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L'obstacle . a una .organització 
del Crèdit Agrícola ·a Espanya 

e EI Banc Hipotecari ·· 

L 'encert de la Mancomunitat de Catalunya d'iniciar la creació d'un 
ccBanc Agari Català, per a implantar-lo en el moment que 

les circumstàncies esdevinguin favorables, ha donat lloc a un ample 
marge de comentaris, tots coincidents en censurar l'abandó veritablement 
clàssic amb que els Governs de Madrid han tractat un a"(er de tant capdal 
importància per a nostres classes terreçanes. 

Pel Parlament espanyol , han devallat un seguici de projectes de 
Banco Agra1·io Nacional, uns han servit per a donar base a un florilegi 
d'oratòria als cacics de Galícia, volent enlluernar als seus electors amb 
falses promeses de redempció dels to1·os; altres, més ben meditats i. sens 
mires a la «galeria» han trobat l'oposició del Banc Hipotecari d'Espa
ny~, institució de la que cal parlar amb cert detall per a que, nostre pa
gesia s'assabenti de la paternal protecció que li dispensa l 'Estat espa
nyol i de ço que pot esperar de les seves obres. 

L¡:¡. necessitat de cabals per a la Hisenda pública, donaren lloc a 
la creació del Banc Hipotecari d'Espanya, mitjançant llei da 2 de de
sembre de 1872, entregant la institució (article 14) a mans d'un orga
nisme estranger: el «Banc de París i del Països Baixos,. tntra fer prés
-tecs al Tressor, s'assenyala al Banc Hipotecari la facultat de concertar 
los també amb els particulars, propietaris de finques que, les donguin 
en garantia de l'operació, podent aleshQ.res emetre el Banc uns títols 
anomenats cèdules hipotecàries pel valor dels préstecs efectuats i de 
consegüent atribuint-li l'operació en e}.1.rem sanejada de fer préstecs ser
vint-se dels diners que després rep d'altri (els compradors de les cèdu
les) i oferint la sòlida garantia de les finques hipotecaàes i afectes al 
retorn del préstec fet al seu propietari que, no és pas certament el ca
pital del Banc. 

Aléshores, era possible la creació de qualsevol altre entitat que 
amb el mateix mecanisme enunciat es dediqués a fructifÍcar-lò mitjan
çant préstecs a llarga durada per a petits posseïdors de terres, donant
los-hi facilitats d'intensificació i millora dels cultius, car l'actual Banc 
Hipotecari d'Espanya no atorga operacions inferiors a mil pessetes. 
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SemJ?la ta:.lmentr que nostra pagesia manéada de crèdit organitzat 
no tingui dret a la vida davant del Banc . privilegiat, si les seves garan
ties són inferiors a 200 duros. Per les seves necessitats que no arribin 
a l'esmentada xifra, la porta resta. ban·ada. 

Certament era el negoci ben profitós per a que arréu es pogués·sin 
organitzar entitats lliures que afavorissin. la vida. camperola, quan heu's 

. aquí aparèixer el R. D. de 24 de juliol de 1875 signat pel Ministre d'Hi
senda Sr . Sala.verria, disposant que el Banc Hipotecari d'Espanya, ço 
és, l'esmentat Banc estranger, sení en ~o sucesivo ún:ico en su clase 
mient1·as las Cortes no dispongan ~o cont?"aTio i ~reant de consegüent un 
veritable privilegi i monopoli a favor d'una entitat particular i estran
gera, tancant el pas al lliure desenrotllament de-l crèdit terri-torial agrico~ 
la. Per a completar el quadro so.ls mancarà afegir que semblant pri
villegi ha sigut atorgat a títol gratui;t, ço és, sens que l'Estat en re-bès 
cap exacció tribuària o benefici, com no sigués la creació dels càrrecs 
de governador i sotS-governadors del Banc, esplèndidament retribuïts i 
de lliu~e nomenament per part del Góvern. 

ÉS cert que en el mes de setembre de1 mateix any de 1875 e·l Blanc 
Hipotecari atorgava un préstec al Tresor de 17 milions de· francs i 13 
milions de pessetes a l'interès del 7'96 per 100, però no es menys exacte 
que aqueixa operaciÓ fou completament liquidada a l'any següent; 
aquest favor, si així pot anomenar-se una operació tan aventatjosa pel 
Banc, és indubtable qu e no pot donar el més petit fonament a un pri
vilegi, a un monopoli no solament gratuït, si! que a l'ensems ~traor
dinàriament perjudicial per a la riqu esa del país. 

Per a remeiar el mal, sols existia el mtitjà de que ~as Codes d'i-s
pusie?"an ~o canl?"a?·io, segons afirma l'e·smentat R. D., mes per assaben
tar-nos de l'inminència o tan sols posibilitat llunyana de que> es revoqui 
el privilegi, ens caldrà tan so·ls consultar qualsevulga anuari financier 
i llegirem que el Consell d'Administració del Banc Hipotecari d'Espanya 
el formen , ultra els representants estrangers, e·ls senyors ma.rquesos 
d'Urquijo , Guadalmina, Alhuoemas i Cortina, el duc de l'Infantada, el 
oomte de Romanones, En Joan Alvarado, En César de la Mora i fins el 
dia de la seva defunció N'Eduard Dato . 

, Gairebé diríem que un aplec d.els més autoritzats representant,s dels 
partits polítics del centralisl,Ile espanyol s'havien reunit en aquesta en-
titat bancària. · 

¿Es doncs possible que unes Corts dispossin l' acabament del privi
legi del Banc Hipotecari? 

En aquests darrers temps, calificats de revissió de valors; jamai 
ha sorgit una sola iniciativa parlamentària que dongués expansió i 
niiwi.litat al crèdit territorial agrari, utilitzant el mecanis~e de les ope~ 
racions del Banc Hipoecari en benefici dels petits terratinents .que són 
en abundor en nostres comarques; cal, però, remarcar una sortosa in
tervenció del senyor Ventosa i Calvell que ja fa temps deixà en son de
gut lloc aque~ injust privilegi bancari. 

Davant d1 aqueixa institució que, no sols no obra crèdit per a la 
nostra pagesia, si que no deixa fer-lo utilitzant el seu mecanis
me, no sembla sorgir altre solució que l'estalvi de nostre poble, movi- . 
litzant-lo mitjançant les Caixes rurals dels Sindicats Agrícols per a fer 



( 

Agrict¡,ltu.m '257 

préstecs amb objectius exclusivament agraris, amb . llarg plaç, ja als 
individus, ja a les col:lectivitats t camper'Oles incipients per a l'obra for
mosa de la cooperació. En una paraula, organi,tzant el crèdit la pa
gesia mateixa. 

Es un principi elemental d'Hisenda que bé podria anomenar-se llei 
biológica , que els tributs deuen. d'ésser en relació directa amb _ els ser
veis qu e l'Estat ofereix al contribuient; l 'Agricultura representa a Es
panya la primera ·xifra dels ir¡.gresos directes dels Pressupost; com hem 
pogut llegir, és prou eloqüent la manca d 'ajuda que en problema tan 
substancial com el crèdit li facilita el Govern per assabenta~se que 
aquest principi universal no té vigència a la «península». 

JosEP MAR! 
President de Catalun.:Ja Agrària • 

Els tècnics enòlecs, els tècnics comercials 
i _ els cellers cooperatius 

E LS C:ellers Cooperatius que indubtab-lement són convenients en tots els 
pob1es, en els de moltes comarques són d'absoluta necessitat. 

Hi ha comarques vinyateres en les qua1s, malgratJ 'ésser la vinJ"& el 
conreu principal i de fabricar-s'hi en elles el vi, des de data molt llunya,. 
na, no hi ha cap¡ · propietari que tingui l 'utillatge n ecessari ni e.l celler 
corresponent a la seva producció . 

. En aqueixes comarques no és possible que s'h;i faci bon vi. Per a 
fer bon vi, abans que tot, és ind1spensable l'utillatge i l' est.iva i, indubta
blem ent és més racional i més econòmic 1a insta,lJació d 'un sol celler per 
a tots els propietaris a la instal:lació d'un per a cada ú. En aquestes 
comarques els cellers cooperatius són una absoluta n ecessitat. 

Entre les causes que influeixen en les baixes injustificades del preu 
del vi, n'hi ha dues de molt remarcables. Una d'elles és l'excessiu nú
m ero d'ofertes Em r elació a les demandes, degut al gran número de tene
dors dÀ la mercaderia, fàcilment impressionables. I, l'altra, potser la 
més i:t;nportant, és la gran quantitat de vins dolents que van al mercat i 
què, de:r:qés de donar-se a baix preu, per sa mala qualitat, serveixen per 
a desacreditar el vi i disminuir-ne el seu consum. 

A Bèlgica he tingut ocasió de comprovar aixó últim . Amb motiu de 
la paralització de les fàbriqu es de cervesa deguda a la guerra, el poble 
belga va acostumar-se a substituir-la pel vi, que s'hi enviava des d'Es
panya. I aquesta substitució s'hauria arrelat i hamia persistit si la be
guda impotable que es donava amb el nom de vi, no l'hagués feí caure en 
el .nés gran descrèdit. 

Es necessari, abans que tot, fer bon vi 
El celler cooperatiu ben utillat i ben disposat té, · indubtablement, con

dicions per a una bona vinificació. Més no n'hi ha prou amb això 
sol. 8s, demés, indispensable una bona organització, i aquesta no és 
possible sense la direcció d' un persona·que conegui la tècni ca d'aquesta 
indústria. 

-
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Per aquesta falta d~ direcció tècnica liem vist algun fracàs en la qua
litat dels vins d'algun celler cooperatiu, malgrat estar ben utillat i ben 
disposat. . 

Més jo no crec pas necessari, ni tan sols convenient, que hi hagi un 
enginyer o pèrit enòlec en cada celler, per a dirigir totes le·s operacions 
de la vinificació. 

Aï:xò demés del sou, que ha d'ésser important, .tractant-se d'un tècnic 
professional, té ' l 'inconvenient de que el tal dirigirà la vinificació segons 
totes les regle& de la ciència enològica verj.ficant operacions i ocasio:p.ant 
dilspendis que 1a major part de les vegades no seràn compensats econò
micament. 

