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REVISTA A OR/COLA CATALANA . 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

• Número solt: Pessetes 0'50 

EJ conreu de la prunera 

L A .pru.nera! junt amb l'albercoque·r i el presseguer, éS; m1 dels frui
ters de més esdevenidor. El seu conreu s' eX:.tén arroo · de+ món, 

en proporcions cada Ma cre.ix;oots. El número de in.dústries variadís
simes a que dóna lloc la · transformació dels seus fruits, ~seguren al 
pagès un ingrés crescut i lliurl:l tal vegada de les fortés oscillacloñs qque 
fan poc convenients altres connaus. 

A Catalunya el con'reu de la prunera augmenta constantment; la 
exportació dels fruits cap a França és cada dia més important. El ma
teix pot dir-se de la resta de· la Península, que envia les ·pl"Unes general
ment cap a Anglaterra. 

A Sèrbia la prunera constitueix un dels conreus principals. La va
lor de l'exportació de fruits i dels derivats, puja cada any a més de 
20 milions de pessetes. A França, una comarca sola, Age,n, famosa per 
les seves prunes seques, produeix anualment per valor de . 20 milions 
de pessetes. 

ExempLes .semblants •podrien citar-se d'alttres països: Bòsnia, Hon
gria, Estats Units, etc. · Per això no és una imprudència aconsellar la 
plantació de pruneres. ·La facilitat de cÒ:nreu, l'existència de grans mer
cat~ · de consum acostumats a la pruna, els diferents aprofitaments ,que 
poden fer-se del fruit , constitueixen una garantia segura que la pruna 
té un brilla.n'nt •esdevenidor comercial. 

Una altra aventatja de la prunera és que es p.ot substituir el conreu de 
la vínya en moltes comarques de catalunya. 

L es inàúst1ies àeriva.des.- La pruna és una de les fruites de taula 
:q¡és fines; pocs fruits, tal vegada cap, es poden comparar, per la se.va· 
insuperable exquisidesa, a , una prun.a Reïna Clàudia dorada. Aquest 
fet explica la sev\1 acceptació . Però demés del consum al natural, la 
pruna .es transforma en d.olços de totes menes, mermelades, aixarops, 
c.onfi~u'res ; es destilla per a fabricar un aiguardent. especial; es con
serva en alcof~ll; es seca en diferents formes, etc. 

La indústria de la pruna ·seca constitueix, l'aprofitament més impor
tant: existeixen comarques famoses en tot el món sols per les prunes que 
preparen, com Agen, Boèmia, Sèrbia, Bòsnia, Califòrnia, etc. 

En general, totes aquestes índústries no presenten grans dificllitats 
tècniques i llur generalització a Catalunya portaria grans beneficis. 

Clima . - La prunera no té exigències particula_rs; . és com el cep, 

I ' 
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'qUe s'adapta als països freds però viu també i produeix en els calurosos. 
Allí on es fa el cep, pot assegurar-se que també es fa la prunera. 

Si el pafs és fred convé posar la prUllffi'a en exposició a, rruigdía; 
.si és càlid en exposició a nord. D'aque3ta manera la producció està més 
-assegurada. , 

No obstant, com es comprèn, la major o menor resistència a les hai
XJes temperatures depèn de la varietat. 

La prunera floreix aviat i sufreix per això, per les gelades de pri
mavera, encara que no tant com el presseguer, l'albercoquer o pitjor 
l'ametller. Baix aquest punt de mira, es pot establir la ·3egüent gra
duació, que va de menor a la major resistència : ametller, albercoquer, 
presseguer, prunera. Les fLors de la prunera són destruïdes, e-n efecte, 
solament en 1es primaveres fredíssimes: té, doncs, certa r esistència. 

Pitjors que les gelades, pels efectes sobre la produèció, són les plu
jes, les humitats, les boires en l'època de la floració: la fecundació 1de , 
les flors no té_ lloc o s'efectua irregularment. Potser aquestes boires 
i humitats són la causa de la caiguda de la flor a moltes comarques, 
com per exemple a l'Urgell. 

Tampoc 'li convenen a la prunera els països ventosos; les rames, 
que de si no sgn gaire fortes, es rompen fàcilment. Demés, la prunera 
sol carregar-se de fruita en proporcions extraordi?àries, i el pes d'aquests 
facilita l'esqueixament de les branques . 

. Ten·eny . -La prunera és dels arbres menys exigents respecte al 
terreny. Viu en tota mena de terres, però les millors, les · que donen una 
producció més fina i abundant, són les terres argilo--silicees i argilo ca
lices fresques . Les pitjors, en canvi, són aquelles o molt compactes o 
massa morals o excessivamÍmt seques o humides. 

En les l(lrres humides el seu desenrotllament és migrat i mor al cap 
de poc temps víctima de la gomosi. Sí la terra, sense é3se:r humida, 
é3 un xic massa frescal, l'arbre creix molt, pren grans dir.nensions, però 
produeix tard i agafa la clorosi que, en aquest cas, es combat amb un 
bon drenatge. 

En 1es terres mollf:. argiloses la fusta lignítica m.c"Llament. 
, ·La prunera viu també en les terres calices i secaneres, en les quals 

pot substituir a la vinya. Per les seves arrel:s someres no demana un 
d_e!:ifons g¡:¡.ire pr:ofon en fer la plantació, i pot viure en terres superfi
cials o en aquelles amb subsol dolént on les plantes d'arrel fonda vege
t¡:u~ien malament. 

.JJ;Iultiplicació. -La prunera es pot reproduir per llavor, per empelt, 
per estaca i per rebrot. · 

Per llavor. -Algunes varietaú3, com la Reina Clàudia verda, la Santa 
Caterina, la Questche, la <;l'A gen, etc., es repr.odueixen fidelment per 
llavor;· ·les altres no. Però aquest mètode de reproducció no és gaire 
cOTrent, perquè és lent i perquè es corre el risc ·d'obtenir plantes que 
donguin fruits no gaire bons, és a dir, que s'acostin als de la varietat 
silvestre primitiva. Per això la reproducció per llavor s'usa general
ment per a cercar varietats noves o per a produir peus que s'empelten 
després de la classe preferida. El pagès, de totes maneres no recorre 

Cal afegir que per a produir peus per a empeltar no s'usen varietats 
mai a ella; qui la practica és el plantelista. 
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de fruits comercials, excepcw de la Reina Clàudia i d'alguna altra, sinó 
les pruneres Sant Julià, Damasc i, sobre tot, Mirobolà. 

P·er empelt. -S'usen els empelts d'agulleta (tascó i corona i els , 
d'u ll. ' 

L'empelt a ull dormint és el més emprat; com que la vegetació acaba 
molt aviat, l 'empelt .també ha fer-se aviat: 

L'empelt de coi"oona és poc resis~.ent, poc sòl!id: es desenganxa amb 
facilitat. 

Com ja hem dit, els peus més usats són: Sant julià, Damasc i Mi
rabolà. 

El Miro·bolà és el peu múllo·r pe1; les terres pobres i dalices; treu 
menys rebro·ts de Ja base, però és de vida més cur•ta, té arrels poc raiii1Ï.
ficades i no dóna bones tiges. Per això l'empelt es fa al peu 1:li la varie
tat és vigorosa; en cas contrari s'usa una v.8Jrit(a.t intermediària, forta. 
com la Questche, la Santa Caterina, la Reina Clàudia Bavay, .etc., al cap 
de la qu.al, dos anys després - es a c!i'r, un cop formada la ti(ja- es 
posa la varieta.t definitiva. • 

El empelt al peu es fa també quan la prunera s'ha de criar en una 
fo·rma p~~ta. 

El :Mirabolà es mfultiplica per estae1a i per llavor. 
El Sant Julià és també molt usat; és el millor per les terres bones. 

Els peus per a empeltar s'obtenen o per llavnr o coronant, a últims d'hi
vern, les plantes mares a 10 ó 15 centímetres de terra 'i calçant-les; els re
brots que es produeixen es separen l'any següent i es porten al planter per 
a reforçal'-los. 

Per estaca. - E: s un procediment poc empLeat; s'us.a generalment 
pel Mirabolà. Es pren un brot de l'any, amb rebava i es porta al 
planter. 

