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El 11 volum del Costumari Català 

D FJ tant en tant, sorpren als homes que dediquem la atenció a les 
coses terrassanes, en alguns dels seus múltiples caires, la publicació 

acuradissima d'uns interessants volums deguts a la perseverança de la 
benemèrita «Oficina d'Estudis juridics de la Mancomunitat de Catalu
nyan, manifestació a l'hora aquesta., de com el nostre govern cuida amo
rosament de totes i cada una· de les branques que poden i deuen desenrot
llar-se en l'actual moment històric de la pàtria nostra. 

Ha arribat a les nostres mans, doncs, el segon volum, en edició pro
visional, publicat per aquella profitosa oficina i titulat, el d'ara Costums 
sob1·e te1-mena¿s, camins i aigües en t~1Tes de pagès. Ja diu prou el titol 
per a compendre l a gran importància que un llibre aixi ba de tindre per 
als que viuen de les terres o per les terres de conreu i amb quan d'afecte 
ba d'ésser mirat per tots la present recopilació ,dels usos i costums de 
la teiTa catalana en uns afers que a tantes qüestions han donat lloc, 
que tants interessos r epresenten i en els que fins ara tan nuvolós e im
precís es presentava el dret vigent. 

La Oficina que ha d'inventariar i sistematitzar el nostre dret con
suetudinari procedeix com pertoca fer en tractar-se de quelcom seriós 
i que no es pot ni,adeu escometre's sense un ver coneixement de causa. , 
S'afanya en escorcollar l'imme~ patrimoni jurídic consuetudinari que 
.posseeLx la nostra terra i ha anat eJ.aborant en el transcus de la seva 
història i recollir-lo ben ordenat i contrastat en els volums que va pu
blicant dedica·ts a cada una de les institucions, o tan sols aspectes o mo
dalitats jurídiques que ha creat la heterogeneïtat de les necessitats sen
tides pel home social i els diversos mitjans de que s'ha valgut per a sa
tisfer -les, segons els temps i les comarques. 

Si ens volem ·imaginar el dret positiu com el conjunt de preceptes que, 
formulats o no per escrit, obliguen a le persones a lel? quals s'han d'a
p}icar, ja ens farem càrrec de la immen a heterogeneïtat que hau d'oferir 
aquells preceptes, tot just pensant en que són també força heterogènies 
les necessitats que han de satisfer . Es no més que el dret viscut, elabo
rat a cop de segles i concretat per la costum qui pot oferir una forma per 
a cada objecte, per petita que sigui la diferència que separi aquests 
entre ells. I el dret viscut no pot recullir-se pas d'altra manera que 
examinant-lo en· les mateixes formes viscude.s, regirant els mateixos 
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indrets on la vida es desenrotlla i recercant en l'entranya mateix on el 
precepte elaborat es realitza. 

Duta la uOficina jmidica» d'aquest noble afany, no vol pas teoritzar 
ni bregar en els mars immenSQs del eruditisme, sinó que recerca, inves
tiga, profunditza i... de totes les meravelles jurídiques, inconegudes a 
voltes, fins que aquesta feina ha estat feta, ne publica un volum que 
tampoc dóna com a definitiu, sinó com a provisional, i l'escampa profu
sarrient per tots els indrets de la pàtria nostra i els introdueix dins les 
llars individuals o corporatives que més interès puguin tenir en esmenar, 
completar o millorar, el contingut d'un llibre publicat com a provisional, 
per a1 que cada u hi faci leE¡ observacions que óreg.ui pertinents, dient, 
com ja ben à la catalana, el propi llibre u ... si .hi· manca alguna cosa, 
si hi SQbre alguna cosa, si s'hi ha de modificar alguna ca a ... » 

Ve després la tasca dels llegidors, els quals han de completar ·ca
l'atjosament la feina iniciada per la benemèrita uOficina jurídica» dient
hi tot Cll qne saben i fent respecte del contingut del llibre, totes les oN 
servacions que creguin oportunes per a millorar-lo. Es això un deure 
de patriotisme molt factible i que deuria complir-se amb la extensió i 
entusiasme que reclama la palesa importància de la obra iniciada per 
la Mancoll}unitat de Catalunya. Deuen J3ensar, les persones sabedores 
de quelcom que pot interessar a ruquells estudis, com la obra elaborada 
per a poques persones o entitats ha de resultar forçosaunent fragmentà
l'la. Inventariar el dret popular pagès no és possible fer-ho sinó amb 
la colla.boració dels homes intelligents i voluntariosos de totes les coma.r. 
ques ·de la terra, sens mancar-n'hi una, amb tal que en ella hi hagi 
quelcom que observar re.fe·rent a ço que integren les publioacions de la 
incansable Oficina jurídica de la nostra Mancomunitat, i vuil pensar 
que no n'hi ha d'haver; ni ara ni després, que se'n pugui cons,idera. 
deseixida. 

Co1laborant tothom a aquesta obra patriòtica la revisió jurídica. de-l 
patrimoni jurídic català podrà anar fent-se d'una manera ben seriosa. 
Es clar que, donada la unitat moral catalana¡ elaborada durant ls se
gles de la seva existèndia com a nació, haurà donat, indubtablement, 
una convenient unitat a les ciències intrínseques i extrínseques de les 
institucions ju,rídiques. Mes aquesta 'Particularitat no excusa pas cap 
esforç: ,més ·aviat s-erveix per a fer veure el deure en que estan tots 
els cridats a contribuir amb el llur petit esforç, a l'aclariment de quines 
són les institucions o tan sols regles jurídiques .que per .la seva exten
sió, intensitat o antiguitat mereixin els honors de ser consolidades i re
~onegudes com a nacionals. 

Mes aquesta hon9r :no més pot retre's a les institucions d'una exten
sio i uniformitat prou grossa que permeti, , en sobreposar els seus tra
çats, descobrir un perfil consemblant. Llavors, de la uniformitat de les 
regles ne deriva un dibuix nèt i fort que reclama, ·després, la categoria 
que li conespon. 

:Altram-ent, de no donar-se per cridades totes les persones a les qualr> 
pot interessar el contingut jurídic de tan bells llibres, n'esdevindria que 
la modulació o reglamentació minuciosa de cada · una de les venerables 
institucions jurídiques que tan prolíficament han florit en la nostra 
t erra, oferiria un desenrotllament fragmentari i no paS ben integral, com 

, 
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pertoca. Pensin -els aimants del feliç desenrotllo de les coses nostrades, 
com aqueixos llibres, qual freqüència i pe!iodicitat enamora, no ban 
d'ésser, temps a · venir, patrimoni exclusiu dels erudits, com fins ara 
ocorre; pen.3i's que actualment s'està aplegant material per a integrar, 
tan aviat com es pugui, tot el floret jurídic que han produït els nostres 
costums; i, que és cosa mora.lment certa, que d'aqueixa recerca• de cos
tums n'ban d~ reeixir els preceptes jurídics coercitius que en forma de 
Codi rural, de Apèndix del Codi civil castellà o, que sap un com obli
garan als particulars i serà llei a fer complir en els Tribunal&. I fins 
volent pensaJr que tan plausible cosa no arribi a realitza.r-se, cal tindre 
prêsent que les actuals lleis vigent&, ' àdhuc el mateix Codi castellà, i tal 
volta, més que eD! cap altra cosa, en algunes de les recullides ja per la 
Oficina jurídica, admet com a font de dret primerament aplicable el 
costum del lloc i en moltes altres quan hi manca precepte escrit aplica
ble. E,'n l'actual època de transfusió d'interessos, de variants cootums 
i de ràpida evolució de pràctiques agrícoles i jurídiques, els costums van 
esfumant-se qui-sap-lo i és cada jórn més difícil d'atrapar els caràcters 
sobresortint que la dibuixen. D' aquí hom pot pensar que esdevindrà 
sovint que en invocar un costum i en arribar l'hora de provar-lo, davant 
dels Tribunals o en altre lloc on s'escaigui, més aviat es farà cas de ço 
que amb tota cura s'hagi recollit en els ccCostumarisu que van publicant-
e, que en altres fonts quals aigües són més tèrboles i de més difícÜ cap

tació. 
Es per aquesta causa que correspon als representant dels interessos 

rurals de les encontrades totes de la terra catalana, fer-se presents en el 
inventari que actualment es ve fent del nostre patrimoni juridic, a fi de 
que, el meritíssim treball que porta endavant el pa.tliotisme dels juris
consults de la Oficina juríd~ca de la Mancomunitat resulti ben integrat i 
que puguin, quan arribi la hora de la ordinació i sistematització de 
totes les dades recollides, produir un cos orgànic que comprengui totes i 
cada una de¡ les institucions jurídiques de la nostra terra, ben modula-

\des, ben ajustades i ben diveTsificades per cada una de les comarques 
- i per a tots els casos juríd~cs en que han de tindre força d'aplicar-se. 

Dn. PE~E J . GIRO A 
Professor de l'Escola Superior d'Agricultura 

La cría de conills 
Una petita industr ia 

ALIMENTACIÓ DELS CO ILLS 

AQUELL cèlebre gastrònom francès va immortalitzat-se amb aquesta 
expreooió: cc Diga'm què menges i et diré qui ets. u Una alimentació 

racional, adequada., és el f0nament d'una bona explotació de conills . 
. Aquests animals, si els hi donen un menjar inadequat, o bé creixen es.
mirriats, anèmics i malaltissos, o s'engreixen desmesuradament i pro
dueixen un descens lamentable de la llur fecunditat. . aturalment que 
per als conills destinats a l'engreix, com més aviat ho aconseguim millor. 
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Probablement •amb motiu de son origen boscà, els conills prefereixen 
les herbes verdes i poc aigualides. Quan el procurar-se aquestes es po¡::
sible, es té la alimentació 'que podríem dir-ne ideal. Mes això no es 
troba sovint, i cal acudir a altres menjars, com són, cols, naps, fulles 
de bròquil, ensiam, escarola, alfals, ordi, civada, segó, fulles de mo
rera, pàmpols de cep, ordi i civada tendra, fulles d'a.me.tller i avellaner, 
cirerer, etc. 

Respecte als aliments és necessàri advertir que, és convenient no do
nar-los massa tendres, doncs predisposen a malaltie.s de budells, en es
pecial al vent1·e inflat. Aquesta cura en deixar pansir l'alfals i altres 
farratges, cal observar-la, sobretot, en l'alimentació dels conills joves. 

Avui dia es va estenent l'ús dels grans de brisa, ben nets, per a 
l'alimentació dels conills. Procedeixen dé les facines. Si la brisa de 
que procedeixen no ha estat florida constitueix un excellent menjar. Doncs, 
a més de menjar-ho bastant bé, és força econòmic, bastant nutritiu i no 
dóna cap mal gust a la carn. Això si, no s'ha de fer d'aquest aliment 
un règim exclusiu. Deu barrejar-se amb segonet, i donar"los-hi també 
verdures. Hi tingut ocasió d'obser'var els efectes d'aital aliment, i puc 
afirmar que són altament satisfactoris llurs resultats. No dubto en reco
manar-lo a tots els que crien conills. 