Aqueixos inconvenients desapareixen si el director tècnic és un soci 
del mateix celler, car ell tindrà interès en l'èxit ' tècnic, però més enéara 
en l 'econòmic o comercia¡. I com al fi t a1 cap els coneixements enolò
gics essencials són ben sen zills, no hi ha cap celler que no pugui prepa
rar un soci, per a que sigui el director-del ceUer. Cosa avui fàcil quan 

· tant l'Escola Sup e·rior d'Agricultura de la Mancomunitat, corri les E:p.o¡ò
g'iques de Reus i VHalanca donen facilitats amb "els cursos breus d'Eno
logia que ceJ.ebren tots els anys. 

Però demés, per a una organització tècnica completa seria conve
nient que l 'Escola Superior d'Agricultura disposés d'un cert número d'e~.

nòleés per destinar-ne un a cada una de le.s diferentes comarques, els 
quals r ecorrerien els cellers de la 'seva demarcació, enterant-se de la mar
xa de les operacions, aconsellant a Uurs -directors i ¡resolent els seus 
dubtes. 

Tot això en quant a la part tècnica enològica. 

* * * 
Però demés de la part enològica, o sigui la de saber fer bé el vi, n 'hi 

ha una altra, tan o més important que l'anterior, i que és pot con side
rar el seu complement. Es la part comer cial, o sigui la determinació de 
la classe o tipus de vi que convé fer en cada una de les diverses camall-

- ques vinícoles, amb vistes als diferents mercats mundials. ' 
A Catalunya, per les condicions especials de les seves diverses co-

' marques, tan diferencialment accidentades, amb temperatures tan extre
mes, n o hi ha una producció vjtícola uniforme, com passa en altres pa.il
SOS· o regions vitícoles . Aquí s'obtenen vins blancs, àcids, sècs i ·de poca 
graduació alcohòlica, més o menys semblants als vins del Rhin, del Mose
lla i ·suïssos; vins blancs d'alta graduació (pastosos que podrí B~m colilr 
petir amb el Sauternes; vins de poc color, pobres d'estracte, . poc grau, 
que vinificats en verge donen magnlfics vins rosats, moit estimats a la 

7Suïssa Alemanya; vins de molt color, rics en estracte i grau· alcohòlic 
' que . podrien competir amb els Burdeos; i vins de molta graduació, · de 
mo~t estracte i color, dolços i amb bm¿quet particular, com els del Priorat 
que no serien inferiors als d'Oporto. -"' 

Cadascuna de lés diferents comarques vinícdles ha de vinifiéar segons 
el tipus de vi que li és convenient fer. En a lgune·s serà convenient vere
mar relativament verd, en altres mitjanament o excessivament madur; 
en unes serà convenient la vini:(l.cació en verge i en altres no·; en unes 
serà convenient obtenir ferment¡wions compl~es per a que resultin els 
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vins sécs i en altres serà millor deixar els vins a cert grau de dolç o de 
lioo~~.~ . 

Més de tot això res ne saben els vinyaters i poc, generalment, els 
químics enòlecs. És precís, per això, conèixer els tipus de vins de cada 
una de les nostres comarques amb les· seves característiques espécials; 
però, demés, és precís conèix-er també, els me'rcats mundials del vi i els 
gustos especials de cada un dels diferents països consumidors. I aquests 
coneixements els tenen, generalment, els que per dedicar-se al comerç 
del vi, en una o altra forma, han tingut ocasió de recòrrer les diverses 
comarques nostres i els diferents països consumidors. i conèixe.r tots 
els tipus de vins estimats i preferits en cada un d'ells . 

És per això que jo crec que demés dels pèrits enòlecs, necessàris per a 
dilrigir la vinificació d'una manera ractonal i científica, e•ls cellers coo
peratius deurien tenir-ne uns altres que els indiquessin el tipus o 'cla::r 
se de vi que cada ú d'ells hauria d''obtenir arnJJ vistes al majort èxit co
mercial. Són aqueixos· els que jo anomeno tècni-cs comercials. 

JosEP CABEZA 

Un poc de històriÇI i un camí a recòrrer 

H A vingut a parar a nostres mans .un treball que sots el titol ~<Medis 
per a intensificar la producció de l'Agriculturan publica en la Revue 

Scientífique, de juny de 1919, el Cap honorari d'Agricultura de França 
M. E. Tisserand, i quals comentaris llegim en e'l Butlletí de l'Institució 

lliure de .l'ensenyança i que, per ésser sumainent interessant, el repro
duïríem amb molt gust, doncs els creiem de grans ensenyances per l'A
gricultura pàtria, tan oblidada en moltes regions, encar que intensifica
da en nostra aimada terra catalana. Però el poc espai de <[Ue di&

posem en aquesta Revista, havent d·e donar pas a altres artícles, potser 
més interessants per als nostres llegidors, farà que limitem els nostres 
desitjos passant de llarg els comentaris respecte a la referència històrica 
des de la fundació en la veïna República · de les prilmeres institucions 
a¡gricoles, fundades en el segle XVIII després de la Convenció, ja des 
de l'Escola de la Roville (Nancy) en 1810, per Mathieu de Dombasle, pas
sant per les diferents vicissituts ocorregudes durant la primera i segona 
República per arribar a la labor realitzada per la tercera República, la 
que es va consagrar des del seu començament a fer' renèixer l'ensenyança 
agrícola, que després de gran esplendor havia caigut en el més gran ma
rasme al finir la segona República, allà per l'any de gràcia de,1852. Des 
de el fí de la guerra de 1870-71, després d'estudis · e. investigacions com
parables. a les que vàren fer-se per la preparació de la llei de 1848, la 
República va ocupar~se de reorganitzar l'ensenyança superior creant, a 
Paris, en 1876, el nou II1Btitut Agronòmic que M. Teisserenc, de Bort, 
aleshores mintstre d'Agricultura, va batejar en son qiscÚrs d'inaugu
ració amb el nom d'Escola Politècnica d'Agricultura. 

Va fundar l'Escola Nacional d'Horticultura de Versalles (llei de 16 

I 
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de novembre 1873, ampliar· els edificis, de·senrotlla.r l'ensenyança cien
tífica en les Escoles Nacionals .de Grignon, Montpellier i Rennes, fundar 
especialitzant-les altres escoles (la de indústries agrícoles de Douai, la de 
lleteria, de Ma.rimolle; la de for'Illatgeria, de Poligray i la d'economia 
casolana per les dones, a Grignon. 

Totes elles ben dotades de material i d'un professorat especialitzat 
en cada un dels diversos rams abans esmentats. 

L'acció més important va ésser la de declarar obligatòria l'ense
nyança agricoJa en les escoles normals primàries a fi de fer un nou tipus 
d'escola: l'Escola pràctica d'Agricultura! 

La llei de 1848 havia organitzat l'ensenyança de l'Agricultura sobre 
bases més àmplies, sens dubte. La ciènqia tenia la seva escola, l'Institut 
Agronòmic; la gran cultura tenia les escoles nacionals, la classe d'obrers 
agrícoles tenia per 'la seva instrucció les granges-escoles. 

Malgrat aquesta gran organització, el legislador va ometre l'en
senyança intermitja entre l'escola nacional i la granja-escola, doncs en 
efecte, de 3.450,000 agricultors com propietaris coZonos i a1...,·endataris, més 
d~ tres milions cultiven menys de 30 hectàrees ; aquests petits cultiva'
dors constitueixen la democràcia rural; formen la. gran classe de page
sos que és una de les principals forces del país i, no obstant, no tenien, 
en realitat, cap escola profession·al per a llurs fills; ·les escoles nacionals 
eren inaccessibles per a ells a causa del preu elevat de la pensió i dels 
gastos accesoris; per altra part la repugnància a enviar els nois de 13 
a 14 anys a la granja-escola per a servir, allí, deien ells, de criats i per 
no apendre més que lo que podien adquirir a llur casa. -' 

Així, doncs, els que devien cultivar-se la major part del terrC:ny, esr 
taven condemnats a no rebre més instrucció que la primàri•a i, des del 
dia de la seva sortida de l'escola, entregats a l'ociositat fins arribar 
a la major edat per els treballs útils de la granja (tot això com passa ac
tualment al nostr~ país) . 

Per a remeiar aquest mal era precís crear un nou tipus d'escola, or
ganitzada per als n ens a l'abandonar els bancs de l'escola primària; 
deuria d'ésser d'un preu assequible, corresponent a lo que costa el man
teniment d'un nen de 13 a 14 anys en una família de pag·esos. Era -pre
cís, en raó de la poca edat dels alumnes que el programa d'estudis i els 
treballs pràctics estiguessin · arran d'afavorir el desenotllament inteUec
tual i les forces físiques sense recàrrec en un i ·altre sentit. Era precís, en 
una paraula, que aquestes escoles fosin petits col:legis rurals en els que 
es compleJ,tés l'instrucci'ó primària i on es donés l'ensenyança profes
sional agrícola, que posés als alumnes en condicions d'arribar a . ésser 
mitjançant la pràctica, bons cultivadors capaços de raonar l'utilitat i 
avantatges d·e cada operació i d'aplicar llurs coneixements en la hisenda 
paterna per a trobar-se un dia en situació de representar una funció útil 
en els consells generals o municipals de llur poble. . 

Aquestes escoles-, amb e·l nom de escoles de pagesos, va fundar Ga.m
betta; la seva creació va ésser tan favoTablement acollida que el Parla
ment consag~à la nova instituci.ó per una llei del 30 de juliol de 1875 i, 
mitjançant la qual el nombre d'escoles v'.an propagar-se ràpidament ja 
sia per la interveneió dels consells, ja per donatius particulars; n'hi havia 
10 "a:nys després, 41, i avui n 'existeixen altres tantes. 
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Com sia que la creació d'escoles d'aquest estil són necessàri-es en la 
nostra terra, exposarem el progr::¡.ma tant senzill que va servir per a 
orgarútzar-les i acreditar-se. 

Els alumnes prenen part en totes les operacions de l'explotació inhe
rent a l' escol<a; el temps està dividit en dues parts iguals; la meitat del 
dia, es consagra als tr.eballs del cultiu, al cuidado dels animals, a la pre
paració raonada dels pinsos del bestiar, al maneig de les màquines, apre
nent a montar-les, desmontal'-les i a dirigir-les, als treballs de recol:lec
ció, batre i neteja de les llavors, a les diverses operacions de jardineria, 
empelt, poda, procediments de destrucció de paràsits, insectes nocius, 
etc., etc.. . Se exerciten en un petit taller un cop cada semana en trebar 

EI Saunderson 

· llar la fusta ~ ,el ferro, de forma que, aprenen a fer petites reparacions 
urgents de les màquinea per no veure's detinguts en son treball ni un 
sol moment. 