Per• rebrots. - La prunera té tendència a produ.tr rebrot¡; a la base. 
_Aquesta tendència és agravada per les treballades, que en fer ferides .a 
les arrelG, determinen l'aparició de rebrots. Els rebrots poden usar-se 
per a reproduir la prunera: se separen de la planta i es porten al plan
ter; si són de llei s' empleen ense empe1:.ar perquè, com. es COIIl[lr'èn, 
reprodueixen exactament els caràcter: de la planta que el ha ·droduït. 
En cas co~trari, s'empelten. · · 

Aquest mètode de reprod.ucció, que és el més usat en moltes comar
ques on .e·l cultiu de la prunera té molta importància. com per exemple 
a Sèrbia i al voltants de Pa1tis, presenta greus inconveni¡ents. Els ar
bres s'obtenen són menys vigorosos que els de llavor, tenen arrels 
molt superfi.e¡ials- el qu di.smi.nueix llur re i t.ència als vents i a les 
secades-, fan la tija menys dreta i., el que és més important, presenten 
enormement acrescuda la tendència a produir 1~ebrots. Er:. canvi, són 
un xic més productius, donen fruit molt bons i crehen més ràpidament, 
que els peus obtinguts per llavor. 

ArGt:ST MATONS 

(Scgt¿i1·d) 
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Un costum perjudicial 

en el conreu de les patates .. · 

E s anit.ilga opinió dels nostres pagesos que les paltates conreades pe,. 
alguns anys seguits a la m,ateLxa comarca, sense importar nova 

llavor, degener en, minvant cada any llur producció. 
P.eJ.' això les principals comarques conreadores de patates a la nostra 

terra, tenen que emprar cada. any m.olts milers de pessetes en la Coa:niPra 
de paltat.es de lla.vor, amb greu perjudiCi dels seus interessos i disminu
ció de llurs beneficis, que foren més grans si . po,guessin em¡prar com a 
llavor les patates de la seva collita. 

j3é l'un pohle de prop de Barcelona, que, malgrat ésser un dels menys 
importants de Catalunya entre els que es ded,iquen,a aquest conteu, com~ 
pra tolts el~ anys als comerciants •de Bru•c·eJona alguns vagons de pa¡'tates 
de Navarra que paga casi al doble preu que ,ha venut ~es de la seva co
llita, que, demés té que transportar-les dotze quilómetres per ferrocarril i 
deu per carretera. Jutgi's els diners que això val i encara .els CQIJilJpl'a
dors no tenen cap garantia. de què els comet•ciants els hagin donat la llar 
vor de la procedència per ells desitjada. 

No cal, doncs, esforçar-se gaire per a compendre lea grans aventatges 
que hom tindria en poder utilitzar cmn a llavor les mat..eixes patates co
llides a cada oasa. 

Evaminem, doncs, quins fonaments té la tradició pagesa. ¿Què hi ha 
de cert so·bre la pretesa degeneració dc la llevor p.e p.atata? 

A Alemanya, del 1888 al 1908, la Ka.rtoffcl-Kulturstation va co•nrear 
la varietat Richter' s Impemtor sense notar cap disminució ni en el ren
diment ni e:r,t la riquesa en fècula. 

A frança, l' Aimé Girai'd, fent estudlis sob-re aquesta qüesl:.ïó, va co-n
rear durant 'cinc anys, del 1886 al 1890, qua~re varietats de patates, en 
parcelles diferents cada any però veïnes, sense trobar tampoc cap minva 
en el rendirru=mt. Les experiències van éssei' fetes en dos indrets di
ferentts. En el següent quadre . poden veure's els resultats de les mar 
teixes: 

EXP¡;:RIÈNCIES DE CLICHY -SOUS-BOlS 

Richter's 
Gelbe rose jeuxey Redskinned lmperator 

Quilos Quilos Quilos Quilos 

1886 ........ . ... 32,800 26,750 33,400 41,400 

1887 ......... ... 26,470 21,965 26,375 33,665 

188'8 . ......... .. 28,140 33,028 36,380 41,072 

1889 ...... . .. ... 26,448 27,500 32,000 35,000 

1890 ... . ........ 34,200 37,000 40,900 43,300 
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EXPERIÈNCIES DE J OINVILLE-LE-PONT 

Richter's 
Gelbe rose j eui:ey Redskinned lmperatar 

Quilos Quilos Quilos Quilos 

.1886 .. .... . .. .. . 30,300 30,150 36,600 44,760 
1887 ........ .... 20,700 20,535 23,545 38,450 
1888 ...... ..•... 29,200 26,290 31,650 43,900 
1889 ............ 21,000 20,700 25,000 37,140 
1890 ........ . ... 24,475 24,460 35,600 52,600 

Creiem, doncs, que aquesta 13uposa degeneració és solament un pr-e
jud.iC'iL El que passa és que així corn en ramaderia tothom està con
forme en què solament podem obtenir bon liestia.r tria.n.t eis millors re
product(}rs per una bona selecció, el pagès que per a pla.Dltar les seves 
patates no compra llavo!l' fo1·ana, practica una veritable selecció a; l'in
revés, vene.nt les p:a¡ta,tes més gmsses .i de m,és densijba.t i servant les 
més pe.tit,es o dividint les que no arriben al mitjanes per a utilitzar-les 
com a lla.vo·r'. 

No hi ha dubte que si al moment de la collita servem les patates pro
cedents de les patateres més b~n vingudes i més ufano·ses i les utilitzem 
com a llavor', seguint aqu~~~a se1ecció tots els a,nys, no tan sols no tin
drem cap minva en la producció, sinó que és segur que ¡¡,questa arürà ·aug
mentant, puix haurem anat e.limi.nant totes aquelles plantes inada¡ptades 
a les condicions del nostre ten--eny i clima, i a la volta d'alguns anys ens 
tr(}barem amb una llavor apta i resistent a aquestes condicions i per 
consegüent la que ens donarà els mBs grans rendiments possibJ.es. 

Però, com hem de practicar aquesta selecció, ¿De quina manera co
neixerem les patateres de les quals hem de treure les patates que eris han 
de servir de llavor? . 

. Prime:ramOO.t, trli.arut per a conrear, la varietat de patata més indi
cada a les c:ondifcions físiques .i q1.1JÍmiques del nost11e terreny. Després 
triarem al fe11 la collita, les patates procedents de les plantes que hagin 
presentat el majo·r desenrotllament de branque-s i fulles. 

Les experiències de l'Aimé Girard mos~.ren la estreta reJac:ió que hi 
ha enttre el desenrotllament foli.acti de la planta i el pes dels tubèrculs 
que porta. Vegi's el següent quadre, el pes de les tiges i dels tubèrculs 
de vuit patateres arrencades d'una mateixa ratlla l'una a con tinuació de 
l'altra: 

1.n planta .................... . 
2... . ........ . . ..... : ... . 
3 ... 
4.n 
5.n 
6 ... 
7.a 
8 ... 

Pes dels tubérculs 

Quilo< 

1'645 
1'310 
1'360" 
1'370 
1 770 
1'289 
1'030 
1'060 

Pes dc les tiges 

Quilos 

0'800 
0'590 
0'640 
0'700 
0'920 
0'590 
0'500 
0'540 
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Així, doncs, quant més vigorosa és Ja vegetació m és fmi és el rendi
ment. Al moment que la vegetació de les plantes és al màxim del seu 
cl'esenr<f..llMnent, podrem marcar les plantes més ufanes clavant al seu 

costat una canya, o per qualsevol altre mitjà, i al moment de la collita 
podre-m procedir a apartar els tubèrculs de les plantes triades. 

Un cop separats aquests tubèrculs, no els emprarem to':s com a lla
vor. 'apartarem els més grans i els petits, i en reservarem peli a 
plantar ru:ruells que representen el tipus Itlitj a de la collita; per·ò, aquests 
eJs plantarem sencers. 

Resumint, tota la tècnica de la selecció pot condensar-se en el consell 
donat per torts els bons tractadistes de conreu de la patata: Planta1· e·zs 

tubè1'culs mitja•ns, .i t1·ewre aquests tubènuls de les plan~es que hagin 

donat la més g1·an poducc%. 
¿Poden costar més diners els treballs per a triar els tubèrculs de lla

vor, que etl més preu que tenen les patates fnranes que compre'm pe1r a 
planta, Indudablement, no, i, demés, amb la selecció tenim la seguretat 
d'as oliT el màxim,rum de rendiment possible. 

Vegin els nostres conr eadors de patates si aquests consetlls poden 

ésser-lo-s-hi de cap utilitat. 

FREDERIC DURAN I F ALP 

L 'engreix econòmic de porcs 

es fa impo~sible 

DES de primers de 1920 crue po-t ben dir-se q11e l'e..xplotar besbar engl'ei
xant-lo és m1. fet mo•t renyit amb les aspiracions modestes d'indus

trials ramaders i pagesns. Havíem callat tant •7.emps no manifestant nos
tres queixes, perquè C(}nfiàv.em en una reacció en l'ànim de tots els p ro
ductors i contra d'això ha crescut l'imposició dels contraris. 