S'ha de procurar que el' menjar sigui sempre nèt, doncs és ben sabut 
que rebutxen tot allò qile per una causa o altra ha sigut empastifat. A 
l 'istiu s'els dóp.a tres cops ,al dia menjar; a l'hivern amb dos n'hi ha 
prou. 

Referent a l'aigua, jo entenc que no deu. faltar-ne mai a les gàvies. 
Naturalment que si la alimentació porta quantitat suficient d'aquesta, 
no en tindrà necessitat. Però ¿pot determinar-se exactament l'aigua 
que conté un aliment? Cal respondre negativament. Altrament, els co
nills, com tots els animals, regulen per sí mateixos l'aigua que els cal 
per a sostenir son equilibri orgànic. Si això no fos prou, l'observació ens 
demostrarà la veracitat del meu criteri. Molts haureu vist, a les cases 
de pagès, on els conills viuen amb les gallines, que malgrat alimentar-se 
amb un règim quasi exclusiu d'herbes, tot sovint sorpendreu a conills · 
que beuen en el test de les gallines. 

Però ,d'una manera especial no s'ha d'oblidar de posar aigua als co
nilJers quan 1es fameiles estan de part i criant, doncs és de tots sabut 
lo sovint que són els casos de conilles que han devorat als seus. fills~ 

Monstruositat que no .s'observa quan tenen aigua oa la seva disposició, 
lo que prova que la manca d'aquesta produí tal aberració. 

L'ENGREIX DELS CONILLS' 

No s'ha de començar fins als quatre o cinc mesos, doncs fer-ho abans 
no és productiu pel poc tamany que han adquirí~. Un mes abans de 
portar-los a la vwda s'els dóna una alimentació rica en farines i matè
ries grasses. Tals són l'ordi i la civada i la llet en països que costi poc 
cara. 

El sistema millor d'engreixar conills és, indubtablemwt, el belga. 
Amb ell s'aconsegueix engreixar ràpidament, i s'obté una carn tendra i 
de finíssim ' paladar, que compensa de sobres les molèsties i el treball 
que ocasiona. 
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Capats els mascles, quan tenen uns quatre mesos, es col:loquen en uns 
prestatges (1) on hi cap justament un . conill i el caixonet de menjar. 
Aquest prestatge tindrà adequada inclinació per a que s'escorrin perfec
tament les dejeccions, done!? cas de acumular-se donaran mala sentida 
a la carn. 

D'aquesta manera amb poc més de tres setmanes s'obté un perfecte 
eng1•eix dels conills. S~els donarà grans d'ordi i civada i un xic de se
gonet remullat amb llet, als àpats del mati i migdia; al vespre, fulles de 
col, escarola, alfals o altres, trinxades ben menudes. Si als darrers dies 
s'augmenta la racció de llet, resulten uns conills d'una finura exquisida. 
CóM SE CAPEN ELS CONILLS? 

o ofereix cap dificultat i el perill és escàs, insignificant. El proc&
diment méo3 conegut es practica així: Un ajudant agafa, amb una mà, 
les quatre potes del conill i mig agegut a la banda esquerra, presenta, so
bre una taula, -e-ls testicles a l'operador. Aquest amb el dit ~ros i l 'índex 

Número I. Pinces de Pean d~ boca llarga Número 2. Pinces de Pean de boca buida 

de la mà esquerra compr1mmx el cordó .testicular, deixant ben sortit el 
testicle corresponent. Llavors, amb un bon bisturí, es fa un tall segui,nt el 
radi major del testicle i aquest resta al descobert. Llavors amb la mà es
querra es deL'<a -el cordó i s'agafa 1 testicle descobert i s'estira suaument 
i es fa sortir un bocí de cordó que amb el bisturí es va raspant fins a la 
complerta divisió. Es fa lo mateix amb l'altre testicle i es renta la re
gió operada amb una solució antisèptica qualsevol. Aquest mètode, en
-:ar que pocs, té els seus inconvenients. Pot produir-se una hemorràgia 
que, encar que fàcil d'aturar, no deixa d'ésser un inconvenient. Des
prés, a conseqüència d'estirar el cordó i exercir sobre ell la pressió que 
cal per a raspar-lo, s'ocasionen petites congestions del sagí, que a voltes 
són causa d'estats febrils. 

Per a estalviar aquests inconvenients he provat, en diferentes ocasioJlB 
un procediment que encar que una mica menys ràpid, evita les hemol'
ràgies i no produeix estiraments de cap mena. Per si quiscun aficionat 
vol comprovar el meu sistema vaig a ressenyar-lo. 

{I) Vegi' s nombre 3 <l 'aquest any d'AGRICULTURA 
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El conill s'agafa igual que en el procediment anterior, i es fa l ' inci
sió dc la mateixa manera. Un cop al descabert el testicle, amb les pinces 
número 1 s'agafa el cordó testicular, tan aprop com sigui possible de les 
parets del ventre i es mantenen fixes amb la mà esquerra . . Amb l'altra. 
mà, i provistos de la pinça número 2, s'agafa el cordó tan junt com si
gui possible del testicle, de manera que, entre les pinces, hi hagi cosa d'un 
centilmetre de distància. Procuri's m'antenir-les ben apretadoo. Llavors. 
es co¡:nença a for giravoltar la pinça número 2, sempi'e en el mateix sen
tit i el testicle no triga gaire a quedar separat del cordó. S'afiui..xa i e 
dtesfà la pinça número 1 i es procedeix a operar i· altre testicle. Es renta 
la regió amb un antisèptic i ja s'ha finit. 

És bo tenir la precaució de fer dejunar ·als co.nills que es tinguin d 'o-
perar, el dia abans. Practicada la ·castració també és prudent no d&nar
los-bi massa menjar. doncs ai..xí el perill de la febre disminueix. 

De·prés de l'operació de capar, els conills creixen més ràpidament, 
són pèl és més llustrós i fi i s'engreixen amb més facilitat. .p,erò lo prin
cipal que s'aconsegueix, és fer desap_arèixer l'olor de masclw característic 
de cada e&pècie i que ja tinguin sentor repugnant les carns. 

Les famC!lles no poden capar-se amb la mateixa facilitat dels mascles, 
però tampoc és tan necessària, doncs ja naturalment són més fines si són 
ben ·engr eàxades i no són velles. 
L'HIGIENE DELS CONILLS 

Jtmtament amb l'alimentació, constitueixen la base del bon èxit d 'una 
explotació d'aquest bestiar. Els conills volen quietut. El més p etit so
roll els espanta i interromp la placidesa de son viure. 

Convé netejar ben sO.Vint les gàvies, encar que no es presentin malal
ties, doncs la mala olor que es despren dels ferros i fustes impregnades 
d'orins, és sempre perjudicial a la salut. S'haurà de tenü• especia l cura 
en no deixar que s'apilin les dejeccions sota la gàvia, car seria motiu de 
constants emanacions poc sa11itoses. Cada dia es farà una bona escom
brada ·i no seria per demés que el sol tingués la corl'espon ent in clinació 
per' a que poguessin escòr res els orins a un dipòsit situat a l 'exterior. Si 
els conills viúen a r emats, almenys cada setmana convindria netejar i es-
combrar el sol. ' 

Per a rentar les gàvies va molt bé una lletada de calç i després esban
dir-bo perfe·ctarnent i deixar-ho assecar. Per ço és convenient tenir sem
pre unes quantes gàvies d·e r epuesto per a poguer fer una bona n eteja men
sual. 

En els bons criadors de conills hi acostuma haver unes gàvies sepa
rades de les altres; destinades a enfermeries i observació. Conill que es 
posa malalt, la primera indicació · és separar-lo dèls altres i obser'var-lo 
atentament. No per a intentar gorir-lo, car això no és econòmic, si no per 
a mirar d'esbrinar la causa de la llur malaltia i posar cura en evitar que 
els altres fassin lo mateix. 

ta gàvia on hi hagi estat una conilla malalta no tornarà a servir que 
no hagi sofert una bona desinfecció, qu e podrà fer-se amb sublimat al 
1 per 1,000. Després del sublimat, lletada de calç i l'esbandida correspo-
nent. · · 

Sols amb higiene podreu aturar les infeccions que aterren als coni
llers. Pensar amb tractaments curatius és illusori. 
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CONCLUSIONS. 

Una alimentació sana i abundant. Una netedat escrupolosa. Una 
higiene amb tot Qg-or i cura. amb la reprQducció. · Heu's aquí el secret 
d'una explotació de conills i profitosa. 

No destinareu a la 11eproducció conilles petites i joves. No tindran 
menys de sef mesos. Tinguéu en compte <¡rue la millora de les r aces de-

. . 
pen , en gran manera, de llur reproducció. Pot aconseguir-se el millora-
ment amb el sistema de cr euar altres races, més això cal saber-ho fer . 
El millor procediment és la selecció, i així cada comarca tindrà caracte
rística racial. 

JoSEP VIDAL MUNNB 

Un parany als ramaders 

L 'Agricultura amb tot~s les indústries que de son conreu deriven té la 
prova més clara-de com entenen aquestes coses els buròcrates que com 

burinats de malestrugança rodegen aL ministre de Foment de l'Estat es
panyol; però Ja ramaderia no havia gaudit encara del «favor oacialu, no 
sabem si per oblit o per-què no havia arribat el feliç quart d'ho,ra que hom 
té i en el qual sorgeix com llengua de foc caiguda dels espais on conviuen 
els es,Perits mentors, una idea que porta l'esclat immens de f.elicita¡t a un 
estament popula r , i aquesta idea, pensada en aquell deliciós quart d'ho:¡:a, 
ha estat aprovada ara en fo:rma c,ie projecte de. R-eglament pet' les para,.. 
des de sementals i guarans, de p,ropietat particular, el dia 10 de març 
de 1921 per els senyors Marquès de la Frontera, Garcia Izcara, Poderoso y 
Fermoso. 

No cal dir que tan la Junta Superior de la Cria Cavallar com la di
lecta Comissió abans dita, no esmenten per a res l'actuació de les pa,.. 
rades de sementals de l'Estat, puix la deuen considerar perfecte quan no 
assenyalen cap modificació i així amb el «noli me_ tangere, per devantal, 
nosalt r es també la, con siderar.em un «mod.eh>, encara que per allò de que 
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ules excepcions confirmen la regla>' apuntarem al vol de la ploma el cas . 
de Torroella de ;\-lontgrí, on al costat de cavalls més o menys abretonats 
i normands, fa poc temps que hi posaren un back.ney-no per a fer 
bonic-sinó per barrejar un xic més els caràcters ètnics de la poblacip 
comarcal cavallina, i de passada veure si es conseguia el tipus de cavall 
amb .el coll i espatlla d'isard i la gropa de bretó; la meitat davantera 
de sella i l'altra i l'altra meitat del darrera de tir mixte. 

Un altre lapsus el vegérem a Bellpuig l'any passat, i era de veure 
l'emoció amb que els pagesos .portaven llurs eugues d'espinada sortida, 
gropa:. d' ametlla i cara vella, ensenyant el costellam com la cotilla les 
barnilles, per a que la cobrís un normand que s'acostava als noucents 
quilos de pes, i a la primera embranzida corrien tots per apuntalar 
aquell sac d 'ossos que materialment es desmanegava, i sort debien tenir 
que abans de morir-se l'euga al pollinar, sofria un gastament producte 
del monstre (abort). 