La altra meitat del dia es dedica a les lliçons, classes, estudis, excur
sions i exercicis. 

Totes les escoles pràctiques tenen una ensenyança ,essencialment 
apropiada al medi en que es troben; per lo tant estan lluny d'oferir una 
organització uniforme. Es comprèn que una escola pràctica no pot tin
dre el mateix programa si està situada en una regió de cereals, on s'estu
dia al cultiu de llavors, farratges, arrels i els animals que en ella es 
crien; que si està en comarca de prats on s'han d'ocupar particular
ment del pasturatge, de la llet, de les vaques, de la cria de vedelles, 
de la fabricació de mantega, formatge, etc ... . i no diguem si és en país vi-
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nicol, són prindpal objecte és el cultiu de la vinya, fabricació del vi, 
a:ixí corn en les comarques de regadiu, els cultius sotmesos al regadiu, 
!'.estudi de les aigües i llur distribudó, la producció veg.etal intensiva 
són, especialment, objecte de llurs treballs pràctics. 

L'ensenyança teà1'ica revesteix un caràcter més igual en.totes les es
coles ja que en tots els llo:cs les plantes viuen, respiren i evolucionen de 
la mateixa manera; però s'activa són desenrotllament utilitzant les va
rietats més apropiades i productives, aplicant els adobs que siguin més 
aprofitats. •L'estudi del terreny, dels cultius, dels animals, de les mà-. 
quines, es l'ealitza se¡m.:g:rle en relació amb les necessitats die¡ l'agricultu
ra local. La Química, la Física, la Metereologia, la Botànica, la Geometria, 
etcètera, són objecte de lliçons i aplicacions relaciom!:des amb les condi
cions particulars de l'explotació agrícola de sa comarca. 

Els estudis duren, generalment, dos anys. Duració que ·està d'acord. 
amb la importància de les matèries que s'han d'ensenyar. 

Corn sempre passa, aquesta institució ha tingut els seus detractors, 
havent sigut objecte d'atacs que ban arribat a comprometre la seva exis
tència. 

Se els ha reprotxat recentment el tindre pocs alumnes, lo que és una 
equivocació ; 50 alumnes, terme mig per escola., no és una. quantitat irris
sò:cia corn se preten, i és fàcil cornpendre, donada la seva o.rganització 
que seria molt difícil tinguessin més de 50 alumnes, donant-los una ense·
nyança pràctica profitosa. Sens dubte que 1,300 ó 1,400 alumnes repar
tits en les escoles pràct~ques actuals és poc en relació amb els tres :rnj¡

lions i mig de pagesos que ·e~steixen a França. Tot' lo que pot objectar~ 
se a tot això és que si es desitja tindre més dei'Xebles que rebin aquesta 
t•r,senyança., és precís que s'implantin més, escoles a l'alcanç de ~es po
bla C'iuns 

També es din ·que el no tindre més alumnes és degut a un mal d'o
rígen : el de privar a les· famílies dE) llurs fills durant l'època dels tre
ba:.lls, altre equivoc~ció. 

Notem, abans que tot, que es tracta de xicots de 13 a 14 anys, que 
surten del co"l:legi i quina. facultat de treball és relativament dèbil ¿és 
un bé convertir-los en pastors o guardadors de vaques en el camp o per 
els camins? 

Encaminar els nois al camp, va ésser la idea per a detindre l'antiga 
corrent, resta1,_los c1e les altes carreres per a portar-los a les escoles 
pràctiques. 

Molts agriculto.rs tenen el criteri de que l'enseny.ança és deficient, te
nen la convicció de que els mestres són poc pràctics i que l'ofici de cul- , 
tivador deu a.pendre's a la granja i en el seu cestat, en sa casa. No va. 
equivocat el que tot bo cenyeix a la pràctica manual corrent, però cau en 
un gran error en quant considera inútil la instrucció que vivifica l'o
fici, que és el medi d'augmentar la força productiva, uB medi de progrés. 
tan útjl en la professió de cultivador corn en la d'industrial; quan no 
veuen que la instrucció és avui dia una condició essencial per augmentar 
el rendiment de nostres terres, de nostre bestiar, corn és prova evident 
l'exemple de tots els països adelantats que són els que han alcançat un 
grau més alt de producció; la labor de destrucció de la rutina d.e seguir 
els medis empírics heretats dels antepassats és la labor que deu de rea-

' ' 



Agricultura 

litzar.-se per a, combatre aquesta mentalitat de molts pagesos a fi de fer 
homes a la moderna. 

En resum, i per no molestar més als pacients llegidors, condensarem 
els nostres' anhels dient que creiem n ecessària la implantació d'aquestes 

e~coles, i com sia que l'únic lloc d'Espanya on podem ésser escoltats és 

a la nostra regió, per éssú fins 'ara la única qu e ha donat proves reals 
de sa vitalitat i amor a l'agricultura, creant baix els auspic!s de la Man
comunitat, el Serveis Tècnics i l'Escola Superior d'Agricultura, institu

pions que venen a ésser com les escoles politècniqu es de G1ignon, etc., 
aba.ns esmentades, a ella ens dirigim per que si atenta a tot quant repre

senta un progrés crea, en bon hora, les biblioteques rurals amb el fi de 
fer ciutadans cuits hem de creure que abans que intellectuals hem 

d'ésser. eminentment agrícols, ja.que després de la indústria és la font 
de riquesa més gran del nostre país i atents al seu progrés trobant-se in

fmitat de petits cultivadors en mil inconveriients per a enviar als seus fills 
a l 'Escola d'Agricultura necessita, forçosament, la implantació del nos

tre tipus d'escoles-pràctiques, però com això representa un gran dispendi 
del que seguram.ent no disposa l'organisme oficial, seria necessa1i encar 

que difícil, que pioguessin sobre aquestes escoles a l'estil americà i an
glès, quantiosos donatius de particulars opulents a l'objecte de costejar 

l'ensenyança; p el'ò si els nostres adinerats es neguessin a tan filantrò
pica acció, crec podrien nèixer aquestes institucions al calor de l'Escola 

d' Ag1icultura e impulsade-s per els siildicats agrí cols que tants beneficis 

estan reportant a la pÇLgesia. No venim a parlar del tot d'una cosa nova, 
doncs fa anys que funciona a Sant Julià de Vilatorta (Vich), una granja

agrícola per a orfens pobres que hi reben instn1ccló i hi són mantin
guts i vestits gratuïtament (però tingueu en compte que es tracta de nois 
poJ)res i en el cas que esplanem no). Que a Fortanell (Prov. G.irona), te

nim una escola-agrí¿ola regida per frares, i demés a Re-us i Vilafranca 
del Penadés existeixen les Enològiques, i Arenys de Mar (Barcelona), 
comptem amb la Real Escola d'Avicultura. 

Això de mostra que a· Catalunya es preocupen de l'Agricultura, pe:r.ò 

és precís intensificar-la per a educar als pagesets de 13 i 14 anys creant 

el non tipus d'Escola. 
DoCTOR GUILLEM DE BE A VENT 

Del Laboratori Qu11nic dels Serveis Tècnics d'Agricultura 

Sots !'.amenaça de la llagosta 

E NS tn'obàvem a Lleyda en els dies del Concurs de tractors organitzat 

per l'Institut de Mecànica aplicada de la Mancomunitat Catalana. 
En la ciutat vestida de festa, formigueigen els visitadors vinguts de 

lluny, els mecànics i representants d'aparells de totes nacionalitats, 
donant-li aspecte d'urb cosmopolita; els alumnes de nostra Escola 
d'Agricultura, els fotògrafs, elG reporters ... 

A diari, nomhrosos trens compostos de moltes unitats descongestio

naven els carre1)3 i places, traslladant al públic vers les planes ilimitades 
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de Raymat, batudes sense misericòrdia pel sol aclaparador dels dies 
cijars, ja calorosos, de primavera. 

En el camp de proves, imm.enBa plana d'unes 300 hectàries d'extensió, 
tot era animació. La remor ronca dels motors, que acomp•anyats de 
núvols de pols i aixams de curiosos conre.ado;rs, treballaven isoladament 
en llurs parcelles, havia substituït al silenci habitual d'aquelles terres, 
espe~rança ja propera de nostra agricultura. 

P erduts en la immensitat anàvem d'un tractar a l'altre, guiats pels 
grups de gent que com vols d'ocells, vagaven àvids d'enterar-se de ço 
que a no trigar havia d'ésser el seu cavall de batalla, permetent-los-hi 
redreçar l'espinada, corvada de tant guiar l'arreu i conrear còmoda
ment s entats damunt aparells incansables ... 

Qbrint les rases 

... Quan veu's aquí que una veu amiga ens crida, saludant-nos. .Es 
l 'amic P'erez, pl'Opietari de la Granja ccEl P1laru, situada en la provincia 
d'Osca. Canvi.em impressions damunt el Concull's, tema per ell de ca
pital interès i en despedir-nos m'invita a pa9~ar uns quants dies amb ell. 

La curiositat de conèixer l'éstat actual d'aquelles regions, regades 
pel Canal d'Aragó i ·catalunya, que ja havia recorregut amib l'Escola 
Superior d'Agricultura de la Mancomunitat, f...t.rà uns 5 6 6 anys, en aca
bar la carrera, m 'impelleixen a acceptar tan amable hospitalitat. 

Es per això que el diumenge, darrer dia del Concurs, ens trobàvem 
inslallats en nn vagó del tren, camí de Tamalrite, sotraquejats deguda
ment com és típic en aquella línia. 

Mentre distretament guaitava passar aquelles pCIIIn,pès espanyoles, 
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en les que, com oasis de verdor s'hi destaquen les plantaciòns d'arbres 
de Raymat i els oliverars i alfalsos d'Almacelles, arriben a mí els te
mes d:una conversació que pel seu interès agrícola no triga a arrencar
me de mon extasi de la finestreta del tren i a fer-me escoltar àvidament. 

· Es el meu amic que ha trobat propietaris coneguts i la. conversa ha 
vingut a parar en els dos tea:n¡es sobressuirlints en aquells dies: El concurs 
de tractors i la invasió de ~a llagosta. 

Del primer els podia enteiar jo, mas la segona no l'havia vista mai, 
malgrat haver tractat dos anys amb els Flagells del camp en la secció 
de Patologia Agrícola del Consell Provincial d.'Agriculura i Ramaderia. 
SolG l' havla vist dibuixada en e~s llibres! 