-Fa un. any qu.e va llençar-se Ja idea de constitU!it wna ag1\u.pac:ió 
directa dels rem,a.d!ers tnterEJJssats amb l'engreix de p(}rcs. El breçol el 
constituïa la comarca del Llobregat, per ésser la més relacionada amb 
la plaça consumidora, i es bbuscà l'apoi dels demés centres productors 
perquè poguessin anar tots a la una. 

Era Ja primavera de 1920 que el bestiar en.grabcat s'havia abando
nat tant de preu i s 'havien perdut tants diners, que tothom s'interessava 
pel que es deia i es fa1ia. A les mo.Ues raons i argÜments exposats s'hi 
contestava amb molts aplaudiments; semblava qu e la unitat d'acció en. 
el escorxador seria un fet' i que a l'o>fensiva ~xecutBJda pel grelinñ de 
to-cinaires de Barcelona s' hi contestaria amb Ja r-esistència del maJor 
noonbre de ganaders catalans. Es formà el Sindicat d'engreixadors de 
pm•cs i c(}mença a fer operacions del vem.ta del seu bestiar als tocinaires, 
a últims le setembre de l'any passat. Donada la¡ falta de bestiar du
rant la major part de l'éstiu, els preus s'havien sostingut alts i així 
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con".;inuaren durant to·ta laJ tardn11. Inaugurada la venta de porcs de 

_pagès a uns preus agradables, ningú es recordà de les conferències que
temps enrera s'havÍie.n donat, ni de les pèr<1ues sofertes la temporada 

abans, ni de la formació d'un Sindicat a Barcelona, collector de tots els 
envios de les cOilllarques. Ningú es reco·rda de correspondre a l'o·rganit

zació, ve.ne.nt el SEm bestiar a comerciants i si sols quan v;ingUJé la baixa 

sobtada, escandalosa, de 1'25 ptes. per quilo; llavó-rs, qwan tocava rebre 

de tan mala manera, nom\és era parlar mal de tothom i planye's de 

prÒpies culpes. 
Sens organització dels princip.als Sindicats ramaders, sens la més 

petita estacl.ística, l'ofe1ia cada dia era més portentosa, la resis:kncia 

nulla, i el bestiar era sacrirficat perquè «gràcies queno s'abaixés mésn. 
Enfront d'aqwest desastre vingué el conflicte del blatdemoro; quaru:. les 

circumstàncies di(¡lterminave.n la seva ·creixent baixa, les cases consig

natàries del moresc argentí s'uneixin, traballen una exportació que és 
conce<1ia i ve la puja nova.rn.eqt fins a 45 pesseles els ceiiJt quilos quan::. 

els po1'cs ere.h venuts a 3'05 ptes. quilo. 
Seguint nost.re i·elat, veurem que finidq. aquella aglomeració de bes

tiar, la puja, el gremi la fa condt~cionada, i quan en l'actualitat el- pi'eUJ 

del bestiar, per l aseva escasedat, és major i podia compensar les grans 
pè¡dues sofei,tes, '"e la suspensió de la. maJtança dl:)l g·remi de tocinaires, 

burlant les disposicions del reglament d':f1scorxadors i disposant dels in

teressos dels engreíxadors a son gust. 
L 'avis de suspensó portà en els vuit die~ últims de matança la baixa 

e trenta cèntims perqui1o, rebé el ramader ~ el públic de res n'hagué 
esmeri~ . Deixar de matar tot l'agost equivalia a una major demanda de 

salats .i emhutits i per consegüent un major preu de venta. De.ixar de 

sacrificar uns quatre mil porcs a l'agost es ajuntar-se amb els tres o 

ql!aJ~.r.e mil pertanyents al mels de seterri,bfel i és acabar amb la poca 

11esistència del ramader, obtenint, com és natura-l, un preu baix en .el 
valor del bestiar, sens infl.uir per a res en lo qu.e paga al públic. Això 

ha pasat i està succeint, continuant.J.3e la desori.enació econòmica en 

l'engreix die porcs. 
Enfro-nt les Societats anònimes comerciadores de grans i l'in~.erven

ció tant ob'stinada. del Gremi de Tocinaires, fiscalitzant a cada moment 

la marxa d·e la pmducció, de no a lçar-se una sindicació be~ forta de tots 

els ramaders majors contribuients de l'escorxador barceloní, cal consi
cllerar l'engreix. de porcs com una cosa pròpia únicament de quatre par 

gesos que no saben el valor dels grans i tenen uns quants caps d-e bes

tiar solament per a recoillir unes quantes carretades de fems. 

JOSEP SECULI ROCA 

Demaneu conferències als Serveis Tècnics d'Ag1·icultu1·a de la Man

comun-itat. Són gwatuïtes; les fan tècnics especialit.zats. La conferèn-

cia constituteix un mitjà Tàpid, cèYrrw:Jdo, eficaç peT a in.truü·-vos. 



454 

La brisa esgotada 

considerada com aliment 

Agricultura 

L A brisa que surt esgotada de les facines és un sotsproducte a l qual 
avui en dia quasi no se li dóna cap valor. En algunes facines 

l'aprofite~ com a combustible, en altres la vèn~ a un preu molt baix, 

p13r a ésser destinada a adob, sense que es preocupin de:!. valor real que 

té si se l'analitza i compara amb altres, des del punt de mira de la ri
quesa de matèries fertilitzants que conté. 

Tractarem l' argurrnen:t .em. alguns arlioles, estudiant el valor d'aqueix 
matèria en els tres aspectes en què s'empela, o sigui, com aliment, 
cOlfll ado·b, i com a combustible, per a d~duir després el medi racional 

d'emplear-la atenent ·el seu màxim rendiment econòmic. 
Valor nutritiu de la brisa.-Els agricultors francesos fa algun temps 

que v.enen empleant aqueix sotsproducte per a substituir certs aliments· 
que es proporcionen al bestiar, sobretot aquells que escassegen en cer
tes èpoques de l'any. Fome;ntà el seu emp leu els es:Udis l'lelalitza.ts 

l'any 1857 per Mr. Henri Marés, Gecreari perpetu de la Societat Central 
·d'Agr.icrultura de l':Hèrault, i per J. Pagès, i Camille Sainte Rièvra • 

L'any 1876 en publicà un de molt documentat Mr. Degrully,"ï, final
ment, ha estat premiat per la societat d'AgricUltors de França l'obra fa 
poc publicada de V. Vei!"'DoreJ. i el presidem.t del Comissarirut Agticola 

i Vitícola dee Beaujo1ais i E. Dantony, químic d.e l'Estació vitícola de 
Vilafranche (Rhòne). 1 

Els agricultors que empleen la brisa humida, li dónen un valor nu

tritiu .equivalent a la meitat del que té un bon fenc, ço és, que · 100 quilos 
I 

de brisa humida, equivaJlent com aliment, a 50 qu¡ilos de fooc de bona 
qualitat. Efeotivament, :resulta ai:Jd o poc menys, comparant els núme
ros donats a continuació: 

Unitats nutritives per cent de matèma 

F.enc de bona qualitat . . . . . . . . . . .. 
Brisa. humida (70 per 100 d'humitat) .. . 
Alials soc ... ... . .. 

34'72 
18'36 
22'40 

Deducció econòmjica. - Cerquem ara el preu d'unitat nutritiva per 

cada aliment al preu corrtnt, i comparem el de la brisa amb el de l'alfals, 
tant generalitzat a Catalunya. 

L'alfals ve a costar a 15 pessetes éls 100 qtiilos, i els 100 quilos de 
brisa, donem-els-hi el valor d'una pesseta, encara que sia aquest un xic 
pujat. 

E1 preu de la unitat nutliitiva, es cal¿ularà dividint les pessetes pel 
número de unitats nwl:iritives per cen't de matèria: 

Preu de la unitat nutitriva de l'alfals, 15: 22 . 40 0'67 pessetes 

)) )) )) )) )) » la brisa, 1 : 18 . 36 = 0'5 )) 
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Ambdues xifres són prou eloqüents, per a constatar la gran econo

mia que resulta d'utilitzar la . brisa com aliment. 
100 quilos de brisa humida tal com surt de la facina, poden substi

tuir en certa manera a 80 quilos d'alfals, segons les unitats nutritives, 
o sigui, dient-ho d'una altra manera, eil no fer entrar la brisa en l'alimen
tació dei! bestiar en aqueilles comal'ques que en tenen, és perdre's 12 pes
setes per cada 100 quilos de' brisa, perquè poden substituir a 80 qu~los 
d'alfals que va1em aqueixa quantitat. 

Per una producció de 50 hectolitres de vi, per hectolitre s'obtenen, per 
terme mig, 1,000 quilos de brisa; no consumits com aliment equival.en 
a perdre 100 pessetes pe·r hectolitre, tenin en compte lea despulles, com 
veurem més endavaln¡t. 

