
++++++ t t+ I t+++++++++-t< I I I I 14 I I ! +I I I++ I I I+++ Ut I li I I t Itt 

En dirigir-vos a les 11ases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Màquines : Forns : Accessoris 

IN.ST AL· LACI ONS DE F AB RIQUES 

per a fer Rajoles, Cairons, Teules, Totxos, 
Maons (plens i foradats), Tuberies o Canonades, 

a base de TERRES o ARGILES - -

Màquina, moguda a força animal, 
fabricadora de materials d'edificació, amb fangs o argiles 

PREMSES, 
AMASSA 

DORES, 
MOLINS, 
MATXA

CADORES, 
GARBE
LLADO-

RES 
MESCLA
DORES de 

Instal·Jacions de FABRIQUES de CALÇ i CIMENTS morter, etc. 
Màquiñes i Motllos per a E S T U D I S P RO J EC TE S 
fer: BLOCS, MAONS, CO
LUMNES, CORNISES i al
tres objectes d'ornamenta
cióamb CIMENT i ARENA 

J. F. · Villalta, c. E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••• 

w ... 
~~OT O R S I B O M B E S 

GARDNER 
INSTAL·LACIONS COMPLETES PER 
A REGAR, FORÇA MOTRIU I AIXECA
MENT D'AIGÜES, PER MITJA D'ELEC
TRICITAT, GASOLINA ·O GAS POBRE 

A. MAÑÉ JANÉ 
(Successor de BADIA I MAÑÉ) 

• • • 

• • • • • • 

TRAFALGAR,11 

••• 
BARCELON~ 
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