A Tama1it, les notícies són més alarmants: tothom parla del mateix. 
La llagosta s'acosta: la liagoS!ta ha travessat el Cinca, originària de 
Monegros. FocuG de llagosta es descobreixen cada dia arreu escrup.pats, 
i els termes municipals i els propietaris principalment es movilitzen: es 
demanen. auxilis a l'Estat ... L'espant creix: Adéu conreuoS! ... p sera la 
la ruïna, la desolació... Alguns s'aclaparen, altres no perden les espe
rances i proposen organització i treball ... 

En arribar a l «Pilarn, després d'una traversa pròpia del Far-West 
americà, ja haviem fet les. dues hores de car:ruatge que ens separaven 
de la «Serafina,, finca on es trobaven els focus més propers, i així estu
diar i contemplar damunt el terreny tan terrible flagell. 

Camps a través, sense camí car tot és pla, ens allunyem del «Pilar,, 
sotraqueja,ts en lleuger cotxet tirat per patenta euga, vers la Serafina, 
finca situada prop de la carretera de Fraga a Binefar, i on a la matinada, 
petites columnetes de fum ens havien indicat que les tasques d'extinció 
continuaven intensament. 

Atravessem les finques dels «Navarr001> i «Peñarroya,, i tan promp
te pujant ~ un planell enlairat com devallant-ne, entrem sots una rul
xada en l'esmentada carretera. Dos quilòmetres més i ja som en ple 
viv;er de la llagosta. 

Des de la carretera i quelcom enlairat, es domina l'extensa vall, si
tuada vers el mígdia de Penyarroya, de quina finca forma part. Entre 
aquella i la carretera, en forma de IIl.al'ge, un troç arran de teiTa· ha 
estat l'escollit per l'insecte, prop els camps de blat, com a lloc indicat 
per à depositar-hi els ous. 

Una vuitantena d'homes aplegats d'entre les cases veïnes i, principal
ment dels termes de Bellver i Esplus han construït una rasa en la part 
baixa d¡, l'erm vorejant-lo, entre aquest i els camps. La cabu!la de la 
fooa ha estat calculada proporcional a la superficie del focus, tenint 
en compte que és necessari enterrar-hi tota la capa superficial de ter
ra fins una fondària de 0'05 metres. 

Una parella de mules llauren per endavant el terrenys i canviant 
l'arreu per la trajella, transporten la terra fins la rasa, on és aplana
da. En mancar un parell de pams per a arribar a dalt el conjunt, és re
cobert per la terra extreta. 

La tasca és pesada. El teiTeny queda net com una plaça. Si fos ho
rizontal semblaria el preludi preparador d'un embelat en dies de festa 
major; mes ¡quan distint és l'ànim dels treballadors en el cas present, 
malgrat con·e el vi en apundància! ... 
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Canviem impressions amb els que fan de directors d'aquella munió 
d'homes. Són els secretaris dels pobles veïns, agutzils, guardes ju
rats, etc ... 

Ens monstren una saquet, com de mitia quartera ple de «Canutillosn 
recollit en poc menys d'un parell de metres quadrats de ¡,focusn. 

El «canutillon és un tub recovert de terra en l 'interior del que s'hi 
troben una quarenten.a d'ous, de les dimensions d'un gra segle. 

L'origina la femella clavant a terra el seu abdòmen i segregant una 
substància mucilaginosa que .es solidilica i s'uneix a la terra del 
voltant. 

La posta té lloc en el .mes d'agost i nou mesos després (segons con
dicions de temperatura), o siga vers el mes d'abrl, neixen les larves. 

Transportant la terra que contè els cauutlllos a la rasa 

Ço és el que tenia ' lloc en els «focus,; de la regió que visitem, i çd 

era el que havia fet descobrir i existència del flagell. 
Veritables exèrcits de p-etits insectes, havent experimentat una pri

mera muda o:;altaven en passar; eren els «saltonsn. Altres, tot just nas
cuts, en estat de «moscan (larves rampants), no poden saltar ni volar, 
s'arrossegaven arreu. La columna d'invasió, seguint sempre una direc
ció fi.'l:a, que cap obstacle detura., començava a marxar a complir l'o~ 
bra de destrucció. 

Més tard en aparèixer les ales i empendre el vol veritables núvolG. de 
llagosta. deixant-se. pqrtar pel v-ent, 'tapant el sol i aturant els trens, por· 
taran la ruïna a comarques senceres, convertint en ermots en el terme 
d'una nit., els camps abans verds i 'feconds, esperança de moltes fami
li~, que en ells lli tenien pooats els cors. 
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Qu.an la seva mobilitat és reduïda, mercès a la carència d'ales, és 
el moment propici per a combatre~-les i destruir-les, deturant les colum
neG d'invasió du:iginirles vers foses on són cremades. 

A la matinada, quan encara ensopideS estan en denses masses, sota 
l es mates, és l'hora indicada per a l 'aplicació del benzol i la bemzina, 
ja regant el terr.eny amb tals combu.3tibles i pegant foc , ja empleant, pro
cediment el més pràctic i modern els llença-flames, aparells que projecten 
un raig de benzina encesa a 10 i 15 metres. 

Molt.s propieta1is havien enviat ja bidons de combustible, p1·ocedents 
delr3 et -'l tocs», per al manteniments dels tractors i ja podem contemplar 
milions de cadàvers rostits i mig incinerats a la matinada. 

Però, malgrat t0t, hem de reconèixer que havien tingut la sort de des
cobrir el flagell a la prime.Lra guspira, ço que els hi ha permés, mercès 
l'activitat i decis.:>ió demostrada digna de lloança, combàtre'l en l'o
rígen èn la forma de etcanutillo». 

Es ja tard i som lluny de casa. A mig quilòmetre altre etfocus», dó
na feina a altre grup de treballadors... Arriben guardes anunciant el 
descobriment d'altres i altres etfocus» en els termes d'Ah ala te, J3inaced, 
Bellver i Esplus. 

Ens despedim, no sense haver quedat d'acord els propietaris en 
celehrar una reunió per a deliberar la conhihució particular a l'ex- · 
tinció, encare:L-x.ent de l'E,-tat el seu auxili. 

Als catalans, sobretot als lleideians, pel veïnatge del flagell, interessa 
l'extinció de la llagosta, car en el seu territori hi han, encara, extensions 
immenses ermes eminentment favorables a la seva propagació 

Ara que els focus» són reduïts no escatimem els medis d'Qxtinció, 
aplicats mitjançant una perfecta tècnica, una immillorable associació, or
ganitzada degudament! Moltes vegades després és tard . 

I mentrestant ¡Déu faci que _,el vent de la desgràcia, aixecant els nú
vols prenyats d'insectes devastadors no bufi vers casa nostra! 

JosEP M.• OLER I COLL 

Enginyer agrícola Ajudant de la Càtedra de Fitotècnia 

EI concurs de bestiar boví de Berga 

P ER primera vegada, entre els concursos de bestiar que està celebrant 
la Mancomunitat de Catalunya, se n'ba fet un de bestiar bavi de raça 

catalana, les senyals de la qual són : 
El cap és de perfil recte. El front estret (dolicocéfala). Les banyes, de 

secció circular, implantades lateralment s'abaL-wn un poc per a enlairar
se desseguit avançant cap endavan~, dlligintrse immediatament cap els 
costats en qual sentit estan orientades les puntes o terminació d'aquests 
orgues. 
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Els frontals plans, poc excavats en la seva unió; órbites moderada.
ment rellevades. 1as prominent a la basa, unint-se els seus ossos én volta 
ovijal. Llagrimals i maxilars un poc deprimits. 

Pelatge roig en variats IJ:l"a,tissos, preferint-se, no obstant, el vermell. 
Les vores de le¡; orelles i dels ulls, la part del davant de la cara., barbe
llera i membre anteriors més o menys emmascarats, però fortament en els 
mascles; la terminació de la cua, la corona, ~1 morra, · els botons, la na
tura, la punta de le.s banyes, les peúlles i els unglots negres. 

Alçada, terme mig, 1'33 metres. Cós ben proporcionat amb les ca- . 
mes, essent preferibles els animals amb tendència a les amplades. 

S'efectúa el dia 5 del corent mes, a la ciutat de Berga, entre una es
pectació i lm encuriosiment e-xtraordinari, degut a ésser el primer concurs 
de bestiar que es celebrava a la comarca del Berg.adà. 

Hi estigueren presents el diputat de la Mancomunitat D. Ivó Minoves i 
Anglarill, les autoritats locals, i la Junta directiva del Sindicat Agrícola 
de Berga. 

S'oferien els premis següents: 

1,000 pessetes a un toro; 750 pessetes, a un altre toro; 1,300 pessetes, 
per a dnes vaques, a 650 pessetes cada una; i 2,100 pessetes per a 6 altres 
vaques, a 350 pessetes cada una; total: 5,150 pessetes de premis. · 

El bestiar que es presentà a concurs, en sa major part, er.a del país, 
havent-hi, no obstant,. alguns exemplars aranesos i deJ Pallars, j¡ altres 
més o menys creuats de suís. 

El Jurat atemperant-se al programa del Concurs, eliminà de moment 
tots aquells individus allunyats del tipus que es desitjava premiar, triant 
després per successius exàmens els mellors exemplars. 

Però es vegé privat de donar tots els premis per a toros, a canse qüèn
cia de que cap d'aquestos reproductors fou mereixedor de les quantitats de 
1,000 i de 750 pessetes que es destinaven als tres primers. Això no obs
tant, s'en premiaren dos amb 650 pesetes cada un, essent llurs propietaris 
D. Josep Salvans, de Berga, i D. Ramon Vila, de Seres. 

Els premis per a vaques de 350 pessetes cada un foren donats tots, al
guns d'ells com a estímul més que com a mèrit. Els propietaris agraciats 
foren: MiqueJ Soler, d'Avià, primer i segon premi; Ramon Pons i Nogue
ra, de Berga; Ramon Vila, de Seres; Martí Salvans, d'Avià, i Ramon R~
ba, de Montmajor. 

Componien el Jurat, D. Pere Moragues, secretari general .del Centre 
Gremial de Carnícers, en qualitat de President; D. B. Garcia Neira, Ve
terinari Delegat d'escorxadors, com a Vocal, i D. M. Rossell i Vilà, Cap 
dels Seveis de Ramaderia, secretari.' 