B~ses que no poden emplear-se com aliments. - En aquelles facines 
on l'aprofitament del tartrà s'obté en forma de tartrat de calç, la brisa 
esgotada, é un excés d'acidesa sulfúrica o clorhídrica, que l'imposaibili
ten per a ésser utilitzada com aliment, perquè ocasiona trastorns els ani
rr.alg que la mengen . 

B1'ises que poden emplea;.1·-se co?n aliments. - Les procedents de faci
nes on en el tractamem.t d'extracció del tarti'à no hi iDJtelrve¡nen medis 
quimics per a efecmar-lo, i en aqueix grup pertanyen un gran número 

de facioos de Catalunya. 
Ope1·acions necessà1·ies a fe?· a la bmsa abans d'emplear-la com ali 

ment.- Pe1' a ·que la brisa sigui acceptada pel bestiar i la pugui dige

rir amb facilitat, és precís treure'n la aapa i les llav.ors o granets que no 
tenen 11es de dligeribles; demés, la rapa quasi no té val<rr alimentici; els 
granets si que en tenen, però per la quantita¡t. de grassa que porten, és 
prefelrible utilitzar-los extraient-ne l'oli que contanen. Ara bé, pe!1 a 
separar la rapa il els granets, entre altres molts procedim6llts que es 
podrien ind~car, n'explicarem un de ben fàcil (vegi's la figura). Es posen 
qua¡tre pals clavats a terra o sohi·e un quadre rígit de fusta si es vol que 

l'aparell sia mòbil. Aqueixos pals es mantenen suspesos per medi de 
cadenes, a un quadre, el fons del qual és de tela metàlica, estant sos-

pès amb una lleugera inclinació en el sentit de la major llargària. 
La manei'a d'operar és així: posada la brisa a la part superior del 

quadre porgador, es mou aquest en senti longitudinal i giratori, i llavors 
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la brisa va baixant, ~ deixa caure en A les pa.Jlofes i els granêlts, i em 
i3 la rapa. 

Per a de~:riar aleshores-els granets de les bosses o pallo·fes, s'hi po·sa 
un quadre que tingui la malla més espeS13a; pot ésser de 8 mfm. Aqueixa 
mena de porgador pot tenir de 0'80 a un m~tre d'amp1e, per 25 a 3 vega
des aqueixa mida, la llargària. 

M:odo de emplear la b?'isa. ~La brisa així, sola, no podria servir 
d'aliment, perquè no fora mengívola i perquè no és un aliment complert. 
Per a que el bestiar la trobi mengívola. s'hi posa un xic de sal, i e-s bar
reja amb els r estants pinsos que es donen al bestiar, començant per poc 

anant augmentant la 1·acció progressivament. , 

Qt¿antitat de brisa a ban·ejatr en la racció dià1'ia del · bestiar ¡ Cmll; mul• . de 10 a 15 quilos 

Brisa humida. Bou ..... de 20 a 25 
Best1ar de llana de 5 a. 6 
Porcs . . . de 5 a 10 .. 

¡ Cavall i mula de 5a 5 quilos I 

Brisa humida. Bou de 8 a 10 
Bestiar de llan.t de 25 a 3 
Porcs. de 25 a 3 

La conservació de la brisa sPca no implica cap cura especial: n'hi 
ha prou amb tenir-la a cobert i en punt sec. Si es tracta de brisa hu
mida, s'ha de conservar en 13itges, de lo contrari es faria malbé. La ma
nera d'ensitjar, és la que explica1'em en el númer·o 9 d'AGRICULTUR11 
d'aquest any. 

A. DANEO 
Enginyer Agricola 

Com se poden curar alguns vins 

M ALGRAT hav.er-se fet les veremes ~·aquest anys passat en bones con
dicions de sa.nit'at, en gran part degut als fruits que dóna l'en~e

nyança agrícola atnb.ulant, que amb tant altruisme porta a cap la Man
comunitat arreu de , Catalunya, es presenten. enguany nombrosos ca
sós de vins. enterbolits aparentment difí,cils de corretgir, no obstant i ser 
molt <'.itícil la seva curació. 

Més que res, em mou a escriure aquest article, el fet de què . siguin 
molts els pagesos que· venen el vi, amb una depreciació notable de 
preu, per no sapigu,er curar algunes malalties que com les que expo
preú., a continuació amb un sendill tractamént el pòsen en condicions 
d 'ésser cregut com un vi sa, resultant que a la fi l'únic que s'aprofita 
de la ignorància del pagès és el compraèfor, el magatzemista, que amb 
pocs diners posa el vi en condicions de poder ésser destinat al consum 
venent~lo com un vi ben constituït. 
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La veu d'alerta està donada Ara, doncs, ei us interessa, llegiu, 
que lo que a cotinuació escrivim, fruit de l'experiència i d'una pràc· 
tica con:;;, ient. 

L'aspecte d'atruest vins, com hem tingut ocasió d'obseL'Var en les nom
broses mostres que. s'han rebut en el Laboratori d'Anàlisis dels Serveis 
Tècnics d'Agricultura, és, aparenment, igual en tots ells no obstant i 

·presentar defectes constitucionals distints. · 
A primer cop de vista l'enterboliment sembla repartit uniformement 

en tota la massa del vi, mes, a poc que· s'agiti s'observa una destria 
de filaments blancs que vulgarment se'ls dóna el nom de boira. 

Aquesta boim es posa de manifest només quan el vi està en contac.te 
de l 'aire D'aquí que vins que dintre la bota .o tina, sobret(}t si estan 
ben fetes les decomplides, permaneixen completament t r ansparents, s'em
bruten al trasladar-los només d'envàs. 

L'origen de to·tes aquestes enfermetats , excepte l' em.terboliment fèr
ric, és degut a haver. trepitjat la verema podrida (} en males condi
cions de sanitat -Aquestes veremes s'han de vinificar en forma diferent, 
cosa que en tot cas ens en ocuparem en un altre article. 

Com que els efectes són semblants no obstant i ser les causes dife
rents, per a simplificar. l'exposició les agrupem,. deixant de banda les 
teories que s'expliquen, per no fer pesada la lectura d'aquest treball. 

Poden presentar aquesta boira els vins que han acabat la fermenta-;.. 
ció o els vins malalts de casse, siga quina es vulgui la manera de mani
festar-se. 

Si és degut a una fermentació normal del vi, s'observa que amb el 
temps es diposita quedant el vi completament transparent. Si el vi està 
malalt, l' enterboliment no desapareix i en molts casos s'intensifica. 

També en èpoques de molt fred es presenten vins enterbolits degut en 
la majoria dels casos, a una precipitació del bitartrat de potassa, que 
tarda més o _menys tama3s em. dlpoSiitar-se segons el vo,lum d-el pre
cipitat. 

Per a sortir de dubtes, lo millor és posar el vi tèrbol en una ampolla 
o vas i tü•ar-hi unes gotes d'àcid sulfúric (oli de vidriol). Si és bitar
trat precipitat es redissolt quedant transparent immediatament. 

Es d 'advertir que cap dels procediments que descrivim a continuació 
deu {er-se si s'observa .en el vi el més petit indici de fermentació, sigui 
normal, sigui patògena, doncs en tots els casos lo que adobaríem per un 
cantó bo desfaríem per l'altre. 

Conegus aquests antecedents, anem a explicar com es procedeix per 
a diagnosticar l 'enfermetat i, per lo tant, el remei o donar el vi malalt. 

Quatre ampolles de vidre blanc i de cabuda aproximada d 'un litre 
s'omplen totes del mateb: ~ i es senyalen amb les lletres A. B. C. D. 

Amb el vi de l 'ampolla. A farem una senzilla filtració amb paper . 
adequat, que es pot comprar en qualsevulla farmàcia o drogueria. 

En el de l'ampolla B hi disoldrem un terrosset de m¡etabisulfi.t de 
potassa que peai aproximadament un decigram (2 grams per carga). Amb 
les balances de les farmàcies es poden pesar aquestes quantitats. 

En la C hi disoldr em 8 decigrams d'àcid tartàric (80 gram per hec
tolitre). 

En la D substituirem l'àcid tartà1ic pel cítric a dossis de 3 deci-
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grams (30 grams hectolitre), i 1 decígram de metabisulfit de potassa 
(10 grams hectolitre). 

En tots tres casos, després dels tractaments indicats, ea procedeix a , 
fer una classificació amb sang, o clara d'ou, que és lo que es pot tenir més 
.a mà. 