A Balagtier i a Mollet, a Castelló i a moltes altres parades, els pro
pietaris d'eugues hi resten qualificats per llur generositat d'un any per 
altre; els uns que són g·asives poden assajar la cobrició dues vegad~s 
per llurs eugues, mentre els . propietaris esplèndits 1·eben la mercè-se
g'ons diuen...:de donar les. eugues al cavall, dues, .tres, quatre i fins cinc 
voUes, ¡;lncara que, val a dir, tot això són xerrameques de poblets que no 
poderi ' interessat a la Comissió per a fer el Reglament de parades par-
_ticulars de sementals. • 

Aquest Reglament comença per un disbarat en el article primer, 
puix diu que sols els mascles que cobreixin eugues restaran ubjectes a 
les ordinacions següents, i com no tenen encara prou demostrat que els 
gu~rans siguin fills de somera i de someres ells no en deuen tenir, per 
la seva plena voluntat quedaran excluits del Reglament tots els mascles. 
que cobreixin someres. 

En l'article segón inclouen un munt de perjudicis al fixar la data 
del 15 de novembre de cada any, com a terme per a sol:licitar l'autorit
zació d'obrir en la propera primavera la parada de sementals i de g·ua
rans, puix serà carregós que qualsevol que importi t3ementals millora
dors de l'estranger des de la darrera quinzena de novembre, haver-los cte 
mantenir pet· a poguer sol:licitar llur reconeixement ·en el mes de novem
bre de l'altra any i poguer fer treàallar aquells sementals fins la prima
vera corresponent a un any i mig després de l'importació, ·a menys que, 
demanant el compliment de l'article sisè, vulga el propietari pagar les 
cent pessetes de multa, en concepte de no haver avisat, abans del 15 de 
novembre, que intentava portar sementals de fora i po ar para<;la, i 
després morrallar-los i portar-los per a que els risurín ·a la capital de 
la provincia. ¡Quin gest d'astorament faran els de Llívia que amb 
aeroplà (crec que no podran passar la neu de les collades) hauran de 
portar-los a Girona! ¿I el.s de Llés, Prullans o de Bellver com aniran 
a Lleyda? Els de Vall d'Aran no tindran cap dret d.e petició puix el Port 
de la Bonaigua, se:gueix tancat a la circulació la major part de l'any i 
l'Estat ·espanyol no deu poguer garantitzar que els sementals arr.ivin un • ·hora o altre a Lleyda. 

·Els articles següents tracten, segons un criteri ban·oer, ben llunyat 
de la realitat, de com deu formar-se i actuar la Comissió provinciaf 



Ag1·icultura 295 

d'Inspecció, i aquesta actuació que es senzilla, lliure de coaccions i pro
picia a les facilitats a tot arreu del món, en el Reglament que es presenta 
a la firma ministerial es un centpeus per contribuir-hi en son compliment 
una filera d'empleats de totes menes, des de er"' governador civil, passant 
per l'inspector provincial d'Higiene i Sanitat. pequàries i el cabo de la 
guàrdia civil fins al coronell-Inspector pel ram de Guerra i l'agutzil 
del Municipi pel ram de Correus - de1-nien· c1·i - establert per la Direc
ció de la Cria Cavallarn. 

En eL article setè reconeix que ja un Real Decret de l'any 1919 no fou 
més que un desig incomplert puix a aquesta entitat nomenada enfàti
cament Serveis Q.e Cria Cavallar d'Espanya se li encomenava oficialment 
la delimitació de zones pequ'àries amb l'indicació de llurs races natu
rals i avui que vergonyosament ha de confessar llur abandó segueix per
fidiosa el camí desconegut, puix ordena sia admès a la parada utodo se
mental de cualquier procedencia y tipa, con tal de que tenga el desarro
llo y robustez proporcionada a su edad y alzada ... n; mentre l'Estat no 
obligui a saber quelcom de Zootècnia per a fer Reglaments de case~ d'a,. 
nimals de llavor, no podrem pendre com a seriós un projecte tan feble 
davant les critiques dels pràctics. 

La inspecció d~ les parades a càrrec del Veterinari Inspector Munici
pal d'Higiene i Sanitat pequàries és aclaparadora, puix si és veritat 
que cobrarà tres pessetes per cada euga coberta, en canvi té de reco
nèixer sots l'aspecte sanitari cada dia, els sementals, el guarans i les 
eugues, les quals hauran de J?Ortar una guia de sanitat, en la majòria dels 
casos facilitada i cobrada pel mateix veterinari que a les poques 
hores i dins la Parada de sementals haurà de tornar a visurar; demés, 
haurà d ' intervenir el llibre-registre, serà responsable de les anormalitats 
que puguin succeir, informarà al Delegat provincial de Cria Cavallar del 
funcionament de la parada, acompanyarà i donarà el seu parer a quants 
membres de la Comissió provincial, de zona o de l'Estat vulgan inspec
cionar les parades, informarà periòdicament de l'estat sanitari al Ins
pector provincial d'Higiene i Sanitat pequàries, a la fi, ens trobarem que 
el veterinati haurà de deixar la seva professió i exercir la veterinària sots 
l'aspecte mèdic xino (1), és a dir, no cobrarà (segons el Reglament) per 
cap euga rebutjada com a malalta o tarada, emprò cobrarà les tres pes
setes si l'eug~ és coberta i... per lQ tant plena de salut. ¡Oh la paradoxa 
oficial! 

Hem dit que el veterinari haurà de deixar la seva professió i resta 
explicar-nos el per què d'una privació de medis de vida tan capdal: tots 
els ramaders 'de les regions pirenenques saben que els quilòmetres es pas
sen de vint en vint en aquelles terres sens trobar en els pobles un veteri
nari, però a cada pas ens trobem amb una borda, una masia o una casa 
de pagès que tenen animals de llavor (èquids) i si, l'únic veterinari que 
potser es trobaria en punt cèntric, per coacció brutal del Reglament de 
parades de sementals té de dona:t els seus serveis com aquest ordena, per 
aquell pobre home, en arribar el bon temps, les 24 hores del dia seran 
un buf que no li permeterà concorre a totes les parades i ésser a vuit, 
deu, vint llocs a la vegada. Misericòrdia, senyor de la Cria Cavallar! 

(I) Els metges xinesos cobren la conducta de les famílies mentres aquestes gaudeixen de salut, 
emprò deixen de cobrar llurs honoraris si hi ha algun malalt que demani llur assistència. 
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I... ço que és pitjor, no podrà mancar. al compl~m~nt de son deure, 
pefquè ell, el veteJ;in~ri en persoua, "esde~indrà · ~a.rèaqor ~·-eugli~, po
sant una senyal de fE;rro roent e.n els un~lots de cada euga ca:~er:ta, per 
a tot seguit apuntar al lli.bre-r.egistre l'assenyalament i filiació de !es 
que es pres~utin i visurin a,. cada p~n·a:da. 

En 1esmn, tot el project~ de Reglament és un llig:;¡,m m~s, un dogal 
·posat .aJ coll ,de la llib(l~t de cm:n~rç i indústria mer:c~s a les n~yes 
Comissions i inspeccions que es volen establir de nou, .on hi enquibiran 
força personal realment profà a les orientacions que exi.gei~e.n els capi
tals r.amaders esmerçats per les riques comarques catalanes, i amb a.ixò 
cal esguardar l'hora oportuna per à no deixar trossejar: els èxits positius 
de l'ob.ra començada pels Se:.:veis de !{amaderia de la Manconiunit~:J,t. 

Cal que la Junta Regional a Catalunya de la «Asociación General 
de Ganaqeros del Reino», composta per \:tomes d~ seny, . aemanin als 
cossos legisladors de l 'Estat que s'obri una info¡;mació pública on h i 
concorrin cp:m a, formidable torrenta;da cels Sinçliçats i Cq.mbres Agrí
coles;, els particulars 1 ramaders i els. que pl,"ofe.ssen la :¡:ootècnia per a 
posar .un trencacoÍl a,~ propòsit de convertí!;' en oficiai un prÒjeçte· de 
'Reglament per parades de sementals bal,'roer i injust per tothom. · 

\ 

C. DANÉS C.:ASAB:QSCH 
Tècnic. clínic dels Serveis de Ramaderia 

.-...-...~·---.. ----~..,....._~.....,..~~~~ 

D~gustació d'e vins 

L ' oBJECT!' dt? la degustació no és solament tasta~ el vi, sinó apreciar 
l~s sev~ qu~itat.s i els s~Q.s de(ectes per mitj~ de 1~ vist.a, l'.o-lfat i 

e~ gtV>t. . 
A'~~J·sta opf?r~ció és un art mo~t difícil <we exigeiJÇ una gran pràctica 

pe,r a tindre una vista i un paladar i nas mo·lt delicats. 
Q.uan a-qu,e,sts sentits són molt subtils, la pràctica desenrotlla l'.ap-

. titud a la 9-~g~~a.ció. · 
pes del 'punt de mira pràctic té la. degustació fins a cert punt una 

importància tal com i'anàlisi químic. En efe,cte, si l'anàlisi ens indica 
els prí.I{cipals ~omponerits del vi i 1es s~es garanties de cons~rva.ció; la 
la degustació ens porta a n'el coneixement de si els components estan 
en les pJ,'opor.Cions necessàries per. •a formar un tot harmònic, én& indica 
àdemés l'az:oma del vi, c.oo·a que no· poden:i. aprec.ia:r: per l'ani¡.lisi.-

• ¡ . J "J ~ ) ~ ; I 

Hi ha vins que, malgrat ésse¡; ben constitu.i.ts segons l'anàlisi, 
són¡ 'yi:ç.~ p.o'c a,gradables a la deg.ustacúj'_ P~r. 1~ tant, la degustaciÓ deu 
éss~r el cC!mP.1.~m€mt de !':anàlisi, sobretot ~n el cas qu.e es t:r:acti de crian-
ça de vins. · 

Ge.neralmept, la, major part de pro~ans que tenen pretension:;; d'éss~r 
uns bons tastadors, sempre esta.n e.n disposició de fer una degustació i 
1~ ap:r:eciacio.Q.s 'que donen són ràpides i S()btades sense; cap criteri la 
majol' part de les· vegad~s. 

En ca¡nv.i. E;l.l bçm tàstad9r no sem_Pre. e¡:;_ troba en condicions ~e do~ar 
un parer sobre tal o qual vi, sinó que necessita tl'obar-se en condicions. 
· E.1s ta.Sta,dors bons sl volen conse'l":'ar les seves· qualitats deuen abs-
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tindre's de tots els e¡Çcesos, també s'abshndran· de begudés aicohòliques, 
d'aliments salats o amb espèci¿s i del tabac. Les . indisposicions què 
a1'ecten 'els or'gues olfaÜus, Ja boca i la gola contribueixen a disminuir 
les sensaciono5, 

Un tastaòo.r bo s' a.bstindrà de donar el seu parer sobre un vi : 
1) després d'haver tastat vàries mostres; 2) després d'un àpat ab.un
dant. Quan hagi de fer vàries degustacions seguides, tindrà cuidada 
entre una i altra d~gustàció de rentar-se la boca amb aigua clara o be 
menjar una mica de pa per a neutralitzar el paladar. 