El Professor Sr. Rossell i Vilà, en repartir-se els premis, feu una 
crítica dels animals presentats al concurs, explicant les raons que ha
vien motivat per a premiar els reproductors, enumerant llurs defectes 
i qualitats, marcant així les orientacions més convenients pel bestiar de la 
comarca i a les quals hauran d'emmotllar-se els ramaders .en el pròxim 

concurs. 

SAMUEL NAVARRA 
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El Congrés de la Federació Agrícola 
Catalana Balear a Banyolés 

E LS dies 15, 16 i 17 del passat mes de maig es celebrà a la ciutat de Ba

nyoles el XXIV Congrés de la F. A. C. B., havent assolit un èxit dels 

més remarcables. I 

"Cltra la Mesa del Congrés amb son President al cap D. Carles de For-

uny, es congregaren a Banyoles D. Anton Jansana, vice-president de l'Ins

titut Agrícola Català de Sant Isidre i President de l'Assamblea de la Man

comunitat; D. Jaume Raventós, Director dels Serveis tècnics d'Agricultu

ra de la Mancomunitat de Catalunya; D. Josep M.a Bo:fi~ i Pichot, de l'Ins-

El Olasgow 

titut d'Estudis Catalans; D. Leonci Soler i March, Comissari Regi del Con

sell Pmvincial de Foment de la província de Barcelona; D. Isidre de Puig, 

que ho és de la de Girona; D. Manuel Raventós; D. Josep Vidal i Bar

raquer, i representants dels principals organismes agraris de Catalunya. 

Demés s'hi adheriren quasi tots els parlamentaris de Catalunya, es

sent-hi presents el Diputat a Corts per Olot, senyor Pons i Tusquets, el Pre
sident de la Diputació de Girona D. Agustí Rie:ra, els diputats provincials 

D. Joaquím de olà, d'Olot, i D. Martirià Butinyà, de Banyoles. L'Ajun

tament de Barcelona hi envià sa delegació en la persona del regidor i ti

nent d'alcalde de la ciutat D. Martí Matons, al qual acompanyava el Cap 

de la secció de cerimonial D. Emili Puigdomènech. 
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Els termes posats a deliberació eren quatre : 
I Cultiu, adob i comerç d'alls. -Ponent, D. Vicens Illa. 

Il . Reconstitució dels oliverars. -Ponent, D. Joaquím Vayreda. 
III. Femers. - Ponent, D. Miquel Ordís. 
IV. Les malalties dels alls. - Ponent, D. Joan ·vidal. 
To.ts aqueixos temes, confiats com eren a persones de la comarca, foren 

t.r::ictats amb gran competència. 
Les conclusions provisionals que es presentaren foren aprovades dés

prés de fer atinades observacions, els senyors Bofill i Pichot, Jansana i Pu
julà, d'Olot, al tema I i IV, que es discutiren alterant l'ordre del pro
grama. 

Igualment s'aprovaren els temes II, prenent part en la discussió els 
senyors Soler i March, Vidal i Barraquer, Dr. Grassot, Pbns i Tusquets i 
de Puig, i el III en que hi intervingueren D. Jaume Raventós, D. Bali
tomeu Rosselló i D. Carles de Grassot. 

'1. F ederació celebrà sessió en l'Ajlmtameni per a designH el punt on 
té de celebrar-se el pròxim Congrés, que en atenció a que l'any vinetnt es 
compleixent 25 anys de la funda.ció de la F. A. C. B. i que aquesta tin
gu é son breçol a Sant Sadurní d'Anoia, s'acorda que es celebraria a Sant 
Sadurní. 

A m és de l'encert en presidir i dirigir les discussions de D. Carles de 
Fortuny, és d 'esmentar el lluïment que aportaren a les tasques del Con
grés amb els seus· discursos D. Jaume Raventós i D. Josep M.' Bofill i 
Pichot. 

En la sessió de clausura parlaren el r. Raventós en nom dels Ser
veis Tècnics de la Mancomunitat, el Sr. Ordís, en nom del Consell Provin
cial de Foment de Girona, el Diputa.t senyor Butinyà, l'alcalde de Ba
nyoles i el consiliari del Sindicat Mn. Pere Dausà, en nom de la ciutat, 
agraïda per haver-se celebrat allí les tasques del Congrés, D. Martí Matons 
en nom de l'Ajuntament de Barcelona i, finalment, D. Carles de Fortuny, 
per a resumir els discursos, reme·rciant a Banyoles l'hospitallitat oferta. 

I és què, en realitat, les hores pasades a la ciutat del famós estany i 
la celebrada a Font pudosa, s'hi feren per demés agradables. 

L'Ajuntament obsequià amb un lunch al expedicionaris, i el Sindicat 
Agrícola, amb un fullet compendi de l'acció que porta desenrotllada aquest 
organisme agrari, que és dels exemplars de Catalunya, puix en ell 1ü ha 
les següents se·ccions, totes en plena vida, de caixa d'estalvis i prèstecs; 
assegurança de bestiar porquí; mutualitats per a l'assegurança de matxos, 
mules, cavalls, bous, vaques i vedells; secció de compra-venda; venda i 
exportació de bestiar i ouS'; mutualitat del trepall; ofertes i demandes 
i borsa de contractació; assegurança coni:ra~pedregades i incendis, secre
tariat popular, · i entre al~res moltes impossible d'apreciar en una lleur 
gera visita, la farinera muntada amb els moderns avenços, moguda per 
un salt d'aigua que hi ha a la mateixa finca, i força elèctrica supletòria. 

Ultra això, els congressistes visitaren totes les coses notables de la po
blació i encara es destinà a excursions tot el tercer, dia retornant a Bar
ct~lona. 

Es visità el monestir de Sant Esteva, el Santuari del Collell, el Sindi
cat Agrícola de Santa Pau i la vila d'Olot. 

RAMON CASTELLS 
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COMENTAR-IS 
Segons el color deC prisma 

Olis i vins a l'exportació. Blats d'importació. Sucres de consum 

equilibrat. Celiulosa i pastes mecàniques importa~es, paper estran

ger rebut. Ben garbellat, val a dir: política aduanera lliure; aranzel 

prohibitiu; segona columna oportunista o, en altres termes: protec

ció i lliure canvi. 
Ja hi som! I on som? A reclamar protecció en el fons: treure sa

brants o entrar ço que manca, i una i altra doctrina (¿) econòmica ens 

posa com a galls de circ als productors i manufacturers, en reclamar dis

posicions i medis que armonitzin les tendències. Retorns de dipòsit; pre-

mis als exportadors; marge de reciprocitat. · 

I bé, el consumidor paga, i no pas baratet, ço que compra i aquí 

diríe111 que des de l'e tancament aduaner tota mercaderia s'ha collo

cat a màximes altures. I els canvis or devallen, ço que es pas as-

senyal de internà riquesa. . 

Aquella norma de màxima producció com senyal d'abundància, aquí 

rest9. incompresa i aquell zolsverein regulador per a auxili mutu que 

l'Estat regenta i classifica, tampoc té cap valor per a nosaltres. 

Què fer-hi? Res, esperar boca badats el sant adveniment d'un hi

sendista, perquè, per ara, aquí som tan radicals que no trobem altre 

elecció que la de l'aragonès: «a Zaragoza o al charco,. 

Vi sense alcohol 
S'està fent una gran campanya contra el vi i a nacions com Suècia, 

l'Estat en té monopolitzada la importació, i a roruega es barra l'entrada 

al-: vins que tenen més de 1:? graus d'alcohol. 
Altres països com Bulgària, Finlàndia, Polònia ~ Romania es preo

cupen de l'alcoholisme, i Tord Amèrica, i quelcom a Suïssa i Alemanya, 

han introduït l'ús del vi sense alcohol o sigui un most esterilitzat. 

Les revistes que ens donen la notícia, expliquen per peces menudes la 

manera com -s'obté aquest most, una bona cosa complicada i, segons es 

diu, també té un inconvenient si s'abusa dels antiferments per a con

servar-la. 
Que bon profit els faci! Que si a tot arreu del món es fes un ús tan 

moderat del vi com en nostra terra, no caldria que els Governs es preo

cupessin tapt dels danys de l'alcoholisme. Sobretot, si, amatentment les 

dones cuidessin de que els ~eus marits no alcesin el porró més de lo det

gut, com una dona de Palau d'Anglesola que vivia a mitjan del sègle pas

sat. Era molt bromista, en una reunió, agafava la guitarra i s'acompa

nyava alguna «romanza, alguns «trobos divertidos" i si al calor del plat

xeri observava que el seu marit bevia un xic més de lo regular, entre les 

cançons, li sabia tirar aquesta indirecta a faisó d'una rescobla de goigs: 

Puix com Déu mos ha donat 
raïms de tan bona mostra, 
esta nit, com cantaran 
els gatets a casa nostra! 



/ 

272 A.gricultum 

Dels invents meravellosos 
Potser perquè el pagès no és amic de filosofia, es sol escaure que, de 

tant en tant, vulgui el món del bluf deixar-lo bocabadat amb noves estrepi
toses. Un dia és la llavor fecundíssima que dóna al cent perú; altre jorn, 
és l'adob de modern assaig que procura rendiments incalculables; demà 
la màquina què, per sí sola trasbalsa en quinze minuts més terres que les 
que el Montgròs estatja. 

Ara .. . ara és el seu germinador de Pi on Gaud en el quin, banyant-li 
les llavors, regala un 67 per 100 més de gra i un 75 per 100 més de palla. 
Car la seva nota, que es tracta d'un procediment preliminar en la sembra 
dels blats. Pian Gaud calla el seu «secret sacrén avarament desoint les 
temptadores proposicions de compra que anglesos, americans i ¡fins es
panyols! hem adreçat a l'inventor francès. 

- «Ah, no! ··-s'ha dit el patriota. - Sòc francès i vull que siga Fran
ça la que s'aprofiti del meu descobriment.n 

I el secret del líquid Pian està en que reclama una preparació de con
reu, de trasbals de terres i desherbatges que basta, de per sí, a esperonar 
la bonr- germinació. Condició d'eficacitat del germinador Gaud i requi
sit sine qua, non: l'extremat bon conreu dels camps destinats al gra. 

Sigui .l'empleu de nitrat amònic, de potassa, d'hidrats de carbono, 
glucosa o altre substància que tingui per vehícol l'aigua, el fet és que el 
gra cau bé i vegeta esplèndidament en el bon jaç de terra que l'aguarda. 
El fet, comprovat per Bachelier, és que sens dubte influeix més el coefi
cient d'humitat del gra que la densitat dels valors nodritius empleats. 