Una quarta part de clara d'ou serà suficient per a tots troo assaigs; 
i si es fa amb sang, Üna o dues cullerades de cafè a cada una 

La clara d'ou es debateix apari i s'hi tira una mica de sal, amb la 
sang no hi ha necessitat, essent indistint la procedència d'aquesta, ja 
que lo mateix es pot emplear la de conill, gallina, xai o bou, almenys 
p~r aquest assaig preliminar, doncs de fer-ho en grans quantitats lo mi
llor serà anar-la a buscar a l'escorxador. 

De tenir facilitats per a comprar gelatina, lo millo"r serà emplear 
aquesta a dassis de 12 grams per carga, .o sigui en aquest as,saig pesar 
1 decígram. 

Fetes aquestes operacions es deixa dues hores en repòs i es filtra. 
El vi filtrat es deixa 24 hores en contacte amb l'aire, ço és, amb la 

botella destapada. 
Si el vi de A queda net, sigui fent una clarificació sigui per una sen

zilla filtració, l'enterbohment serà degut segurament a un lleuger comen
çament de fermentació. Convii1.dria deixar-lo un quant temps perquè 
es posi. 

Si A queda brut i B net haurem de supO>aar que el vi té enterboli
ment o casse oxidàssica, que ha sigut curada per l'acció reductora del 
sulfurós. Hem de fer constar que l' enter,b'oHment reapareix quan el 
sulfurós ha desaparescut. La solució més pràctica en aquest cas és 
vendre el vi immediatament després de fet -el tractament. 

Si el C i el D queden transparl¡lnts, i'enterboliment serà degut a la 
presència d'un excés de ferro en la composició del vi, que pot prevenir 
del contacte amb instruments i útils d'elabora-ció, per .portar-ne quanti
tats exagerades el ciment de les tines i també per ésser ferrugin.osa la na
turalesa del terreny. Aquesta malaltia és conegud-a amb el nom de casse 
o enterboliment fèrric, poguent ésser atacats per ella indistintament els 
vins blancs i els negres. 

Es de notar que els vins atacats d'aquesta enfarmetat, sobre tot els 
blancs, a més de l'enterboliment presenten un color fosc, brut, rb.olt ca
racterístic. Si de tots els vins sotmesos a tractament només queda trans
parent e1 D, fàcilment podrem diagnosticar que el vi està afectat de 
dasse blanca, que únicament pot ésser corretgida amb l 'ús. de l'àcid ci
trie. 

Són atacats per ella els vins blancs i és u.na de les enfermetats més 
corrents d'aquesta collita. 

Per a portar a la pràctica lo descrit, a continuació expliquem la ma
ner·a de fer la clarificació. 

Al trasbalsar el vi tirar-hi per cada bota 95 ó 100 grams ·de taní prè
viament desfets amb un litre de vi, de manera que quedi be!Il bar
rejat. 

Al mateix dia posar en remull amb aigua fresca 110 ó 115 grams de 
gelatina, vulgarment anomenada cola de peix. 

L' endemà llençar l'aigua i substituir-la per dos litres d'aigua bu-
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llenta que desfarà la gelatina ja -estovada i inflada, remenant-la amb una 
cullera de fusta. · 

Tirar aquesta aigua amb la gelatina desfeta, al vi, r emenar bé i dei
xar reposar dotze o quinze dies. Amb aquests dies n'hi sol haver pr.ou 
per a que els solatges de la cola vagin al fons i el vi quedi aclarit i, alla
vors el 'vi es t.'a.sbalsa¡. 

Els baixos es colen amb una lona i els fancs poden prensar-se i ti
rar-los al femer. 

En comptes de gelatinà ·poden usar-se clares d'ou a raó de 15 cla
res per bot a. Es ppsen 10 grams de sal per clara d'.ou i e·s bat ben bé, 
es tira a lo bota, es remena i es deixa reposar vuit o deu dies. 

Si s'ea:nplea sang s'haurà d'usar a dassis de 2 litres per bota. Es 
debateix la sang en dues vegades, el seu volum d'a.igua salada (o si
guin 4 lit r ès), i es tira en el vi remenant enèrgicament. 

Després de feta la clarificació es fa el tractament segons els resul
tats indicats en les anteriors experiències i a les dassis que estan posa
des entre parèntessis. Si es vol es pcit fer conjuntament amb la clarifi
cació i moltes vegades dóna millor r esultat. 

No responc de tot lo dit si per incúria o dei.xades:a ·esper:oo a fer 
els tractaments quan la malaltia ha agafat increment i l'acidesa .vo
làtil s'ha enfilat una mica massa. 

Per evitar això, no espereu mai a veure si la boira es posa natu
ralment; feu immediatament els quatre assaigs i fixeu-vos, sobre tot, 
si el vi s'enterboleix en contacte amb l'aire. Si això observeu no es pot 
retardar un sol moment el tractament. 

¿Comportareu que comprin el vi a sota preu, quan està a les vos
tres mans . el curar-lo amb poques pessetes i vendre'l al mateix preu de 

l'altre? 
LLUís GUIT ART 

Enginyer Agrícola 

El retir obrer i l'agricultura 

E L nou règim de re¡tir Oti:H1et· obligato•ri que regeix des de1 24 da juliol 
da,rrer, que és mirat amb indiferència p~r la classe obrera, i aml;> 

rezel i desconfiança per la classe patronal, no pl•oduirà cap benefici als 
obrers agrícols. Sembla que1 els redaotors dei dita¡ llei i de son reJgla
ment, hagin volgut afavorir solatment als obrers industrials i s'hagJn 
oblida¡t per complet dels treballado•rs del camp. 

En efecte, el legislador. al promulgar aquesta llei es proposà cons
tituir una pensió a t.o.t treballador, des dàls 65 anys de sa vida, i al 
reglamentar les quotes a pagar per part dels patrons, cregué candida
ment que dins 20 anys tot treballado·r que en contés 65, gaudiriru d'una 
pensió, i no ha sabut veure que tota la gent del camp, tots els que es 
dediquen a conrear la ter:ra han quedat al marge de la llei; arribaran 
a vells, i no disfrutaran de, cap pensió. 

Aquell arrendatari que s'ba passrut tOlta la vida conreant el camp 
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arrendat i pagant cada any a l'amo l'arrendament convingut, no entra 

an aques~ retir obligatori, no té cap patró que li pagui la quota neces-

sària. 1 

El mitger o mesader que tota sa vida ha treballat la terra, partint 

les collites amb el seu amo amb la }:rroporció convinguda, tampoc disfru

tarà de pensió al arribar a vell, doncs ningú li paga la quota indispe¡n

sable. 
El petit propietari, les finques del qual solament donen per anar pas

sant, que més d'una vegada h ade recórrer al prèstec per defensar-se de 

les anyades, tampoc tindrà dret a pensió. 
El mateix jornaler, que solament troba que el lloguin en les temperades 

dc més feina, com segà, batre, ver.emar, ~te. , tampoc cobrarà pensió, i, 

e!D. cas favo·rable, aque-sta se.rà tan .esquifida que no a.Il.I'ibarà, de bon 

tros, a una pesseta dúàl'ia. 
Es de lamEmtar aquest oblit de la llei envers d€1 la ge~t del camp, que 

cabalment és la més necessitada de protecció i ajud en els dar;rers anys 

de sa vida. -
L'obrer industrial guanya generalment bones setmanades; si fos 

estalvñador podria reuni;r un capitalet per sa vellesa, - en canvi l'o>brer 

· agrícola, el mitger i arrendatari, guanya escassament per anar passant, 

no pot e•stalvlar gran cosa per la vellesa. 
L'obrer industrial viu a la capital, està voltat de vilcis i subjecte 

a malalties, així és que als 65 anys ha mort un tant per cent molt gros, 

en canvií l'obrer del ca.mp viu a plena natura, enfortit pel sol, i alCiança 

gran número d'anys. Visiteu qualsevol poble de muntanya, i en ell tro

bareu vells i velles, jubilats del treball, que viuen miseriosam¡ent. 

A ells és a qui deurien afavorir, fent-los-hi un'a pensió que els per

metés remeiar ses grans necessitats. Ells .són la majestat dels pobles, 

ells representàll les generacions passades. 
Cal, doncs, que parem esment em. aquest caire del 1•etir obrer obli

gatori -i estudiem la manera de fer-hi! entrar als treballadors del camp, 

incloent-hi als mitgers i arrerrdataris. 