Les hóres més a propòsit per fe·r les degustacions són les primeres 
del matí, estant, ademés, el tastador dejú. L'operació es farà en una 
srula a l 'abric de tota m ena d'olor i ben iluminadru amb llum difusa, 
i ademés deu procurar-se que el •tastador no senti cap .so-roll. 

Està admès pels fisiòlegs que s'exet•ceix una influència I'ecíproca en 
els sentits, tant que una excitació que actuï sobre un . d'ells, pot dis
minuir la sensibilia.tfl dels altres. 

· Segons va provar M~ Urbanschittsch, la llum té una. gran. influència 
eu la sensibilitat del sentit del gur3t ; el màxim de sensibilitat el va trobar 
amb la llum roja i la verda , l'obscmiiat disminueix molt la sensibiilta.t 
del gust, així com les llums bla.ve6 i grogues. 

M. Franck diu que ·e·l tastador deuria ésser sord i mut; sord amb 
l'objecte que cap soroll no el fa.ci oblidar les qualÜ.atr3 i defectes que 
la vista, l' olfat i e·l gust li donen ; i mut per. evitar una apreciació sob
tada. o qualsevol paraula. lleugera .. 

Tothom sap que els gm'iffiets, per distingir eLs gustos delicats d'una 
substància, tanquen els uUs i es recullen interiorment; es produeix així 
un estat especial d'atenció produït per ia falta de les altres excitacions. 

Seguim ara el procés d'una degustació. El .tastador tind{à a la 
seva disposició un~ taça de plata i una copa d'overtura estreta: La 
taça serveix pri.ncipalmMt pels vins jover3 i vins de coupatge per apre
ciar la intensitat del co·lor i la lnillantor del vi. La copa de boca estreta, 
dites copes de «Conyac" serveixen princi.paJment per l 'apreciació de les 
aromes del vi. 

Un cop plen a la copa en qu e s 'ha d'efectu a r la degustació, ve la 
prim;era a.preciaéió, o- sigui la: de Ja v ista. P er això por ta la copa a l 'al
ça.da de la vista, l'obse.rva aten tament , l' a llunya i l' acosta successiva:
ment, l'aixeca i l'abaixa per observa r el vi de dalt a baix ; ·a:l mateix temps 
inclina quelcom la copa perquè les par ets quedin empregn ades de líquid . 
.AimiJ la vista apt•ecia rà el color o colors, la brillantór i la presència o ab
sència de volves ga.seoses. 

El color brillant, diu M. Guyot, és sign e favorable mes no éB pas una 
qualita.t; genera.Iment l' aprui.èn cia. contrària acusa defectes reals 
en el vi 

En una para.ula: la. vi sta. pot quedar satisfeta del vi; trobantrse 
e-n canvi dcrSpt'és que l'olfa.t i el gu t no a.tisfan. P er tant l' apreciació 
de la vista és Ja que menys influeix en la determinació de les qualitats 
esencials d'un vi. 

Un cop la vista ba complert la eva mi¡;sió, ve l'olfa t. 
Aquest sentit es troba assenta t en Ja membrana pituïtàri a que taplssa 

leB cavitats nasals. 
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Els olors poden arribar per les obertures nasals o bé per les obertures 
interiors que coiY!uniquen les cavitats nasals amb la laringe. bones no 
solament s'aprecia l'olor amb el nas, és a dir, durant l'aspiració de l'aire 
per la boca quan s'analitzen els perfums del ·vi . 

. Durant · la degustació, el sentit de l'olfat serà impresionat en dos 
moments diferents; rm abans de entrar en funció el sentit del gust i 
altre durant la degustació pròpiament dita. 

Per obtindre la primera sensació és neces.sari sacsej al' el vi en la 
copa i escalfar alguna vegada la mateixa perquè es desprenguin amb fa.. 
cilitat els cossoo volàtils del mateix. Un bon sistema, encara que no 
sigui correcte, és tapar la copa amb la palma de la mà i remenar el vi 
amb energia per facilitar el desprendiment dels perfums. Els olors que 
813 despendran del vi són molt diversos; amb la pràctica es logra domi
nar l'apreciació del sentit del olfat, apreciant caracteristioaunent la 
qualitat dels aromes bons i dolents d'un vi. Un cop aquèsts dos sentits, 
vista i olfat, bàn actuat, interv'é la degustació pròpiament dita, o sigui 
el senti el gust. Alguns creuen que el sentit de l'olfat o el gust no són 
niés que un sol en el que la boca éG el laboratori i el nas la xamaueia. 

Més ben dit, el gust aprecia els cossos tactils i l'olfat els coosos 
volàJils. 

El tastador, per efectuar la degustació, baixarà una mica el cap i 
absorvirà una mica de vi en la part anterior de la boca on el sentit 
del gust comença a ésser impressionat. 

En aquesta part de la boca el tastado·r procurarà, amb la llengua, 
di'Íidir el vi, és a dir augmentar la superfície de contacte· del vi amb 
tota la boca. En aquesta part. e.s on se troben els gustós àcids, dolços · 
i astringents, etc. Després de determinats aquests gustos, el degusta
dor porta el vi, 3.iiDJb una inclinació de càp, cap endarrera, a la part 
posterior de la boca.· Un cop allà, amb una lleugera espiració es fa 
rm gargarisme insensible. Aleshores s'aprecien els gustos de fusta, amar
gants, alcohol, etc. 

De•3prés d'això s'efectua la deglució del vi, quan passa per la larin..x 
i l' esòfa¡g, desprèn el vi olors que van . al paladar i a l'aparell olfatiu. 
Un cop efectuada la deglució s'apreciaran millor els gustos del vi si 
hom fa moure la boca com si mengés quelcom. En Grazzi diu que les 
sensacions es pe.rce.beixen en un cmt e.spai de temps de 3 segons i la 
seva durada pot variar de 10 a 22 segons. En certs casos les aromes 
duren· bastant temps; el mals gustos persisteixen més temps que Els 
boDG. E.ls mals gustos es manifesten de diferents formes : unes vega
des s'aprecien immediatament; altres apareixen després d'alguns segons 
d,e la deglució del líc.ruit. Algrms gustos de florit no apareixen sinó des
prés de 7 a 8 segons després de la deglució i persisteixen durant uns 
100 aegons. 

Un cop efectuada aquesta última operació, és ja acabada la degus
tació del vi; aleshores el tastador deu donar el seu criteri sobre el vi 
tastat, tenint en compte les vàries influències que han impressionat els 
tres sentits: vista, olfat i gust. 

Com he dit al principi, per ésser bon tastador té molta influència 
la dispç¡sició natural i la pràctica. 

E. M. D'YMBERT 
Enginyer del Servei de Viticultura i Enologia 
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La Assemblea de Vinyaters de Valencia 
·pOTSER siJgui jo el menys indicat per a parlar de l'aasernbl~a,. vitivi~( 

cola de València, ce.lebr,ada el dia_ 8 del proppassat maig, tota ve
gada que va.ig pendre part en la mateixa, representant a la Unió de 
Vinyaters de Ca.talunya, junt amb els companys En Faustí Simó i En 
Josep Mali. · 

D1guem primer da tot' que acruella re-qnió fou verdaderament un 
mitin i en cap manera ·una aGse.mblt-a, ja -que per tal entendríem, no 
un acte públié impmvisat i amb totà manca d'organització, corn fou el 
de València, sinó una discussió serena, raonada, i per sobre de tot, ben 
preparacla, on parlin i discuteixin, amb públic o sense, delegatG o repre
sentants de forces conegudes, amb representació categòrica ·i definida. 

I no fou així la de València, doncs, deixant de banda als Sindicats 
catòlics de València, representats dignament pel president de llur Fe
deració Sr. l)':scobar; el Sindicat de Cheste, pel Sr. Tarin, i algun altre, 
junt amb els que portàvem la veu de la Unió de Vinyaters, elo3 demés 
eren aplegats allí per la força de les circumstàncies, en virtut de la 'crisi 
que actualment patim, sentint amb força intensitat les ànsies de que 
algú els parlés en vinyate1·, cosa que no podien fer els iniciadors de 
l'acte, que eren fabri:::ants d'alcohol i comerciants de vi, i polítics de•ls 
que es redossen i no falten mai a cap acte on puguin f& un.a · m~na. 
·de concurs o cursa de mèrits, per a provar qlie cap com ell (sempre 
el que parla) sap defensar millor els interessos del districte, i que 
abans que tot és la viticultura en aquest cas. 

Així resultà, l'acte; nombrós per l'assistència, ooperançador per l'es
pelit de la gent, que demanaven clarament solucions pràctiques, i acla
parador pel' l'esperit d'alguns de13 iniciadors que anaven allí sols a fer 
xim-xim, procurant de passada tirar l'aigua al molí llur, o fent-ne pa
looque de petites lluites polítiques i personals, que res tenen que veure 
amb la viticultura, i que en e13 que les escolten, sols produeixen una 
marcada sensació de fàstic. 

Fou de veure doncs, l'entusiasme de la gent, quan se'ls parlava de 
vinyes, de vi, ' i de lo demés amb ell relacionat, raonant-ho tot quan se 
pot fer en un mitln. Per ai.xò l'únic desig que vibrava després, era la 
neoessitat d'aplegarse els vinyaters de cada regió, en un organisme 
especialitzat, que estudiï i defensi constantment els nootres interessos, 
sense improvisacions pertorbadores, sense conclusions d'aquelles imprac
ticables, ja perquè no són filles de la realitat, ja perquè no obeeixen a 
un detingut estuclj dels problemes del vi. 

Les conclusions de l'acte de València foren dis::utides abans en petit 
comité, depressa i. corrents, i en l'acte esmentat no es discutiren com 
deuria fer-se; pe.rò per sobre de tot, i es palpava en l'ambient, la única 
conclusió real i verdadera era la constitució de la Unió de Vinyaters 
Valencians amJJ el caràcter eamentat. · 

Tan clar era això, que en la reunió de Madrid, subsegüent a la de 
València, quedà aprovat pèr unanimitat i amb el fèrvid entusiasme 
dels representants legítims de regions vinyaterea, la organització d'aques-
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tes entitats especialitzades dintre cada w1a d'elles, perquè wnjuntam.ent 
puguin formar la F·ederació de Vinya.ters Espanyols, única .capacitada 
per a l'estudí i defensà del's pmblemes a la vin.ya afectes. 

Com succeeix en totes aquestes rewüons, hi hagué naturalment l'ele
ment que voli3J fer una barreja de viticultura i vinicultura com mé& 
espessa ínillor, per allò de qure a ·1-ío 1·evueU:o {j.anancia cle pescadores, 
l>erò aquest pensam.ent fou re•butjat, proclamant-se unànimement' que 
els vinyaters deuen associar~se entre eUs, com ajxí m.a.'teLx els comer
ciants, per a. posar-se d' a.co.rd després aqueixes entitats, en aquells 
punts en que coincideixin, que indubtablement ser·an alguns, sempre f 
quan hi hagi bona fe en cada· w1 d'aquells estaments. 