I la comprovació directe ens diu quelcom més del secret Pian Gaud : 
treballa molt i pulcrament i trobaràs molt forment. Amb terres ben treba
llades, el germinador serà bo ; el bon germinador amb terres aspremant 
conreades, sols farà mullader. 

Deia el camperol. aragonès: cc Con hierro a la üerra y el brazo en pos 
de ella t endré sementeran. I després afegia, amb somriure intencionat : 
ccCon mucho dinero, cualquiera es rico.n 

Que sí. «Amb terra ben regida, culliràs sens midan. 

La llagosta i els aeroplans 
Ara que dissortadament la llagosta ha fet la seva aparició en ter

res veïnes, és oportú donar a conèixer una manera ideada per a com
bàtre-la. 

La passada guerra amb els aeroplans que produïren tanta devasta
ció, volant sobre camps i poblats, essent convertits en màquines de 
destrucció han quedat com a vehícols del .pensament servint, com ser
veixen per al transport de correspondència. 

Si les proves reïxen, com sembla, encara una més útil i noble apli
cació els serà destinada. 

Es a França on hagueren de sofrir els danys d.els gasos asfixiants 
i matèries inflamables, que ara van a ensajar les màquines voladores 
per a lluitar contra la llagosta. 

S'emplearan petites bombes plenes de cloro-picrina le~ quals se
ran llençades contra els núvols de llagosta, extenent el seu radi d'ac
ció en una circunferència de 150 a 200 metres de diàmetre. 

No està mal calculat si els resultats responen a les esperances. 
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Pel juny, la falç al puny 
Si per un mome-nt havia semblat que amb les dalles primer, i amb les 

màquines segadores després, s'havien d'abolir o arreconar les falç, o guar
dar-les només que per a segar farratges en poca quantitat, i segar herbes 
dels marges i caixers de les cegles de vora els pobles, pels gitanos trans
humants, enguany .no serà així. 

L'adagi, que semblava cridat a desaparèixer, cobrarà nou vigor. El 
règim d'aigües que ha caigut durant tota la lluna de maig, ha inundat de 
tal manera les terres planes que, segons notícies, no s'hi podrà entrar de 
dies, i aje,outs com estan els sembrats no's podrà anar a dallar-los, i menys 
entrar-hi amb les màquines arrastrades per bèsties de treball. 

Serà precís, enfontzant-se o no, anarbi amb la falç, i teure a terra fer
ma les gabelles, fent bo nov~ent l'adagi «pel juny, la falç al punyn. 

I encara un altre. Tantes pluges, han retrassat la sega, però així i 
tot, haurem de dir, «sembraràs quan voldràs, i per Sant J:oan segaràs». 

Un nou camí pels Sindicats de l'Urgell 
Ens deia l'altre dia él President del Sindicat Agrícola de Bellvís: 

· -La Sucrera de Menarguens, plega; haurem d'abandonar el conreu 
de la bledarave de sucrE\ que era, a pesar de tot, una riquesa per la nostra 
comarca i tornar a l'antiga rotació irracional, blat-alfals. Més hi bau
ria una senzilla manera d'evitar aquest pPrill, enriquint, a l'ensemps, la 
comarca: comprar la Sucrera. Els Sindicats de ·l'Urgell podrien fer 
aquesta compra sense que això repesentés un sacrifici insoportable. L'Ur
gell és ric, els nostres pagesos són rics, hi han pobles importants, com 
Mollerosa, Balaguer í Bellvís, interessats en que la Sucrera no desapa
reixi; amb un petit esforç podríem ésser els amos i assegurar-nos, per 
sempre més, una retribució remuneradora al nostre treball. La indústria 
del sucre ha estat una de les que ha guanyat més diners, és una de les 
més protegides per l'Estat, és una de les que té més puntals, ferms pun
tals a dalt on es fan els aranzels .. . 

Es una bona idea aquesta del nostre amic. La sucrera deu valdre, 
ap enes dos milions de pessetes; entre quinze o vint Sindicats ... 

((Chateau-la-Pompe» 
Un vinyater francès, M. Pigouche, escriu a propòsit de la crisi dels 

vins, rotulant amb petites epigrafies els diferents paragrafs. En aquell 
que es refereix a la resolució de la crisi, s'encara amb Ja «C:. G. V.», 
dient-li que la repressió del frau no deturaria la mala venda. 

1 retreu la collita feta per ell en un predi de Vespeille de 530 hec
tòlitres amb graduació 14'5 alcohol. I, gràficament, que no ha pogut 
vendre a preu retornador en tant que si hagués a.cudit al bon dosatje de 
Castell de Bomba en l'hora de vermar portant el vi a 11 graus, hauria 
ja venut a un preu compensador. 

Textualment afeg~ix: «Que el comerç pari compte. Si no ens com
pra els nostres vins bons al preu que merèixen, empenta a la propietat 
al mullatgen. 

Voilà le blagueur! - De forma que excés de oferta i sobrants de 
stock, poden reduir-se augmentant la mercaderia? Ilogisme manifest. 
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Sortosament que unes ratlles enllà hi afegeix una rectificació al de
manar als directors de les Associacions: "Assez de palabres. De l'aec 
tion ... De l'action .... De l'a~tion ... n. Afegint-hi els tres batalls la tri
logia en grosses negretes: Bancs, G~:llers, Trus.t. 

La nostra, justa: Crèdit, Cooper:atives, Fede1·ació. 
Per·què, crègui'ns M. · Pigouche; el mullatge ens a.iguali-ria tot con

tentament. 

Els cavalls de Cerdanya i les presses oficials 
Llegim: 
<<Escriben de Puigcerda, que la Co.rnision nombrada para la compra 

de caballos para el Estado, se ha llevada 24 potros de dos a tres años, no 
habiendo podido ser mas elevada la compra por falta de tiempo, que no ha 
permitido recorrer todos los pueblos, de lo contrario mucho mayor hubiera 
si.do el número, pop lo muy abundante y apreciada que es el ganado de la 
comarca.n 

El patriota corr'esponsal, posa de relleu ,tot el sist.ema polític d'allende. 
La Cerdanya és una exce1lent comarca productora de bestiar cavallí, 

els comissionats oficials ho saben, però hi van àmb temps just, no tenen 
temps de recòrrer tots els pobres per a comprar-ne més, i se'n van com
pran només que 24 poltres. 

Ni sisquera ho han fet com en altres comarques de Catalunya, en que 
avisen la seva presència en punts determinats i en dies fixos, i d'aquesta 
manera hi acudeixen els rema,ders. 

La qüestió és complir l'expedient. 

INFORMACIÓ VI N fCOLA 
Eixits del règim de pluge-s i de les malifetes climatològiques, la vinya 

ha entrat, sense· primavera, en les calors estivals i, com natural cons
1
e

qüència, en les demostracions del míldiu que covaba, al punt, que en 
moltes cornarcades, terrnJen, amb raó-, l'avenç del flagell, tant més que 
no anem tan abundosos de sulfat com convindria troba:r1-nos. 

Le.s sulfatadores ruixen a bo i millor els ceps que preGenten un grau 
d'invasió he:p. perillós si no es detura l' eniermetat que se:rn.bla aferrada. 
Déu vulgui que no siguem burlats en l'esforç de rescatar els raïms de 
la plaga. Que tnt hagin d'ésser angoixes als pobres vinyaters! 

J;_,es no.tície.s de fora casa en quant a la criptogàmica, res ·tenen tam
poc de falagueres i els departaments meridionals fra.nceGos i italians 
se!lllblen forçà atrapats, bé que això no sigui a inspirar-nos cap com
pensació, car les destinacions de. vinSI nostres a dits països perrnaneixen 
en un interrogant desesperançador i més ara, amb la- barrera de l'aran
zel netament proteccionista que trobarà rèplica en nostra producció 
francament necessitada d'em.ba.rcs. No perdem de vista, ademéG, que 
l'enlairament aduaner s'està complicant amb les integracions en or, que 
acabaran de barrar f"ronteres. 

Ja les nacions del Nord han :r<espoGt amb una disposició fiscal que 
dificuliarà els intercanvis. 
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I , cosa rara; aquesta impressió que h avia de re·percutir en un major 
aviliment del mercat interior , la trobem, contràriament, amb un estat 
reaccionador que, de mom•ent, no es tradu ei·x en augment de preus, mes 
sí en ferma cotització, en propensió à millorar els tipus blancs i, sobre-
tot, en una més decidida soJ..licitud del vi. Una causa registrarem que 
ens ho podrà explicar: la manca de bones classes qu e el consum reclama 
i la pèrdua de centes cargues de clar, més particularment fiagelat per 
les pedregades que atraparem. l'avenç de bro.tació que els és peculiar. 

Per ço les mostres negres tenen menys a•ccepta.ció i queden entre 
les pessetes 1'75 i 1'85 grau carga-hectolitre, però sense registrar-ne grans 
magatzematge•s. Són tipus més disposats a l'ús del mercat exportador 
franéès que roman somort; mes els preus., lluny de flectir, propendiran 
a l'alça ja que els sobrants no seran com haurien estat amb una collita 
a.rribada a bon terme. 

Compulsant el s.tock de la paEsada· anyada i la probable d'em.guany, 
quedaran. cobertes les necessitats interio·rs, més a poc que una ci]ècums
tància· favorable ens pugui arriscar als embarcs, s'escolaran amb rapi
desa les tines. ' I la condició favorable podran produir-la dues passi-· 
·bilitats directes i fatals : migrada collita als païEBOs vinyaters exporta
dors i la millora de llur moneda. Una· tercerà raonable possibilitat està 
en que millorin les reciprocitats mercantils una volta la nor3tra i11dústria 
se senti a cobert dE;l temperi d'una superproducció mancada de compra
dors. I a-ixò~ bé que lleu_ment per ara- s'està ja obse!"Vant i si el 
comprador nacional de manufactures ha d'apropar-se al reclam dels 
grans centres fabrils, no serà pas deixant-lo en un estat anèmic. I el 
client de la indústria es, en sa gran majoria, l'agricultor, sobre quina 
teulada han caigut les pedres de l'aranzel prote.ccionista. De forma, 
que si la índústria es posa a reflexionar els termes del problema, no està 
fora de raó pensar que reaccioni la situació, donant un xic el braç a 
tòrcer l'afavorit. 