CAli!IL CAVA 

Balaguer, agost 1~21 

Passeigs agrícoles 1 regeneradors 

E scoLTI, Sr. Felip, i dispensi l'advertència: recordi's que en l'últim 

seig ens vam quedar sense conte per culpa d'aquella llarga lletania 

que ens va diotar, i pet'don:i aquesta indirecta. · 

Tens raó de sobra, Peret, i per indemnitzar-vos, avui u s el contaré 

més llargu¡et; però abans permeteu-me un poquet de desfogament poètic, 

que no arribarà a romanso, ja que asseguts com estem em. àquest turonet 

em. corutemplar aquest encantador panorama, no em puc aguantar. Con

templem, doncs, aquest espectacle tan forros : arbres, prats, boscos, sem

brats, ocellets volant; resp:iJrem aquest aire pur, oxigenat, mentre ens 
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extasiem; davant de tan bell quadro ... To·rrents i rierols gemegant ootre 

pedruscall i fullant, mentre van visitant. i refl'escant la vall coberta d'es

barzers, lligaboscos, àlbers i tanta va¡rietat d'arbres .i plantes. i Què 

bonics, a,qu.ests caminets m~g an1agats per. tanta vegetació, animats pér 

les aigües que saltironen! i Què do·lç és fruir de les belleses deU. camp, 

que superen totes les coses de les ciutats! No hi és, a c:iutat,_ aquef't 

marc d'e verclor, aquestes remors encantadores, aquest verutijol tan suau, 

pur i perfumat, que sospira per entre el fullam que .petoneja! ,Aquí fruïm 
gratis es}Jectacles tan sorprenents: ar·a mateÍIX ens dóna, un concert una 

nombrosa m·questa de rossinyols, merles i grives. I ara fiquem-no-s en

tne els pins, i a l'ombra, amb tota comoditat, vindrà el conte, del qual 

podreu treure bona experiènncia i un ensenyament útil per al vostre esde
venidor. E'n 1ma fi1'a es trobaren tres aiDJiJcs de la infantesa, els quals, 

a pesar d'haver tl•anscorregut molts anys, es reconegueretn per llurs 

figura i gènit, perquè ja diu l'adagi-: Gènit ·i figu1·a, fins a l.a sepultu1'a. 

S'alegraren, coon ·es suposa, de poder...se veure i conversar sobr•e els 

feliços temps de la jo·vootut i, després d'haJver complert amb els negocis 

de fira, es donaren cita per menjar junts en una casa i parlar dels tem.ps 
passats i presents. 

S'assegueren, menjaren alegremern.t i am.igablell)ent parlant sobre 

la fira, però cap d'ells s'atrev]a a parla1• d!e la seva pròp1)a història 

i situació, que és <el que es desitja sab~r eQtre 8JIJ+ics. Solament quan 

els ltraguets els hav]en animat una mica, un d'eHs va r ompre la curio

sitat, dient: A veure, a¡mics, st ens expliquem la nostra passada histò" 

ria i la nostra actual situació. Ja començaré j.o, per més que la me-va 
història no és gaire .agradable; no -entraré en detalls perquè tingueu 
temps de contrur-mle la vostl'a. J a recordareu que jo, des de j()vene~, e•ra · 

divertit i·presumli.t , i ·que les pegava pe<:r a agradar a les noies•; i, com 

que m'agradava poc el tJ1eballar, no vaig para1' esment a poderr'-me 

casau.• amb una vídua bastant rica, sense mirar les S€íVes qualitats i el 

seu caràcte!'. Molt aviat va'ig compendre que m'havia equivocat, puix 

que anava coneixent ded'ectes, un de.Js quals era ésser moolt disputad()ra, 

contradint-me en tot, i rondinaire sense to i so. Jo li deia: - Tanca 

aquesta porta, Pauleta, que ,e-ls corrents d'aire em perjudiquen.-! ella la 
d ixava oben:.a. Les tru'Ïtes m'agraden crues, i ella }es torrayla; no 

volia saber el què passava en les altres cases, 1 se¡m¡prc em portava notí

cies que em molestaven. Jo, sabent que a l'altre marit l'havia mort a 

disgustos, i VJeient que no en. podi!a treure res, vaig deixar de fer de pagès, 

dedicant-me a fer de glitano blanc; poc entè9 i poc g~:ano, el negoci 

m'anava malament i avui em guanyo la vidal seguint fu•es i C'O'illprant 

bestiar a cOIIIIissió, sense te·rres i sense dona, Tat això per haver estat 

un bened.t presumit. 
L'altre amlic explicà lo que segueix: -Jo no puc, com tu, acusar la 

meva muller de la desgràcia, sinó que reconec el meu egoisme en cercar 
es diners com a finalitat deU. meu rnlatrimonl, no essent tota la cu.Lpa 

meva, sinó una bona part de~s meus pares, que m'elducareñ. malament. 

Eren rics i em volien fer lluir amb bons vestits, safisfeien tots els meus 

gus:os,, excitaven la roeJVa vanitat inculcant-me la falsa idea de què 

essent l'hereu d'una gran propie•tat, no necessitava estudiar, la qua.l 

cosa va fer que j_o fes moltes campanes i que no aprengués gaire a l'e~ 
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cola. o m'acostumaren "al treball i a l'econOiffiia, sinó a fer el guapo, 
a gastar i passejar. Em vaig casar amb una pubilla per augmen,tar 
l-es re.ndes, creient que seria completa la felicitat. Vaig quedar jo<ve 
sense pare, amo de les dues hisendes. Adulat pels que em rodeja ven, 
creieDll'.-me ric, reformàrem els mobles, el servei de cuina de llue, bona 
teca, un platillo més : tnt com un gran senyoél'. La meva dona, incapaç 
de fer de mestressa, i plena de vanita¡t pel seu pliliillatg•e, m'ajudava a 
tirar la casa a terra. Jo, per distingir-me, vaig introduir reformea en 
el cultiu sense entendre-hi, noves races de gallnes 'estrangeres, molt 
maques, però poc ponedores; de manera que ni jo em cuidava co~ cal 
de la terra, ni la meva dona es cuidava de la casa. CanV'itava animals 
enganyat pels gitanos, sempre amb pèrdua: vinguen festes i convidats 
per a donar-me to; i e~l resultat fou anar hipotecant finques, pe1r a seguir 
el lUXie començat, i no vendre'n cap perquè el públic no sabés que anava 
cap per avall. Aqu.esta vaniltat ha fet que els credito'rs s'apoderessin 
de les nostres finques i que d'amos pasaéssim a fer de masovers, bai
xant el rang en el menjar i vestir, ha>voot de dob1ega!r la biga de l'esque
na, sobre el terreny no estant-hi acostumat, la qual cosa resulta molt 
penosa. Si els meus pares m'haguessin educat més laboriós i econòmic i 
menys vaniltós, avui es~aria en boThaJ posició. 

-Ja veig-contestà el terce11,~que la fortuna no us ha somrigut i 
que u.n dóna la culpa a la seva dona i l'altre als seus pares, essent així 
que c·adascú és l'obrer de la seva fortuna, sense negar la gran influència 
de l'educació rebuda i de l'<esposa que es troba. Doncs jo, de jornaler 
he arriba.t a ésser propieta'ri, gràcies a la bona educació agrícola qua 
yai'g rebr.e de1 meu pare i del meu· mestre; gracies a l'amor queJ de 
petit he tingut a l'ofici de pagèa que exerceixo amb bvocació i ·entusiasme; 
gràcies a l'afició a llegir llibres i periòdics d'agricultura per a: aplicar, 
amb prudència i treball inte1ligMt, els progressos agrícoles, i gracies 
a haV'er t:-obat una esposa de molt bones qualitats ; bona cri tiana, bol ta 
mestressa i b.ona mare, la qual cosa ha ·contribuït, quasi més que jo, 
a la bona posició que ocupen i que regni, en la nostra família, la pau . 
i el benestar. De manera que, a la generalitat dels que no els va bé · 
l'art de pagès, no és cupa de l'agricultura, sinó d'tells mateixos, que no 
conei~en ni compleixen aquella lletania de manamenta agrícols que· tu, 
Peret, i vosaltres nois, teniu escrits. 

Arribà l'hora d'acomiadar-se els tres· amics, que quedaren ben alli
çonats per a l'esdevenidor, encara que massa tard per als .primers, del 
qual fracàs, així com del feliç èxit del tercer, podem treure'n nosaltnes 
una gran experiència. No oblidem que els dos actes més ·3eliosos i 
transcendentals de la vida · són l'elecció d'ofici i l'elecció d'esposa, del 
qual encert o desencert depèn l1esd·evenidor ... ; i, en general, es va molt 
a la lleugera quan es tracta de la nostra vocació i de casar-nos. I hau
ríem de meditar-ho molt, puix que si s'·esguerra ja no té remei. El que 
té veritable vocació per l'otici que exera.eix, el practica amb gu:s i pro
gressa en ell; i aquell que troba una bona muller, ha tret la millor rifa; 
puix que frueix del major bé, de la pau i prosperitat. 