Si els vinyaters d'Espanya, degut a l'assemblea de VaJimcia, s'agru
pen en cada regió vitícola en entitat especiaJitzada i forta., lw.uran lograt 
un dels triomfs més grossos que poden tenir. En quant als polítics que 
en l'assemblea de Va.lència ens van oferir tot el que volguésim, i fins 
i tot el alma i la vida, per' ara. bons, gràcies a Déu, malgrat el" teJmps 
transcorregut i no haver-se curat encara la crir3i aguda del vi. 

¿Quan dèspertaran per sempre tots els vinyaters de totes les regions?' 

* * * 

FR-\..1\ICESC SANTACANa 
President de l'Unió de Vinyaters 

A continuaciÓ donem, una ressenya d'aquesta important manifestació 
vit1cola. Per a pendre part en les deliberacions de l'AssernblE:.a. anaren don 
Francesc Santacana, rl: Faustí $imó i D. Josep Marí, pre~ident., vice-pre
sident i secretari de l'Unió de Vinyaters de Catalunya, esser1t rebuts per 
una ·nodrida represoota;ció de Vinyaters valencians, entre els quals hi 
havia els Sindicats de Cheste. i Pedralvé\J. 

En la reunió preparatòria celebra~a en la Cambra de Comerç, per 
a es.catir les conclusions presentades pe1' la Junta d'Utiel, a la conside
ra-ció de comerciants, exportadors, vinyaters i alcoholers, hi pi·enguere1~ 
part distints representants de la Rioja., .:VIa.nxa i Andalusia, i pels vinya
ters catalans els Srs. Santacana i Marí, donant a conèixer les solucions 
~ue per a atenua.r els mals presents aprobà l'U. V. C. en sa assemblea. 
de Montblanch, relatius a t'a:lsificació i ·adulte·ració dels vins. Propo
saren que es redactés una conclusió en la qual qeclarés l'Assemblea la · 
necessitat urgent de rependre el fra.u, no tan ols amb el compliment de· 
les vigents disposicions, sinó també demanant de la representació par
lamentària que solli'cités la discussió i aprovació del projecte de Lled 

·del senyor Cambó redactat quan era directoil: general d'Agricultura el 
Marquès de Camps, relatiu a la persecució de vins que no fossin resul
taU de la fermentac;ió deJ. suc dels raïms. 

El president de la Federac~ó de 'indicats Agrícoles Catòlics de Va
lència, don Ramón Escobar, es feu seves les peticions dels representants 
de la U. V. C. assentint-hi els representants 'de alt.rtes regions, per la 
qual cosa s'acordà que la conclusió fos redactada pels vinyaters cata
lans. En set. mil es calcula e.l nombre d'assistents a la magna Assemblea, 
essent presidida per don Faustí Conde, l'ex ministre Gasset, els dipu
tats a Corts i senadors per la ciutat, i infinitat de: representants de dis
tints nu olis d'agricultors . 

. , 
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Es llegiren les conclusions provisionals, fent us de la paraula els 
senyDrs Simó, de Alcàcer de Sant Joan; Marin Làzaro, subsècretari de 
Gràci·a i Justícia; Gasset, Casanova, Fanjul, Garcia i Ibé.ñez Pizo, ofe
rinll tots apoiar incbndicionalment les conclusions, però parlà també el 
senyor Santacana i la Prempsa diària i singularment la professional 
de Espanya, dedica grans elogis als discurs. del president de la U. V. C. 

Digué el senyor Santacana que a Catalunya es considera com una 
veritable calamitat tenir de portar els· vins a la facina, essent de abso
luta necessitat que es demani la franquícia de destillació d'una part de 
les actuals existènQies, i per a endavant agrupar-se totes les Associa
dons agràries per ~al d'anar a la perfecta elaboració dels vins i so.bre: 
tot a mancomunar l'acció que faci prevaldre els drets dels vinyaters. 

El senyor Santacana, al dir de El ViticultiYT' NçLVarro «estuvo muy 
elocuente, fué interrumpido por frenéticos aplausos diferentes veces, y 
la Asamblea mostró su agrado, vitoreando a Cataluña y los catalanes». 

Llegides pel secretari les conclusions, fo.ren, aprovades per unani
mitat, i diuen a.ixí : 

La SupressiÓ de tot im:~ost per a l'alcohol vínic, substituït el de 
30 pessetes el de l'industrial, que és considerat així tot aquell que no 
procedeL'l: del vi i dels seus r-esidus. 

2." Que es declarin lliures de tot impost municipal els vins en tots 
els pobles i capitals d'Espanya, protestant contra el procedir dels Ajun
taments de València, Saragossa i altres ciutats, respecte a l'augment 
de tribut que intenten aplicar als vins. 

4. 8 Els fabricants de vins de totes classes; pagaran una pesseta 
per cada inil litres que elaborin, com a quota úni,ca ü•reductible, amb 
dret a exportar-lo, devent presentar-se acta cada any dintre dels deu 
dies després de acabada la elaboració, evitant així els e.xpedients anuals 
que arruïnen la indústria i perjudiquen la vinicultura. 

5." A fi que la Vinicultura tingui dintre de la Junta d' aranzels la 
representació que de dret li pertoca, seran nomenats quatre vocals per 
la Comissió permanent, i seran precisament 'designats pels Sindicats i 
les Cambres Agrícoles de les regions de producció vinícola. 

6." L'Assemblea declara la necessitat urgent d'una llei que faci efec
, tiva la persecució del frau del vi, ja sigui la presentada al Congrés pel 
senyol' Cambó, ja una altra redactada d'acord amb les entitats vitícoles 
especialitzades. 

Els aventatges de ralfals 

L
LENÇAR-NOS al cultiu <l"una planta l'i_mportància de la qual fos nula 

o escassa fóra empresa: temerària. 
Per a dedicar-nos al cultiu de l'alfals havem de ab er, doncs, si 

pot ésser-no!:; útil , millor dit, si és aventatjós fer-ho. , 
Sabem que l'alfals és un farratge apreciat en ramaderia, com pot 

llegh'-se en diferents obres, per ésser un ric aliment. 
Vol dir això que la seYa importànci a és manifesta, i podríem refor-
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çar-ho amb l'argumentació que pot aplicar-se, a tots · els aliments i que 
té com a fonament la consideració d'apreciar aquests en sa triple traris
forma.ció : Fems, Carn i · Treball. És natural que glosada la imporància 
de cada un d'aquests productes de transformació quedaria demostra
da la de l'aliment d'on aquells procedeixen, i en nostre cas en quedaria 
la de l'alfals. 

Deixarem, però, aquests aspecte de la qüestió, per ésser d'indole 
general, i donant com a demostrada l'importància de l'alfals en sí, 
probru·em de remarcar-la en relació a · altres lleguminbses farTatgeres 
també ben apreciades pels nostres ramaders, demostrant que les supera 
en producció, en força alimentícia i en millorament de la terra culti
vada. 

I. Majo1· prorhtcció.-Les dades adquirides per a illustrar-nos so
br~e la producció fan-atgera de les tres lleguminoses pratenses : alfals, 
trefle i trepadella, són múltiples· i acusen resultats els · més vadats, 
no dubtant que aquelles diferències són degudes a que cada experimen
tador refereix els nombres trobats a tei"''es distintes. Lògic és, doncs, 
que per a la finalitat que perseguim ens valguem sols d~ les dade6 ofer
tes pe1· aquells autors que han operat amb les tres roentades fru·ratge
res, per suposar que cada u d'ells refereix la producció a una mateixa 
localitat i .a terrer semblant. 

Per any i hectària, la producció senyalada en farratge verd és: 

Garcia Moreno 
Garola .. ...... . 
Requejo i TortOsa ... 

Alfals Trefle Trepadella 

875 
1,000 

950 

462 
S75 
560 

375 
562 
625 

Com es veu, en els nombres .transcrits, els tres autors coincideixen en 
ço que afirmàvem. 

Mes, teníem necessitat nosaltres que tan prop tenim el P1à d'Urgell, 
centre farratger per exce1lència, de recorre fora de casa per a 

·povar ço que deixàvem sent.at? Entenem que no, i per a portar-ho 
a cap pretenguérem assabentar-nos del promig de la producció urge
llenca en cada un del tres roentats farratges, lo que deduï1'em de les 
dades posades galantment pels senyors presidents de diferents Sindi
cats Agrícoles a un qüestionari que els remetérem i que transcribim 
posant el promig trobat. 
1.-Quantes segues al any feu d'alfals?... 6 

2.- " " " " " de trefle 2 
3.- , '' " " " de trepadella? 2 
4.-Per jornal i sega quants quintars d'alfals sec reculliu? ... 25 
.5.-- " " n " " da trefle sec recullitiu? 67 
6.- , " " " _ " de trepadella seca reculli u?... 65 
7.-Quants anys dura una se.mbra d'alfals? .. . 6 
8.- " " " " " de trefle . . . 2 
·g__ , , , " " de trepadella? 2 

Per simples multiplicacions trobarem ara, partint d'aquestes dades, 
la producció anual de cada un d'aquests farratges, i dels resultats ob
tinguts podrem veUl'e la confirmació de lo deduit per l'estadística posada 
.amb les dades dels autors abans roentats. Fem-ho : 
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Per sega Per any Total 

Alfals 
Trefle 
Trepadella 

25 quilos per 6 segues 150 quilos per 6 anys 990 quilos 
67 )) 2 )) 134 )) 2 )) 286 )) 
65 )) 2 )) 130 )) 2 )) . 260 )) 

Com que les mid.es superficials d'l{rgell ·no són pas generals per a 
tot Catalunya, en nostres ganes de donar la producció urgellenca en re.
lació a mesures generals, la referim a hedàries i quilos. 

Per any Total I 

Alfals ... 13,760 quilos per 6 anys 82,560 quilos 
Trefle ... 12,280 )) 2 )) ·24,560 )) 

Trepadella 11,920 )) 2 )) 23,840 )) 

I 

Il. l~Iajo1· 1'iquesa alimentícia •. - Des del punt de vista alimentici, les 
diferents espècies quimiques que constitueixen la matèria orgànica s'a
grapen donant lloc a quatre tipus de compostos : matèria azotada, ma
tèria grassa, matèria hidrocarbpnada i celulosa. 

Fent un símil feliç, diu Rossell i Vilà que les primeres són l'o?· de la 
alimentació; les segones i terceres, la plata, i la quarta, la caLde1iUa. 