En resum.: majors activitats i a.justos; iniciació de demandes i fer
mesa.. E~s preus, esencia.lment, tenen· poc sensible variació, car la cam
panya de compres manca encara de unitat. Els tipus clars són de les 

' 2 a 2'15 pessetes grau~hectòlitre; els rosats valen de 1'80 a 1 '90 pessetes, 
i els negres ja els hem dixat cotitzats més amunt. 

' La primera quinzena de juny no dóna altres comentaris· per a la 
! informació, però sembla encarrilar-se al millorament i no a llarga data. 

Amén que sigui. 
PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ OLEÍCOLA 
La modificació a la R. O. que en altre~ números comentàvem, ja 

ha sortit, però amb l'aspecte d'un acte contra Catalunya. Si bé supri
meix les 130 pessetes de dipòsit, deixa en vigor lo del 10 per cent, sense 
tenir per res en compte que la p1'oducció catalana, que per la seva qua
Ftat és quasi tota d'exportació, no es podrà eocpo·rtar sinó en migradís-. 
simes quantitas, puix les nostres existències, a causa d'haver abastit 
fins ara els mercats consumidors espanyols, són ben poques. 
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La nova R. O. en canvi protegeix .en tot als andalusos, car els hi 
dóna un marge per a que els seus oUs es· puguin vendre fins a 22 pessetes 
f•arrova de 11 quilos i mig, i demés els autoritza a poder transferir els 
bons, cercant així una no.va mercancia que es vendrà i serà una co·m'
petidora dels pocs bons que els nostres productors haurien pogut vel!ldre 
a bon preus si no s'hagués auto·ritzat el canvi de duanes. 

Al productor d'oli català, que ja ha venut quasi totes les eocistències, 
Íes disposici'ons d'En Lacie1<va no l'hi han fet· ni fredi ni calo·r, limi
tant-se només, i encara els més astuts, a fer una declaració figurada 
per pod& apmfitar el que li paguin pel bon que li correspondrà. 

~ls aragonesos els hi ha fet més mal, puix tenien molt oli i en podran 
exportar o vendre rp.olt poc, limitant-se just al 10 per 100, puix ningú 
voldrà comprar l'oli si no és amb igual quantitat de bons. Aragó és 
le regió productora on aquesta disposició ha fet més mal,, i per: això 
els tenedors d'oli estan espantats, car són molts els que guarden l'oli 
de dues collites. 1 

Toledo i Andalusia són les més favorescudes per la citada .disposició; 
i no obstant, es nota oerta co-sa ent11e els tene~ors d'oli, que si bé avui 
es pot traduir en espectativa, no seria res d'extranyar que dem.à es 
convertís· en pànic, car les disposicions . dictades dificulten la venda de 
l'oli. Avui, en ef.ecte, l'exportador no vol comprar oli, sinó que vol 
adquirir bons per a poder treure les seVE\S existències. , 

Les transaccions han estat aquests di·es molt parades, puix els tene
dors enlluel'l?-ats per una probable exportació demanen preus molt ele
vats, i d'altra part, els CO'illlerciants es mostren molt retrets a fer cap 
oferta. 

S'han fet molts intents de trans·accions de bons d'exportaci@1 mes fins 
ara totes estan en vies d'assaig, per les dificultats que es troben en fer 
els traspassos. Resulta que com aquesta fe1na ha ~stat encarregada a 
les Cambres Ag,rícoles oficials, aquestes s'han d'or.ganitzar i fins que no 
ho estiguin hauràn de passar encara alguns dies., 

De preus poc se'n pot parlar; ·no obstant podem donar els següents 
preus per canti de quinz-e quilos: Classes superiors, de 30 a 32 pessetes ; 
classes mitjanes, de 27 a 29 pessetes; classes inferio:ns, de 19 a 24 
p·ess.e,too. 
· E.ls olis de remolta han estat un xic demanats, fent-se algunes par
tides quins preus han variat entre 95 i 105 peooetes el quilo sobore vagó 
procedència. 

La cotització de permisos ha sigut variable i sense referència certa 
puix s'han fet operacions a tote preus; per donar una idea sols citarem 
que · una impo·rtant casa andalusa · oferia aquests dies bons fe11,1t-se càrrec 
ella del dipòsit, a 30 cèntims per quilo, i la quantita.t que of~ria era un 
lot de 500;000 quilos. 

LISINU ANDREU 

El fonament de la bona ag1'icultu1'a--de l'ag1·icultum científica-
són els adobs. 

/ 
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Preguern amb el nuJJjor inte•rès als subsc1-ïptors que ens comuniqu;n 

totes les deficiències que notin en el 1·epartiment d'AGRICULTURA. 

- El Sindicat Agricola de Bellvís ha adquirit una màquina de batre 
Ramsomes, per 31,500 pessetes. 

La Federació Ag1-ïcola del P1-ï01·at està en vie.s de inaugurar-se molt 

aviat, atenent els treballs que van realitzant-se per a sumar les voluntats 
de les entitats agràries allí existents. 

- La cooperativa Ag1icollli d'Igualada, que té projectat convertir-se 
en Sindicat de Vinyaters, per a la qual cosa té ja un magnífic solar amb 

una part d'edificació, donarà un gran impuls a les obres, tota vegada 

que · ha obtingut un préstec de la , Caixa municipal d'Estalvis de dita 
Ciutat. 

- L'antiga Societat Ag1·ícola Expe-1-ïrnental de Sant Joan d'Horta, té 

en tramitació el convertir-se en Sindicat Agrícola segons la llei de gene~r 

de 1906, antrant per lo mateix a viure una vida de major activitat. 

~ m Sindicat Ag1-ïcola de Sampedqr, porta molt avançats els tre

balls pell' a implantar una farinera cooperativa en dita població. 
Com estarà composada per tots els elements de la població, es d'es

peralr que faran una .cosa ben feta. 

-Nou ceZZe1· coopercLtiu. La éambra Agr;ícola d'Igualada i sa co

marca ha decidit implantar un celler cooperatiu anexe a l'01rganisme ofi

cial, per a elaborar ·en comú el vi dels seus associats. 

-<El Consell P1·ovincial de Foment de Girona ha r ealitzat una carn... 

panya de poda d 'oliveres, en les finques dels propietaris que prèvia
ment ho han demanat, subjectant-se a les condicions que féu públiques 

-en començar...se la campanya. 
La direcció tècnica era confiada al pèrit agrícola D. Joaquim Vayre

da, assessor del Consell. 

_.S'ha celeb1·at un impo1·tant acte de propaganda agrà1ia. a Cassà 

de la Selt•a, en el qual feren patrlaments ade<JL ~' ts D. Lluis Jubert, don 
J. Iglesias i D. Jaume Roosich, President de la Federació Sindical de 
Girona. 

-El Secreta1-ï cte l ' Associació ge?'Leral de Ramaders del R egne, se
nyor MaJrquès de la Cortina, ha estat a Barcelona. L'Associació d'abas

tidors de carns l'obsequià amb un banquet en el Restaurant de Les 
Planes. 

7 La Societat Agrícola P1·àctica de LLeida ha comprat un moli d'oli, 
per atendre en pttimer lloc als seus associats, i després al públic. 

-La Junta Regional de l ' Associació de Ramaders de CataLunya ha. 
ad11eçat una expooició al Ministre de Foment, demanant la cr-eació de 
granges pecuàries per a l'estudi i perfeccionament del bestiar nacional. 
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- Un nou Sindicat Agrícola s'és creat a Alàs, el quaJ està funcionant 
i té concedits ja elS' beneficis que la llei atorga als Sindicats Agrícoles. 

- El Sindica.t Ag·rícola de Linyola ha adquirit una casa per a hos
tatge socfal, en la qual muntarà també dependències per a instal:lar una 
C¡llxa rural. 

- Confederació vilicola, La Unió de Vinyaters de Catalunya, amb 
la seva intervenció en els Congreo3sos de València i Madrid, sembla 
que haurà lograt l'adhessió dels vinyaters d'Aragó, Navarra, Rioja i Va
lència per a escometre una acció de conjunt en profit dels inte1ressos 
dels com:eadons de vinya. 

-Les ob1·es del Celler Coopemtiu de Sa.nt Cugat del Vallès avancen 
activament. Tot fa espera;r que en la vinent coUita podrà ja inaugu
rar-se. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Continua amb gran intensitat la campanya contra la mosca de 
l'oliva que, organitzada pel Servei d'Arbres fruiters i pel Consell Pro
vincial de Foment de Tarragona, i amb la. cooperació de l'Estació Oli
varera de Tortosa, va practicant-se per la província de Tarragona. S'han 
fet unes 80 conferèncioo en diferents pobles dels partits de Tan·agona, 
·Reus, Vendrell, Gandesa i Tortosa i s'han repartit demés 600 cartells 
i 15,000 fulles divulgadors, explicant ells mètodes 'de lluita, a tots els 
pobles olivarers de Catalunya. 

En conseqüència de la campanya, el Consell de Foment ha rebut ja 
demandes à'arseniat i melassa-que cedeix gratuïtament-per a tractar 
unes 300 mil oliveres. 

I 

EJ President de 1a: Mancomnnitat D. Josep Puig i Cadafalch, ha do" 
na4 una conferència a Tarragona, estudiant amplament l'obra agrícola 
realitzada a impuls de la Mancomunitat de CataJunya. 

Ha ootat a Ascó, per a estudialr i donar dictamen sobre una maJaltia 
apareguda en les vinyes d'aquell terme municipal, D. Erasme M. d'Ym
bert, enginyer del Servei de Viticultura. 

Pel Servei de Viticultura s'ha donat una conferència tractant del 
mildiu, en el poble de Tivissa. - ' Prò:ldmament es Clelebraran cursets br:eus especialitza;ts de vuit dies 
de durada, en les poblacions de Tiana i Lloret <ie Mar. 

Atesa la invasió de la llagn&ta en ternes veïnes de CataJunya per la 
Direcció dels Serveis Tècnics s'han demanat dades als organismes oficials 
agraris de la província d'Osc~a, p~r tal de forma.Ii un itdnerari a. seguir 
en un viatge de reconeixement i estudi de dita plaga. 

La Comissió d'Acció Social Agrària, que ha de confeccionrur els 
projectes . d'organització d'un Institut de Previsió i Estalvi així com 
sobre crèdit agrari va reunint-se periòdicament essent d'esperar que 
aviat es podran fer públiques les bases. 
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L'enginyea· D. Erasme M. d'Ymbert ha retornat de visitar els camps 
experimenta.ls de vinya, havent-hi donat els primers tracta:ments anti
cri-ptogàmics. 