Estimem Ta terra, que és el taller de Déu, en el qual obrador la terra 
i el pagès que la treballa formen societat amb Déu, resultant ésser el 
més noble ofici, fruint d'extensos horitzons de sol vivificant. La vida 
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agrícola és la primitiva i típica de la humanitat, i els pagesos són la 
columna de l'Estat, la resclosa de les passions, el foment de la riquesa 
i de la moralitat, i base social de regeneració. ¡Llàstima que molts 
propietaris no viuen en llurs pr.opietats, ni hi esmercen llurs capitals 
i intel:ligència, ajudant els masovers i parcers, formant, amo i mosso, 
una societat familiar, amb la qual -cosa cont r ibuirien al progrèa i har
monia social! Gràcies a Déu ha començat una reacció, augmentant 
l'amor al camp, l'afició a l'agricultura; perquè si continués la mania 
de fugir del talle1· de Déu per anar a.ls tallers industrials, vindria un 
desequilibri fatal per a l'agricultura i per a la regeneració. 

JOSEP ROSELL 

COMENTARIS 
U n rapport ... cavalleresc 

El dóna l 'Henry Sagnier en el precís moment en que la faisó ianqui 
semblava imposar el tractor, l'autobús i el camió. 

El terrer, commogut pels motors d'explossi<\ i el tuffeig de benzina, 
era solcat per màquines esfondrades; trontollaven els caserius al pas de 
vertiginós rodolar de les pesantes .carretes automàtiques i les carreteres , 
eren desgravades i obertes pels neumàtics amples dels camions de carga. 

Doncs bé, Bèlgica, mestressa dels bons cavalls de tir, ha celebrat 
un concurs, el mes de juny, presentant més de 300 tipus productors de 
bona mena que han recordat els concursos-fires del bon temps d'avant. 
guer:¡:¡. 

I fet força significatiu, si es té en compte que dur!lnt la lluita s'a
pressà Alemanya a segrestar quadres i tipus productors que conduí a son 
país per a arrabassar-li a Bèlgica els fonaments d'un recria en la que va 
ésser s~mpre la primera nació bona productora, i el darrer concurs ha 
mostrat preus de sementals, fins a 13,000 francs. 

iguem ídem: ni els belgues cedeL-x:en llur braó ni el món està enca
r a prou rnecanitzat per a substituir la noble sang del cavall per la pu
denta i sorollosa manifestació dels olis motors. 

I nosaltres, sols sigui per tradició rocinantesca, ens en sentim f.orça 
agradats. 

La pell de l'òs , 

Aquí, si algú és fantasiós per aventurar projectes en cosa que es
tigui per veure, solem dir que fa «castells a l'aïren. 

A França en diuen «vendre's la pell de l'òs ans d'occir-lo». 
Al Rif, maten al cassador confonent-lo amb el plantígrad e. Picà! -

dirà algú, tement-se un comentari polític. Tranquilitzis el company i 
recordi: 

Discursos que mostraven clarament - en paraules - la gran ri
quesa agrícola que al Marroc ens esperava; els articles atraients d'uns 
tècnics (?), coneixedors de les mines que el terrer d'Africa tancava es-
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perant tan sols el mindive espanyol; les circulars de Companyies Colo
nitzadores que prometien l'arribar i moldre or en barres. I que no s'hi 
paraven pas, perquè interès, patriotisme, els precedents històrics, .etc., etc. 
feien que el pervindre nostre el temien assenyalat al protecto-rat. Raons 
nacionals, internacioals, étniques, geogràfiques, tècniques i j.o que sé, 
ens empentaven al Rif. 

I.. . dómino! Una empenteta més i. som a l'aigua amb explotacions 
agrícoles, pecuàries, forestals, mineres i industrials. 1 

I la cosa, com de costum, ha ocorregut després del batre. El moro 
cull i després de collir i ensitjar, quan comencen a madurar les figues, 
ens en factura de les seves, que ja en sabem les punxes. 

Vindran saors que temperin la terra per a la sembradura, i el moro, 
sossegat, embossant-se en la chiltZba esperarà que la cosa torni a ésser 
madura. 

I teixint i desteixint no avençarà el drap, però no ens mancara mai 
feina ,ni diners que esmersar-hi, ni vides que perdre-hi. 

¡ Oh, gran poder de la fantasia colonitzadora sobre quilòmetres qua-, 
drats! Un recon et, i gràcies! ... mentre el Rif seguirà donant-nos . riquesa 
que ens permetrà ço i allò de més enllà : la pell de l' òs, en fi. 

Climato·logia ancestral 

Una observació experimental curiosissima ens mostra el mètode del 
fisiòleg Douglass. 

Els arbres vegeten en els terrers i, segons les resultàncies de clima 
en l'anyada, així són els anells arboris més o menys groixuts i amples, 
prenent com base el règim de pluges experimentat. 

Els experiments, fets en els Pinus pondernsa, revelen una ma
nifesta correlació entre les preoipwacions plujoses i l'amplitud de 
llurs anells. 

L'autor per a ·escatir la lectura de curves en cicles consecutius, ha 
idleaJt un aparell que nOill.ena "periodegrafn. L'estudi ha de fer-se sobre 
tipus astoris crescuts -en una vasta. extensió per aconseguir coordina
des i no excepcions, i així, sembla que és possible arribar a informacions 
climatològiques de més de trenta segles anteriors a nostres temps. 

Si la suma d'observacions revelen una possibilitat de determinants, 
tenen un no petit aveiJJtatge : la de¡ contradicció imposs;ble¡. 

Però, burles o veres, el cas és digne d'estudi si els experiments ve
nen fent-se en nostres temps, establint un!3S curves de comprovació pe
riodegrafa ac'tual - un deceni, per exemple - que es pugui comparar 
amb les resultants ancestrals per aconseguir-ne una racional probabi
litat. Digne, per tant, de tenir-ho en compte. 

Causa de l'èxode rural? 

El Butlletí d'Institucions Econòmiques i Socials retreu el resultat d'u
na ii!formació, IE'tél. prop dels agricultors, per a escatir les causes de l'a
partament de la terra. 

No han escassejat els parers, i sembla que ·França té la impressió de 
que obeeix l'éxode a manca de bons repartiments o arrendaments amb us. 
de fnlit raonabie. El resum del Butlletí senta aquesta afirmació, bé que 
tement alguna petita exageració en els declarants i consultats: 

Resum : la terra manca de braços perquè èl pagès que vol romandre 
I 
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trleballant en la seva regió no troba terres disponibles, o no pot adquirir 

les que ho són per -manca de recursos. 
Comprovació vella allí on la propietat absorbent no cedeix més crue 

sots base d'arrendaments curts sobre extensions grans; més allí on el pro
pietari parcella prudentment i contracta per llargs períodes - més si és 

enfiteusis - el problema de l'isolament de terres es devaneix. 
Digue'm, però, que si les terres tenen el veïnatge de grans indústries, 

l'emigració dels braços v-ers les comoditats manufactureres també es deixa 

sentir. I és prova : vila o ciutat molt industriosa, careix o té mala agri

cultura; i, contràriament:. la manca d'indústria en un departament, el fa 

mostrar en plena puixança agrícola. Les excepcions són tan rares, que 

no compten. 

Un Sindicat que treballa 

El Sindicat Vitícola comarcal d'Arbós ha fet públics els treballs 

Tealitzats des de la seva fundació, i els resultata de les dues primeres 

campanyes. 
Fa pler de llegir unes dades tan eloqüents •en pro de la associació. 

El Sindicat es constituí el dia 3 d'octubre de 1919; ·el dia 8 de març 
creà la secció ooope¡rativa d'aprofitament de sotspl'oductes; el dia 3 de 

setembre comprà una fàbrica de destillació p.el preu d·e 44,500 pessetes. 

Es clogué l'any comptant 400 socis, h avent-ne expulsat un perquè es 

vengué la brisa. L 'any 1920, els compradors pagaven la brisa fermen

tada a un promig de 5 pessetes el sac de 60 quilos; el Sindicat, deduïts 
gasto-3, inclòs el 20' per 100 d'amortització, la pagà encara a 6'60 pes

setes el sa·c. 
En la campanya que va del primer de setembre de 1920, fins al d'en

t·Jiany, adquirí una diestilladora rectificadora per vaLor, comprenent-hi 

la instanació d'unes 75,000 pessetes. 
Per a fer front a n'aquestes despeses, acordaren constituir capital 

amb l'impQr.t de les brises de la collita de 1920, a canvi d'obligfacions 

a l 'interès anyal del 6 per 100 amortitzables en 10 anys, per més que 

les males condicions de l'any els obligaren a demanar un prèstec de 
225,000 poosetes a la Caixa de Prèstecs del Penedès. 

Avui, té el Sindicat cinc cents vuitanta sis socis. 