Tan gràfica compa¡;ació mostra clarament que la riquesa d'un ali

ment està .en raó directa de la proteïna que conté; i si bé és veritat que 
el seu valor depen, demés que de la quantitat de la mateixa, de la Tela

cio nul7itiva, això és, de la raó existent entre la proteïna i els hidrats 
de carbó, no ho és menys• que al confeccionar una racció pot aquesta 
raó modificar-se en cada alime'!lt per la associació d'altres que facin 
aumentar un dels seus membres en la quantitat justa per a lograr la 

relació nutritiva desitjada. 
Com que s'ha· de tenir en compte que abunden els aliments rics en 

hidrocarburs i escasseigen els que ho són en elements nitrogenats, per
metent J..!associació el total aprofitament d'aquests, per a jutjar de la 
riquesa d'un aliment cal atendre's exclusivament a la quantitat de pro-

te.ina que porta. . 
I tingui's en compte que ens referim a la proteïna digerible, que no 

és pas tota la matèria azotada que conté. 
Ja en aquest punt les coses, aprofitant les dades que autors dUe

rents ens donen, establim el quadro compt.ratiu següent: 

PROTE!NA DIGERIBLE 

Alfals Trefle Trenadella 

En 100 parts d'herba: 

Ghoren ... ... 4'500 3'700 3'500 

'Volff 4'500 3'300 4'200 

Rossell i Vilà 3'200 2'100 2'600 

En 100 parts de fenc: 

Ghoren ... ... 14'400 13'400 13'300 
Wolff 14'400 12'300 13'300 
Rossell i Vilà 12'100 8'300 10'900 
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De lo que pot veure's després com tots els tres autors coincideixen 
en senyalar per a l'alfals, ja verd , ja fencnificat, major quanti
tat d'or. ' 

III. Major am,.Hlorament.-L'índole especial de l'assumpte, que hà 
de portàr-nos a ulteriors consideracions després de demostrar aquei
xa dada a favor de l'alfals, fa que reservem parlar-ne integralment en 
el vinent article. 

I 

J . VILADOT PUIG 

Agramunt 

COMENTARIS 

El senyor La Cierva ha estat a Almac~lles 

La gent d'Almacelles està en la e;xpectació. El senyor La · Cierva 
els ha fet promeses. Esperen saber si les complirà. 

Almacelles, es troba víctima del paludisme quan no gaudeix encara 
dels aventatges totals del regadiu. Té damanat el sanejament de la 
població i l'acabament dels recs. Es queixav8J oficialment, però la. se.~a 
veu es perdia, sinó en el desert, en les planes de la instància. 

Però al Sr. La; Cierva se li ocorregué fer un viatge a terre& arago
neses, i es decidí arri var-se a Almacelles. Estrictamen t a Almacelles; 
és al peu de Lleyda, pé·rò no· volgué arrivar-se a Lleyda. Si els de la 
ciutat del Segr~ van voler ser del Ministre, que prou volitln f pl'ou· li 
van demanar, van h aver d'anar-hi a Almacelles. 

I en La Cierva, d'arrivada, va anar a l'Ajuntame-nt i va escoltar la 
veu del poble. Van donar-li dinar, i al postres se li demanà lo mateix, 
i el Ministre hagué de confessar que tenien raó i que es faria el que 
demanaven, que els melloraria i completaria els recs i que els saneja1ia 
la població lliurant-los dèl paludisme. 

És allò que diu la dita:- qui C(l;rcL 1•etL, cara honra. 

Tot és que se'n recordi. 

El compliment de les lleis 

En una de les çlarreres ·sessions celebrades pel C()nsell 'de Foment 
de Lleyda, es donà! compte. de les gestions realitzades pel president deJ. 
'ervei agronòmic, referent a l'esporga de les oliveres, majorment al 

punt capital manat per la llei, de retirar diàriament de leS finques l'es
porga, per tal d'evitar la propagació del corc de l'olivera. 

Dit organisme fa constar en acta la s:..tisfacció amb que ha vist 
complir la llei al poble de Floresta. 

Ço' que vol dir, que ·en tota la província de Lleyda, no hi ba cap 
més poble que l'hagi complert. 

Ho creiem perfectament. 
ón així els nostres pag%os! 



Un~ ter.a_P~Iltica r~dical 

La €-mprem de Char..ou~et qui la presenta en un estudi que analitza 
la crisi v'inyaJtera francesa, bon xic semblant a la nostra. 

Recordant les angoixes de· la superproducció ens recor.da alguns re
meis radicals que volgueren enfrenar-la i diu que en 1395, Felip l'Atre
vit, duc de Borgonya, orden à que fos arrabassat el cep «Gamayn que te
nia massa excelents rediments. En 1441, el seu net, F·elip el Bo, 'i en 
1486, Carles VIII, o~denaren de nou igual arrabassada. En 1567 dis
posava una ·ordenança que no es plantessin de vinya més ten-es. En 
1594 altre llei que f·eia arrancar vinyats en gran nombre. Lluïs XIII 
prbhibia en 1627 la nova plantació de ceps. Una carta reial disposà en 
"f 731 que fossin destruídes a Borgonya 2,200 hectàrees de vinya. 

Es el remei deils dentistes. . . 

La pròxin:~a collita de blat 

Segons estadística, publicada pel Butlletí de l'Institut Internacional 
d'Agricultura, la prpducció mundial de blat, prenent peu de. les dades 
recollides fins al maig, són d'aquesta faisó: 

iA.}s Estats Units sembla que hi haurà una producció de «blat de 
tardor» de 171,.189 míl quintars, o. sia un 9 . per 100 més que l'any 
pa.ssai. 

A l'tndia Britànica, 68,-868 quintars, un 31 pe·r 100 de menys que 
l 'any anterior . 

. Les dades relatives .a l'Europa Occidental i Central, donen unes 
xifres de sembra inferior en un 103 per 100 a, l' any anterior. 

En nostra terra, visiblement disminueix també l'afició als cereals, 
a tantes contingènr.ies sotmesos: que si plou, que si no plou, que si hi 
ha saó o no n'hi ha ... 

·Per això ha dit ia saviesa popular: no es pot dir b~at que no siga al 

sac, i encara be'll> llig~t . · 

Una informaciQ agrícola sumament pintoresca 

A d.ins de La 'història del periodisme, .l;.li han episodis i anècdotes 
.suma!J1ent interessants i graciose.s . Hi han errades d~ caixa que tras
tornen totalment el sentit de la paraula, i de vegades el de la frase que 
for!fi.a pa,rt de la paraula mal impresa. 

Això, però, moltes vegades s'esmena amb el bon sentit del lector. 
Les garra fala.des més pintoresques solen pervenir de quan s'es

criuen re~senyes o informacions ·de segona, de terce.ra o de quarta mà. 
Un 'diari o publicació ben reputada, en quant es possible dóna compte 
en ses colu.m:n~s · de tot esdeveniment d'importància, sigui alli on sigui. 
Si la cosa ho val, hi e.nvia un redactor, o bé ho encomana al !:orrespon
sal, si n' hj ha, i a falta d'un i ~tre medi, es copia el que n'han dit altres 
publicacions. La qüestió és parlar-ne. 

El que resulta, és, que segons la font en que es begui, així surten les 
informacions de ajusta¡~es· a,l color, a_ l'ambient i a la verit.at. Perquè 
C?rn no es sol copiar mai al pet~ de la lletra, cada mà que ho toca hi 

fa un esguerro. 
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Seria interessant saber de quin diari de Barcelona va treure El D e
bat.e de Madrid, la informació del Congrés ce_lebrat· a Banyoles per la 
Federació Agrícola Catalana Balear. Hi havia cada e·rrada que can
tavà el credo. 

Però ve La Liga Agrà1'ia, i prenent per- base la informació de El 
Debcite posa aquest títol: Reconstitución de Olivan;;s en Lé1"iàa. I m
portantes acuerdos de la Federación Ag1'icola, i de totes les actes del 
congrés celebrat a Banyoles, parla només que d'oliveres, però posant-ho 
a Lleyda. 

Com que ·els altres temes els va escamotejar, no ve d'un pam. 

Imperialisme 
En conseqüència de la Jntervenció afortunad~ d'En Santacana, d'En 'I 

Simó i d'En Marí en l'Assemblea de València, l'organització agrària 
catalana comença a conèixer-se a fora de casa i neixen desitjos d'estu
diar-la i potsèr de copiar-la;. 

Una comissió d'agricultors valencians entre els quals hi havia el 
president de la Federació Valenciana de Sindicats Agrícoles, han estat 
a Catalunya per a visitar els nostres Sindicats : han estat a Alella, a 
Marto-rell, a Valls, !a l'Espluga i a Vilarrodona. 

Heu's aquí una nova manera de fer Catalanisme. 

Les prunes clàud ies de Lleyda. 

Els diaris de Lleyda assenyalen com un adveniment, i ve a ser-ho 
allí, l'arribada a la Capital del Segre dels murcians que venen a fer la 
compra de pruna Clàudia . 

Els Ueidetans que cultiven prun~rs, estan encantats de la vida, 
perquè uns senyors hi van, els paguen les prunes al p1·eu que poden, uns 
anys més que uns altres, les paguen. religiosament i en sent a l'hora de 
collir-les, són tan generosos els murcians, que no s'enduen to·tes les de 
l' arbF', slnó que encara adineren les sobrants al mercat, etc., etc. 

Qualsevol diria que estem · a cinquanta anys o més enrera. 
Aleshores que els ag1icultors vivien isolats, i els hauria estat quel

com o un xic difícil el collocar les prunes a grans partides, jo crec que 
:resultava una solució admirable, el vendre les prunes en flor, i deixar 
que .els murcians hi fessin un bon negoci, empaperant-les bé .i enviant-
les als plincipals i als. millors mercats europeus. · 

Ara ja no pot dir-se aixi. Avui que s'ha demostrat la virtualitat de 
l'associació, i veiem com els Sindicats s'han emancipat dels comerciants 
i comissionistes, ¿com no se'ls ocorre als conreadors de pruneres fer 
un sindicat fruiter, del mateix modo que hi han sindicats oliaires i vi
nyaters, i àdhuc el de Masalcoreig, de terres lleidatanes, que té per prin
cipal objecte, el secat primer, i l'exportació després de les famoses figues 
d'aquell terme proper al de Fraga? 

·Les fàbriques de pasta de pruna, i les mateixes melmelades i altres 
conserves, que no es fan a Lleyda sinó per empreses particulars, no hi 
han pensat els agricultors que podrien ésser elaborades per Sindicats? 

Altrf· rendiment treutien de les seues prunes! 
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INFORMACIÓ VIN fCOL.A 
Si sols tenim en compte per a, la info-rmació la efectivitat de preus, 

trobarem que la situació 'és idèn'tica a la de la passada quinzena. El 
va1(1r de les cotitzacions resta invariable. 

Però, malgrat això, la fermesa dels productors és força més accen
tua.da i fins diríem que ho és la resistència a vendre amb el$ actuals 
va,lors. I bé 'caldrà que tinguem present aquella generalitzada afirma
ció pessimista que ens prometia un decidit descens per causa de la nul
litat d'exportació que- deieu- tenia curulls i abarrotats els magat
:rem.s. I també, malgrat el pronò'st.ic, som a registrar repetits intents 
de transacció que, si sovinteigen, hauran de traduir-se en un millora
ment de preus, bé que també serà bo assenyalar, amb la deguda pru
J,Lència, que no ens · és permès esperançar que arribi a ço que caldli~ 
enfrunt de les despeses que la vinya està contínuament. reclamant. 

lJig u,•m, ja que s'escau aquí, que no han sigut pocs ni petits els 
aven~o::; 4u èn ens demanen els ceps, i, principalment, en ço que fa re
ferència a 'combatre el mildiu que deixa un seguit de sermentars rostits, 
un·3S, w.lte;; per causa de la intensitat del flagell, i, altres, per la mapca 
de substància, car és evident que ha escassejat en fortes extensions el 
caldo sulfatat. Ja el pressentirem a l'enemic des que van signifiçar-se 
en abril i maig els regismes abastantment plujosos i seguits de l'escalf 
que ens ha abocat de les fredórades a la calor sqptada sense una apai-
vagadora primavera. . 