La Secció de Terra Campa h a contestat và:niles consultes sobre oosit
jament de frurratges:, conreus de l'arròs i maJ.alites de cereals. 

El Profeswr Mr. Lewis Knudson, de la, Universitat de Co·rnell (Estats 
Units) qu¡e l'any passat donà a l'Escola Superior d'Agricultura, Ur
gell, 187, un interessant curset d€ treballR- 6Kpe.ri.mentals de Fisiologia 
vegetal, don.arà aquest any a la ·mateixa Escola, un nou CU\l'Set de tres 

. setmanes de duració, del 21 de jú.ny aJ. 8 de juliol, dedicat a estudis fisio
lògics dels arbres fruiters, aplicats més particularment (prer la impor-
tància que té en la nostra tenra) a l'olivera. . 

Les matèries que seran tractades en el curs, en major o• menol! ex
tensió, segons sollicitin els mateixos assistents, seran les següents : 

I. Maga~ematge dels aliments en les plantes .i particularment en 
els arbres fruiters. 

Il . Digestió dels aliments · i migració dels materials alimenticis, se
gons les darreres investigacions. 

III. La pressió osmòtica; variacions durant les dife-rents estacions 
de l'any. • 

IV. Influència de la temperatura sobre el metabolisme de les subs: 
tàncies alimentícies. 

V. Respiració en r elació sobretot amb la conservació dels fruits. 
VI. Recents · investigacions sobre l'influència dels colloides en la re

tenció de l'aigua i en la r esistència a la secada. 
VI. ElB colloid~s i' llur influència en ·el cre:i.X!emr:mt dels fruits. 
VIII. El desenrotllament dels arbres en r elació a l' època millor per 

a l'aplicació dels fertilitzants. 
IX. El període de r epès i els de m àxima productivitat i decadència 

dels arbres. 
X. La purgada en els fruiters. 

· XI. Recents investigacions sobre la reproducció i la qüestió de la 
· producció alterna. . 

XII. Els últims estudis referents a l'estimulació deia producció d'ar
rels. 

Resum dels treballs efectuats en el Labonatori dels Sewveis Tècnics 
d 'Agricultu.r'a per to f:.ll mes de maig: 

Most1·es analitzades: Anticriptogàmics i insecticides, 6; vins, miste
les i alcohols, 45; ado,bs, 18; aliments, 1 ; diversos, 4. Total· de mo&ttres 
anaJ.itzades, 74. 

Aquests anàlisis oompMten els següents t?ieballs: Determinacions 
quantitatives, 206; números i relacions, 145; a.ssaigs òptics, 6; assaigs 
químics qualitatius, 2; certificats i informes, 14. 

Per comrpte dels Sen• eis Tècnics d'Agricultura s'han analitzat les 
Tnotres següents : Vins, 6 ; aliments, 1. Total, 7. 

Per encàrrec dels Serveis de Ramaderia, el veterinari i avicultor 
D. Antoni Riera, ha donat una conferència sobre aviram i conills en 
el Sindicat Agrícola Cooperatiu de Sabadell. 

I 
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CONSULTORI En aquesta secció es respondrà gratuï
tament i per torn rigurós, a totes les 
consultes que facin e I s subscriptors 

J. B. R. BARCELONA.- Contra les vespes no sabem cap més rem~i que 
el de doestruir els nius qua.n es descobreixin on són. 

Es probable que vagi bé el mètode Lotrionte contra la mosca de l'oli
va, del qual hem parlat en el número anterior. Pengi de tant en tant 
feixos de b)rots i arruixi'ls amb una solució de mehaGsa enve1i.Iiada amb 
arseniat. Si al voltant de la vinya hi han m'lbres, podria arruixar aquests 
annb la solució i estalviar-se de penjar els feixoo. Les vespes anilran a 
xuclar la melassa i moriran enverinades per l'arseniat.-A. M . 

M. A., BADALONA. - Pel pugó usi la fórmula següent: 

Nicotina de 93-94 per cent de puresa 
Sabò moll ... 
Aigua 

53 grams 
500 )) 
100 litres 

Per a conservar les patates, el procediment que ha donat millor · r'e
sultat entre els que coneixem, consisteix en cubri.r-les amb una capa de 
sorra fina i seca per a que les papallones que hi ha en el local no pu
guin posar els ous. Convé, i això és molt important, que en fer els 
munts de patates se separin totes aquelles sospitoses i es passin en 
munt a part. També es convenient tenir ben net i desinfectat el local. 

T. T . 

J. R: M., TREMP.-La malaltia que ataca als seus olivers és .l'ano
menada vulgarment t¿Zl de gall (Cycloconium, oleagim¿rn). 

Per a combatre-la sulfati els arbres amb la solu ció: 

Sufat de coure 1 quilo 
Aigua 100 litres 

. Calç fins a neutralitzar. 
Els tractaments s'han de fer, el primer, ara de seguida, el segon a 

· últims d'agost i el tercer a l'odubre.-CAM. 
. I 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARJ\tAT, 

,. 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

CIAL DE PRESSU

POSTOS I PLÀNOLS 

BARCELONA 
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A Selecció d'arbres per a repoblació de riberes 

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

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

R Carolines = Plàtans = Acàcies 

E 
Albes= Pollancs de totes classes 

• • • • • 

s Miquel Bosch Batlle 
BORDILS (Girona) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. , 

BASCULES ARIS O 
LES UTILITZEN EN QUASI TOTS ELS 

SINDICATS, JI._\AGATZEMS D'OLIS I 

VLNS I INDÚSTRIES, PER LLUR OU

RACIÓ, SEGURETAT I EXACTITUD 

Caixes d'acer per a guardar valOis 
PER A OBRIR AMB CLAU I SENSE CLAU BUcula model 253 per a pesar vagonetes 

Demanin-se dibuixos i preus a 

ARISÓ- Sans, 12- BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Grans fàbriques «DUCHSCHER I Co» 
Fundades l'any 1873 WECKER 

(Luxembourg) 

Premses «DUCHSCHER»· 
H!DRAULIQUES PER A VI 
HIDRAULIQUES PER A OLI .. 
TIPUS ESPECIALS PER A VI I OLI 

Elevadórs-Turbines-Trepitjadores-Derrapadores i Separadores 
mecàniques •PAUL• -Premses a mà-Mecàniques de grans dià

metres-Bombes-Motors-etc., etc. 
Premses contínues silencioses «DUCHSCHER> varis tipus 

sobre peus i rodes. 
Han batut el •recort• de producció i bon treball de quantes es 

coneixien en tota l'Espanya. 

Treballen MÉS 
Expremen MÉS 
La cambra MÉS forta 

I duradera. 
Trinxen MENYS. 
Exigeixen MENYS 

cuidado. 
Fan molts MENYS 

' baixos qu·e'ls que 
es coneixien. -Del CertiHcat del Sindicat Agrícola de Valls (Tarragona) copiem: 

Respecte la premsa continua DUCHSCHER N o 3 per els resultats obtinguts 
fins al present podem assegurar que sa producció mínima es superior a la premsa 
•Mercedes• en un 20 •/o, triturant bastant menys. 

Projectes i modernes instal·lacions de •Cellers• i · •Molins d'Oli> 
Exclusius per a la Península 

COTTI I FELIU 
ENGINYERS 

Despatx: Provença, 271, 1.0 

Demaneu catàlegs i referències 

BARCELONA 
Pressupostos gratuits 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En dirigir-vos a ftés cases anunciadores, citeu AGRICUL TúRA 
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I Deu vostè =, I 
+ + + + + + + • + 

, ~ per a obtenir mi- ;+ * llor resu1t.at en el + 
:t tractament contra +; 
:t - el «mildeW>> de la + 
:t vinya , ap li e a r el :t 
+ - - + : : 

I CALDO BORDELE8 I 
+ + + + i "ENOL" = i 
+ + :t i economitzarà pro- :t 
:t - ducte i farà millor _ :t 

= :t treball si l'aplicació :t 
:t és feta per mitjà dels :t 
+ ++ + aparells polvoritza-
i - dors ECLAIR Ver- f· 
i more! i EXCEL- - :t 
:f: SIOR Gobet, !e- = :t 
~ + + gítims. ; 

:t - :t 
+ + 
+ ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ + t :t 
:t + 
+· + ·i VICENS VILA. CLOSA. i 
+
+ (Successor de Kegels i VIla) :t 
+ Passeig de Ori'lcia, 88 : T elèfon 1338 O. + 
:¡: BARCELONA +i 
+
+ Demani + Maquinària viJi-vinlcola : Productes enolò-
: prospectes gics i anticriptogàmics. + 
+ + 
+ t ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Màquines : Fnrns : Accessoris 

INSTAL·LACIONS DE FABRIQUES 

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

a base de TERRES o ARGILES - ~ 

PREMSES, 
AMASSA

OGRES, 
MOLINS, 
iv!.ATXAr 

. CADORES, 
GARBE
LLA DO

R ES 
Màquina, mÓguda·a força animal, 

fabricadora de materials d' edificació , amb fangs o argiles M E S C LA
DORES de 

Jnstal · Iacions de FAB RI QUES de CALÇ i CIMENT S morter, etc. 
Màquin es i Motll os per a E S T U D I S P R O J E C T E S 
fer: BLOCS, MAONS, CO- J F v· 
LUMNES, CORNISES i al- • • tllalta C. E. 
tres objectes d 'ornamenta- ' 
ció amb CIMENT i ARENA (Apartat de Correus) BARCELONA 

.. 
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s Ha sortit el D, A e í D, ALL .A.. del mes d'abril s 
i LITERATURA ACTUALITATS MODES DEPOFTS 5 . . . .................................................................................................... 
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SOFRE 
Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., s. A. E. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINERIBS INTER
NATIONALBS DE SOUFRB, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa p er els més importants 
LABORATORIS D'AGRICUI:.TURA 

FLOR-MÓLT 

: TERRÒS : 

ADOB 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Noves aplicacions del 

SOFRE VERGE 
9~ per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 

INFORMES TÈCNICS: Secció agronòmica de la e Union Sufphur 
·Company, S. A. E ."», Conde de Romanones, 5 i 5. - M.\DRID. 
PREUS: Apartat 10. -TARRAGONA i oficines MADRID, Velaz-

quez, 64, des del t.r de gener 1921 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll¡:; 

Edítorial Catalana, S. A. - Secció d' hnpremta. - Mallorca, entre 257 i 259. - BARCELONA 