Era fatal que en tm any tan dissortat per nombrosos entrabancs 
no hi nasqués la temuda criptogàmica. Les noves brotacions segons 
després d.e la gelada, ja de si migrades, han trobat el terrény disposar 
a rebre-les amb mal tracte, ço que resta la petita esperança de refer-se. 
Bon goig si en qualques comarques arribaren a salvar la fusta sermen
to¡;a per la vinenta anyada de 1922 .. 

A França i Itàlia no semblen pas rerassegats els vinyaters en regis
trar també alguna millora en llurs mercats, més ambdós països han de 
combatre també el míldiu que persisteix tossudament sobre els ceps. 
Tal volta per acció reflexa som aqui en paritat de condicions mercan-

. tils encara que les nostres relacions víniques restin interrompudes. 
Diguem, doncs, que els preus, essent els mateixos, tendeixen a aug

mentar per la desgana dels venedors i les majors proposicions dels com
pradors. Afegim-hi que es tem a~b raó per la propera anyada i que 
de la passada, encara qu8J en regular stok, han sigut en regular voh1m 
també els tipus que han tingut que acudir a les· calderes fac'inaires. 
Total: bones" botes i tipus bons que el mercat t é acostumats, no sovin
tegen ja rnasa. 

Com no cal pensar en cap desmèrit, per ara, vegi .el vinyater si els 
preus d'oferta li fan tossa per arriscar-se a posar aixetes. Nosaltres, 
per ara, no creiem aconsellar malament recomanant encara un xic de 
calma, ja que bé podem fer-hi el poc quan hem fet el més, i som, per 
altra part, a fi de les engrunes en ço que pertoca a veure venir. Millo
res, no ens en podem permetre la ilussió, en tant que pedra i malúries 
podran esperar-nos-hi d'aquí fins a setembre.- PERE J. LLORT 
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INFORMACIÓ OLEÍCOLA 
Les operacions són cada dia més escasses; el product()r demana sem

pre més car i el comerciant .es l'atrau a fer compres pel preu i pe·rqu,è no 
sap wm traurà l'oli que té en els ma.gatzems. 

El tenedm• d'oli, no compta mai; durant La collita ven, si p'ot vem.dre al 
preu que desitja, ·en 'cas contrari es resisteix tot lo que pot, fins que ha 
du vendre per la força; passada la campanya, si no ha venut, continúa 
resistint i no ven fins que el veí ho fa. a · preu més barat. D'aquesta ma
nera és com es portru Ja maj01ria dels vened()rs, eense cap orientació a 
no ésser la de demanar 'preus molts· alts o cedir a.I preu que li prO!llletin 
quan ee veu agobiat per una causa o altra i té necessitat de diners. Men
res la .fabricació d'o~is, no estigui montada comercialment amJb criteris 
moderns, el nostre mercat serà un complet zig-zag on ningú podrà orien
tar-se. 

Les colliteG, pex tot areu es diu que són bones, c8Jr la floració ha anat 
molt bé per totes les contractes; en 31quelles on l'anyada passada la collita 
va ésser bona, enguany 13erà mitjana, mentr.e que en les que va ésser 
mitjana o n'ulla., serà molt abundantru. 

Més avui als nostres merca.ts, no es parla de collita, ni tan oS()l& d'oU; 
sembla que verdaderament això hrugi passat a la biJStòria; sols es sent 
parlar de bono s que com t()ts ja sabem vol dir bo nos d' ex.porta.ció. Tot
hom pa.rla del mateix i no solament en parlem els oliers, sinó que tothom 
hi posa la cullerada i fins els botiguers de roba estan enterats «de que fu
lano té tans bonos,, «de que sotano ha fet una declaració de tans mils,. 
Es la conversa del dia i fins en alguns llocs s'han muntat a¡gències què, 
a preu fet., e'encarr.eguen de presentar tots els documents per acon
seguir bonos. Naturalmente que · aquestes agèncie¡:¡ treballen sota mà i 
sols sap la seva existència: i actuació qui es servei;'{ dels seus bons i pro
fitosos serveis. En la compra..venta de bonos hi passen coses que es po
den qualificar-se de grosses; hi ha cases que còmpren bonos qne diuen 
que venen de per avall i que el comprador paga amb tota la bona fe i 

_ a l'arribar a la duana es troba que són falsos. 
No seria estrany que sobr-e això e'hi escrigui una comlèdia, puix hi 

ha coses que són verdaderaa:nent còmiques, quan hauria d'ésser una cosa 
tan p.èria. 

Els olis s'han cotitzat poc p·er les raons dites; 1es clases millol'S s'han 
fet entre 3"2/33 pessetes els quinze quilos i les inferiors entre 19/20 pes
s·et~s la mateixa mesura. 

Els bons s'hap cotitzat a molts preus; els primers que e13 van ven
dre, es van pa.gar-se a 0'80 pessetes i fins a pesseta; a 0'60 i a 0'50 s'han 
venut molts, més avui es compren més baratos i el preu sembla que e&
tingui una mica ferm entre 25/30 cèntims per quilogram. 

Els olis de remolta al sulfur cqntin.uen estacionats entre 1'05 a 1'10 
pessetes el quilogram. 

LICINI ..$-Nl?REU 
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NOTICIARI 
EL Ma1·ques de Marianao ha, estat el primer agricultor de Tarra

gona que ha practicat, aquest any, el mètode Lotrionte, contra la mosca 
de l'olivera. Els dos mil olivers deL Parc Samà, porten tots els sostres 
d'uralita amb els feixos tractataS•, ja, un · cop amb la solució de melassa 
enverinada. 

-El Sindicat AgrícoLa d' Ulldecona ba celebrat, amb un mítin agrari, 
la festa de la Mare de Déu de la Pietat. 

- La p1·óxima collita clel vi, ·segons dades que ha fet públic el Servei 
Agronòmic de la Provincia de Tarragona, es pot considerar mermada 
en un 50 per 100, a conseqüència del míldiu i altres plagues que1 han fet 
presa en la vinya. 

Les noves que ens aniben de distints punts de Catalunya són igual- . 
ment pessimistes. 

- H(1flJenlf:rlse p1·esentat el mal. ·roig en els po1'cs, al poble de Moyà, i 
la inftuenza .en uns cavalls de Gavà, l'autoritat gov;ernativa ha, pres les 
d(}gudes precaucions per aillar el bestiar infectat, dictant les disposicions · 
ordenades per la Lley d'Epizooties per tal d'evita1·-ne la propagació. 

-La Secció Come1'Cial de la Fede1·ació SincLical Ag1·ari~ de Girona 
compta actualrnoot amb més de 36,000 pessetes de fons social, apo)rta
des pels socis, a fi d'acometre per compte propi tota mena d'emprreses 
comercials amb els productes dels associats. Darrerament hi han in
gressat 10,000 pessetes el indicat èle Verges i 1,000 el de alt. 

-S'ha publicat una estadistica completa dels Sindicats Agrícoles 
existents a la provincia de Girona, confeccionada per aquell Consell P.ro
vincial de Foment. En dit treba-ll s'hi contenen també les tasques rea
litzades per dit organ1sme oficial en pro de l'agricultura gironina. 

- LG. Cambra espanyola de Suïssa ha demanat al senador senyor 
Elía:s de Molins apoiï una comunicació adreçada al ministre d 'Estat en 
la qual es demostra la necessitat de gestionar un nou tractat amb 
Suïssa o sisquera un umodus vivoodi, a l'objecte d'evitar tota guerTa 
de ta rifes. 

El ministre ha contestat al · senyor Elias d~ Molins dient que el Go
vern suís està disposat a concedir a Espanya un contingent d'exportació 
de 500,000 hectolitres de vi. 

- El supe11ostat del Gove1-n-. A vista del mal resultat en la venda 
per concurs del superfosfats que tenia adquirit el Govern, el ministre 
de Foment ha autoritzat al director d'Agricultura per a convocar un 
segon concurs. 

- Un nou Sindicat acaba de fundar-se a Santa :Maria de Meyà, ha
vent ja presentat els seus estatuts al Govern civil de Lleyaa. \ 

-El bes tiar de la p1·ovíncia de Lley·(la, segons el cens format pel 
Servei d'Higiene i Sanitat pecuàries, alcança aquestes xifres: 

9,252 cavalli, 21,111 mular, 24,046 asinal, 34,691 vacun i boví, 258,773 
llaner, 34,966 cabrum, 66,824 porquí i 498,011 de corral. 
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,_El balanç ile La Caixa Rural• ca.tòlica; d.e Balaguer, public·at ara, 
en son compte de pèrdues i guanys, dóna aquestes xifres: Saldo del 
compte ·d'interessos, 6,886'67; llibretes noves despatxades, 15'25; multes 
cobrades, 10'90; total, 6,918'82. Importen 2,061'47 els gastos, donant un 
total de beneficis n ets de 4,851'34 pessetes. , 

- Pe1· a propulsa1· la creació de Sind.icafs AgTícoles i Caixes Ru?·als 
d'Estalvi i Préstecs el Consell provincial de Foment de Lleyda, fa públic 
que té exemplars de ·un foUet de divulgació queJ facilitarà gratuïtament 
a qui en demani . 

Tenim noticies de que l' l ntentationai Tmdle Develope1·, té en estudi 
un projecte d'expansió cOiiilercial .dels Sindicats. 

- El Sind.icat Agricola de Ripollelt va avançant la construcció del 
seu celler cooperatiu. Aquests dies està fent gestions peJ.1 a corripre.r 
la maquinària corresponent. 

- La invació d.el m-1Jdiu al P1·io1·at, ens escriu un subscriptor, té un 
caràcter gene1·al í esgcinif ós. · 

- En Pau Robe1·t, president del Sindicat Agrícola de Vilarrodona i 
de la Fede•ració de l'Alt Camp de Tarragona, ha estat elegit diputat de 
la MancOtiX1unitat· en les últim,es eleccions. 

-El Sindicat Agrícola de T e1•rassa ha~ visitat el President· de la 
Diputació provincial per a interessar-Ú un préstec de la Caix:a de Crèdit 
Comunal. 

~ El Celle1· coope1·atitt de Ba1•barà. està acabant d'arrodonir les seves 
instalacions. Ara daiTerament, hi ha estat l'enginyer tècnic, per a 
cuidar els darrers detalls referents a a sala de màquines . 

....:.. A l'A1'bós del ' Penedés estan ~reballant activament en les obres 
de construcció de la facin a destiladora-rectificadora d'alcohols de vi. 

- L'Esgramado1·a Coopemtiva de Balaguer en vista de la baixa del 
preu clel cànem i. per a fer minvar en lo possible els seus efectes,¡ ha 
reformat el regla!IIllent de l'Esgramadòra. · 

Dee d'ara els socis que hi estiguin ·conformes, faran les aportacions 
del seu cànem després d'embassat i secat, es treballarà tot seguit i es 
vendrà també seguidament al millor preu possible, pagant-se les des
peses i repartint-se al cap de l'any els guanys. De tota aportació en 
cobrarà l 'associat un cinc per cent. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUN ITAT DE CAT ALUNYA 

Pels Serveis de Terra Campa s'ha realitzat una visita dlinspecció 
a les Z<'>nes atacades per la plaga de la llagosta en la provincia Çl' Osca. 
Recorregueren la línia formada pels pobles de Fraga, Velilla de Cinca, 
Vailobar, Belvell i Alcolea de Cinca. 

L 'imp ressió rebuda. fou de que l'invasió a l'altre costat del Cinca 
_ofereix real importància i constitueix una rnenaç.a que cal prevenir. Els 
focns de menys importància apareguts en aquest costat del Cinca .han 
estat combatuts pel Servei Agronòmic, entre altres, els d'é Bellver i Pmi
yo de Santa Cruz. 
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La Mancomunitat hal fet una crida als pobles fronterissos dels par
tits de Lleyda i Balaguer, propers als de Fraga i Tamarite, especialment 
als de Almq.celles, Alcarraç, Soses, Aitona, Almenar, Alguaire i Rosse
lló, per tal que si es notés la presència de dita plaga, ho passin en co
neixement de les autoritats per a combatre-la. 

Ha visitat al .cap d'Acció Social Agrària, don Josep M.a Rendé, el 
senador don Josep Elias de Molins ·per a canviar impressions ·respecte 
alguns projestes de llei que té de presentar al Senat. 

Igualment el senyor Rendé ha rebut la visita de Comissions dels 
Sindicats de Masroig i Is6na, per a orientar-se en les reformes que pen
sen introduir en e1s seus estatuts. 

S'ha celebrat un curset breu especialitzat de vint dies de duració, 
a Lloret de Mar, havent anat les lliçons a càrrec de don Jaume Raven
tós, don J. Poch de Feliu i don Erasm~ M. d'Imbert. 

Ha esta! concedit un curset d'Enologia, Viticultura i Terra Campa 
a.l Casal Català de Tiana i un altre a l' Aju.ntament de Constantí. 

Pel Servei d'Arbres Fruiters s'ha continuat la campanya contra la 
mosca de l'oliver; el Consell Provincial de Foment de Tarragona ha 
començ·at ja el repartiment de melassa i arseniat als pobles que ho• te
nirm so.Yicitat. 

El director dels Serveis Tècnics d'Agricultura, don Jaume Raven
tós, ha visitat Santa Eulària de Ronsana i Tiana per a precisar els de
talls dels cursets breus de Terra Campa, Vinya i Vi que han de do
nar-s'hi .. 

Han finalitzat els examens de l'Escola Superior d'Agricultura. 

El professor de Zootècnia de l'Escola; Superior d'Agricultura em
pendrà aviat un viatge d'estudi a la Vall d'Aran ·i altres comarques ra
maderes de Catalunya. 

En C. Danés i Casabosch, tècnic clinic del Serveis p.e Ramaderia, 
lla donat una conferència al Co.Yegi de Veterinaris de Barcelona, trac
tant del Laboratori de Patologia animal creat per la Mancomunitat. 

Bibliografia 
ÜRTICOLTT.JRA, per L. Trentin. -Un volum de 458 planes i 153 figures. -

Biblioteca Agrà1ia Ottavi, Editor. Casalmonferrato (Itàlia). 11'40 
liroo. 
Es la quarta .edició d'aquest clàssic manual, servint-se del qual se 

n'ha escrit d'altres que, pen-ò, no han arribat a superar-lo. 
L'argument és tractat d'una manera completa (aparells, eines, treba

llades, adobs, malalties, etc.), estudiant cadascuna de les plantes d'horta 
més importants. Es un manual essencialment pràctic que serà molt útil 
als agricultors. - O. S. E. 
OLIVICOLTURA, per A. B1·izi. - Un volum de 260 planes amb 70 figures. 

Biblioteca Agrària Ottavi, Editor. Casalmonferrato (Itàlia). 8 lires. 
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De tots els manuals i tractats que s'han escrit sobre l'olivera, és 
aquest un dels millors, sigui per la forma en que estan estudiades les di
ferents qüestions, sigui p ·r l'extensió que es dóna a cadascuna d'elles. 

Aquesta nova edició ve millorada, augmentada i posada al dia, de 
• manera que es mencionen en ella els progressos recents fets en olivi-

cultu,ra. - O. S . E. ' 
CONTRO LE MALATTIE E GLI INSETII DELLE PlANTE COLT1VATE, per E. Qttavi i 

L. Gabotto. - Un volum de 238 planes i 152 figul'es. Biblioteca Agrà
ria Ottavi, Editor. Casalmonferrato (Itàlia). 8 lires. 
No n'hi han gaires de llibres que tl'actin de les malaJties de les plan

tes i d'alguns dels que hi ha -eaJ desconfiar. No és d'aquest el d'En 
Ottavi i Gabotto que tracta seriosament de les principals malalties de 
l'olivera, fruiters, cereals, plantes d'horta, oep, plantes industrials i far
ratgeres, indicant per cadascuna els :riermeis més ·eficaços.-0. S. E. 

CON S ULTORI En aquesta secció es respondrà gratuï
tamen t i per torn rigurós, a totes les 
consultes que facin e I s subscriptors 

R. T. J., BARCELONA.- o coneixem cap i creiem que no hi ha ca.p 
cbra espanyola que tracti de la repO'blació amb alzines. Aquesta qües
tió la trobarà, encara que estudiada molt superficialment, en obres de 
caràcter generaL-Carn. 

J. P., BELLMUNT,-Les dades que dóna respectEY a la infertllitat del 
cirerer no són prou per a conè"Lxer la causa que la determina. ¿Cauen 
les flors? Té una vegetació molt ufanosa? ¿E tracta d'alguna malal
tia? Està plantat en terra molt humida? Dongui'ns aquests detaJls 
i mirarem de complaure'!. 

El regust de rovell de l'oli, desgraciadament no es pot treure. Quan 
un oli surt dolent no hi ha altra mànera de millorar-lo que bruTejant-lo 
runb un oli bó, per a diluir el defecte, o fer-lo refinar en una refineria. 
Però cap d'aquests dos mitjans p_oden aplicar-se al cas de vostè. Cal 
que es recordi que els olis s'han de obtenir a base de la més escrupolosa 
neteja per a que surtin bons, empleant sempte r ecipients i aparells ab
solutament n ets. En cas contrari li passara molt sovint el que li ha 
passat aquest any. 

Contra el cuc del ra'im emplei les següents fèrmules. Contra la pli
mera de gerteració de. cuquetes, que apareLxen al maig, faci pulveil.itza
cions amb: 

Arseniat de sosa del 60 per 100 de riquesa 
en anhídrid arsènic ... 

Calç 
Aigua .. . 

200 grams 
1000 grams 

100 litres 

Contra la segona generació, que ~pareix a primers d'agost, usi la 
fórmula 

Piridina ... 
Sabò moll 
Aigua. ... 

2 litres 
5 quilos 

100 litres 
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Però, el tractament que dóna resultats més segurs és el primer i 
és aquest el que no s'ha de descuidar. El segon és de resultats més 
problemàtics, perquè cal ferlo e:n un peliode J1lolt breu, quan les cu
quetes .no han penetrat encara en el raïm.-T. T. 

::;. P. M., TREMP.-El professor francès Rouault aconsella que es 
d ongui per cada metre quadrat que ocupi la copa de la noguera: 

Superfosfat 
Clorur de potassa ... 
Nitrat d~ sosa... .. . 

15 grams 
10 grams 
7'5 grams 

Si la seva noguera cubreix amb hi copa una superfície posem de 
40 metres quadrats, cal que dongui la fórmula anterior, multiplicada 
per 40.-A. M. 

("""""'""'"":":"""""""""'""""""="=""""'"":·~==·~·:·~·~~""""1 
I ¡ s o F R E, : TERRÒS I 

Grans refineries a Tarragona de la A D O B 
Union Sulphur Co., s. A. r. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINERIES INTER
NATIONALES DE SOUFRE, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més importants 

LAB'ORATORIS D'AGRICULTURA 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Noves aplicacions del 

SOFRE VERGE 
99 per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 
---~-· ------

INFORMES TÈCNICS: Secció agronòmica de la e Union Sulphur 
Company, S. A . E. :o, Conde de Romanones, 3 i 5. - MADRID. 
PREUS: Apartat 10. - TARRAGONA i oficines MADRID, Velaz-

quez, 64, des del 1.• de gener 1921 
i-uniUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 1111111111111111111111111111111 I I lli f 1111111111 I I JJ 11111111111111111 I 11111111111111 f 111111111111111111 f: 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

T INES PER A VI, BAS

SES PER A ·AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARJ\\AT, 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LA CASA 

LLUIS SANS 
' 

Carrer Trafalgar, 14 

BARCELONA 

Tt ESTABLERTA I 
UNA SECC I Ó ESPE

C1AL D E PRESSU 

POSTOS I PLÀNOLS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu 'AGRJCUL TURA 
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Plançons de POLLS BORDILS 
reconeguts en el XIV Congrés de la Federa
ció Agrícola Catalana-Balear, com una de 

, les classes de població de major producció 

Carolines ,. Plàtans ,. Acàcies 
Albes= Pollancs de totes classes 

• • • • • 

Miquel Bosch Batlle~ 
BORDILS (Giro·na) 

• • • • • .. 
• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. , 

BASCULES ARIS O 
LES UTILITZEN EN QUASI TOTS ELS 

SINDICATS, MAGATZEMS D ' OLIS I 

VINS I INDÚSTRIES, PER LLUR OU

RACIÓ, SEGURETAT I EXACTITUD 

Caixes d ·acer per a guardar valors 
PER A OBRIR AMB CLAIJ I SENSE CLAU, Blseula model 253 per a puar vagoneta• 

Demanin-se dibuixos i ·preus a 

ARISÓ- Sans, 12- BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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En dirigir-vos a les rases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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maons (plans i buits ), cairons, 
etc., deu vostè fabricar -los a 
màquina a fí d'obtenir de la terra 

tot el seu rendiment. 

La casa Villalta, de Barcelona, és la que millor podrà servir-lo en 

MAQUI~ES, FORNS, . ASSECADORS 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i d~ fabricació de materials 

per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la secció A de la casa 

VDA. J. F. VILLAL TA, s .. EN c. 
Oficines. 

Nou Sant Francísco, 28 6ARCELONA Apartat correvs, 65 
Telèfon 568 A 

~ ... "'~ 
:/IM O T O R S I B O M B E ;-r'\ 

• • • 

GARDNER 
I 

INSTAL·LACIONS COlj!PI.:ETES 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) 

• • • 
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