La producció de vi a Catalunya i Espanya 

Heus-aquí les xifres de la produ cció catalana i espanyola de vi en 

els últims sis anys. En la producció catalana bl va inclòsa la produc

ció mallorquina i en l'espanyola la catalana. Les dades són en hectò

litres. 
Catalunva Eso•nya 

1915 . 1.199,684 8. 789,980 

1916" . 7.431, 71 23.396,067 

1917 6.566,255 23.762,624 

1918 7.559,329 22.567,618 

1919 8.171,646 20.524,709 

1920 10.447,317 26.771,065 

L'any 1915 va ésser el famó3 del mildiu. Aquestes xifres que evi

dencien la producció sempre · creixent de Catalunya i Espanya poden 

explicar el perquè de les crisis vinícoles. 
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INFORMACIÓ VINÍC O LA 
La pOO"llongació de les mlacions comercials 3IIDID França és un fet 

i fins simpàtic, ca!r dóna a entendre no estem lluny -d'un arranjament 
que mtillori la situació creada p·er el xoc dels aranzels. De moment sig
nifica que no estem abocats a un rompiment, i 'això sols p,odrà afavorir .la 
relació vinícola, en la que podríem estatuir un do ut des. . 

La segona nota esperançadora la tenim en el resultat le les darreres 
pluges que, millorant els vinyats, exemps de malúries en una part, pro
met!. un augment de suc en les properes vermades i potser una conecció 
dels mostos que venten molt poc recomanables. I com sigui que l 'aug-

. ment no és per témer un sobre stok considerable que comprometi un 
nou aviliment dels preus, sempre tindrem la compensadora impressió 
d'un vi nov-ell en millora condicions de vinificació. 

Pensem que tal volta per aquesta sola raó és que el mercat s'ens mos
tra quelcom més aotiu i f.erm en les transaccions, bé que els valo•rs del 
vi siguin encara els mateixos que en les quinzenes passades. • Era ben 

·bé hom de què un b'I'i d'optimisme pogués alenar-nos portant a les plo-
mes un deix més agradós que la cançonera immobilitat i el seu pesi-
mlisme resultant. · 

A França, la major activitat i alça de preus, justament ja amb vis
tes a la collita, ·expressa, com cap altre argument, que el comerç preveu 
la disminució de volums, i bé que la declaració de veremes arribi quelcom 
tard, ja pot preveu-te's que serà inferior. Té raó en Coste en comentar 
el caràcter altera.tori <;l.e la p'roducció vinícola que podrà enguany pre
ficar-se en vistes als danys soferts pels vinyats. El comer1ç francés, per 
a en part cootenir l'alça dels preus, ve senyalan el benefici que les plu
ges han portat als conreus, però, amb to•t, Argèlia arriba als 90 francs 
hectòlitre, i aque3t preu ha nepercutit als mercats del Migdia, per a. que 
les transaccions siguin impossibles dessota rus francs 80. 

De Suïssa es té igualment l'alça i allí, pen fran·ca declaració d'una 
prope.ra collita molt migrada. 

r:.àlia demostra altre tant en les c'ròniques que d'al1í ens arribe1r1 i 
ultra la Emiliana i la Toscana, en els demés departaments s'~rriben dels 
142-148 fracs hectòlitre pels vins de 14 graus. 

D'namarca -i Noruega ens tenen, per ara, distanciats, i Alemanya va 
donar prohibició comercial amb Espanya de result¡¡s de nostra modifica

. ció aranzelària, i, en canvi, accepta els vins francesos del Migdia i 

Bordeus, quan semblava tenir-los prohibits. 
CoÍn most'ra de la tendència dels mer•cats, podem pendre dos f&ts : 

l 'un, que Tarragona porta una cotització de pessetes 2'25 a 2'50 per grau
carga; l'altre, que s'han aju3tat veremes a pessetes 9 quintà en classe 
negra, ço qui va a l'entorn des de pessetes 38-40 la carga vi novell. 

Les cotitzacions oficials no han sofert variació, car senyalen des 
pessetes 1'75 a 2 pels vins negres; 1 '70 a 1'90, els rosats, i les 2 pe·SI
setes els clars, per grau-hiectòlitre aàs cellers. 
de pessetes 1'75 a 2 pels vins negres; 1'70 a 1'90, pels rosat3 i des de 2 pes
setes 1'60 a 1'90 segons grau, wlor i procedèència, a.rnh preferència pels 
alicantins. 
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I res mes. AGRICULTURA desitja que e}s seus vinyaters puguin collir 

bona mena i adinerar-la prudencialment. I ara, com de costum, bé que 

sigui un prec que no sol V<eure's carr1espost, agn1iríem ben de veres que 

els colliters ens imposessin de les classes, grau i condició dels mostos; 

dels p11e.us a que realitzin veremes o raig de cup.s, car és una orientació 

de la que beneficiarien tots al poguer fo<rmru.lar un aplec d'escandalls i de 

valo-rs. Bon any que Déu us dó. 
PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ OLEfCOLA 

El negoci dels olis és oportunista com tota mena de comerç ; qui ne-· 

cessita oli el compra allà on el troba, en les condicions que li convenen. 

El nostre olivicultor es creu que ,e}s nostres olis són els preferits . Ho 

són en efecte mentre no hi n'hi hagi d'altres que estiguin en millors 

condicions que els que Ia nostra terra produeix. P.é.rquè ara mateix tot

hom sap que a Urgell ja no hi ha oli, però n'hi ha a l'Aragó i malgrat 

això ningú o molts pocs són els que compren olis dels produïts en aquesta 

regió. I per què? puix senzillament; durant la campanya oleícola, els 

espanyols, no podien exportar, i no podent sortir l'oli nostre, els estran

gers compraven molt oli de Tunèsia i Grècia, la qualitat dels quals és 

fluixa de consistència; arribat l'estiu, aquest oii, ha marcat més la seva 

debilitat i per a servir-lo a la clientela, s'havia de recorre a la barreja 

·amb olis de més força. Aquests olis es troben al mig dia d'Itàlia, però 

la seva producció é.s mol_t poca i una vegada acabada aquesta i oberta 

la nostra exportació, els comerciants es varen tirar a comprar oli d'Ur

gell. L'oli d'aquesta procedència, degut a la mosca, no ha estat de qua

litat prou bona. i el comprador estranger solament ha comprat les clas

ses -en les quals meny-s es coneixia aquest defecte. Acabades i agotades. 

del to•t les exir;tències d'aquest ·oli, el comerciant que no ha tingut. :rltre 

remei que reco'rre a altres olis de les difere.nts comarques espanyoles. 

A Andalusia, ·-'hi pot anar a buscar lo que es necessita en olis, puix • 

s'hi troba tot lo que pot convenir; però els a.ndaluços ni venien quan 

volen i s'ba d'esperar que vagin a oferir els seus productes. 
Més no és sols a Andalusia on es troba oli, sinó que hi ha una regió 

que el fa millor en' tot •el sentit de la paraula, i aquesta és Toledo; por

tats pels nostres quefers comercials ens trobem en aque.sta regió i des 

d'aquí escribim aquestes quartilles. 
L'oli de ToLedo com deiem abans és molt bo, molt més que l'andaluç 

i molt similar (si no· fo.s el seu fort gust de procedència) als d'Urgell i 

serveix amb aventatja als usos que es destinen els olis d'Urgell. 
Les oliverades en aqüesta p·rovincia, són importants i generalment 

molt mal cuidades. La varietat mé.s usual és la cornicabra, oliva grossa 

una mica curvada. 
Com és pafs molt fred la recollecció no comença sinó a principis de 

gener i la oliva no arriba a la complerta maduració, per lo que es fan 

olis fruitats i amargants que fan recordar el gust de la fulla de l'oliver_ 
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El fabricant d'olis d'aquesta 'regió, treballa molt confiat Eln la bona 
sort, puix a justa tota l 'oliva dels olivicultors del poble a un preu que es 
posa al principi ~e la campanya, així és què hi ha anys que treballa molt 
bé, més n'hi ha d'altres com el present, que han pagat molt cara l'oliva 
i tenen que vendre l 'oli quasi perdent-hi quartos .. 

Compren l'oliva a pes; i és una de les úniques regions espanyo.]_es 
c1ue té aquesta bona costum. 

Fab1•iquen a.l elia, és clir, que mo\Len diar.i!lJIDent les ohves que arri
ben al molí, però nomes fan la primera pressió i guarden la pinyola per 
a fer la segona pressió així que no tenen oli va fresca; això fa que facin 
molts bons olis de primera pressió; els de segona els destinen a fer els 
corrents als quals troben molt bona aplicació i venen a bons preus a 
Madrid. 

Així és que com els olis d'aquesta regió, han costat n:iolt de fabrica
ció, durant la campanya els seus propietaris, han demanat preus molt 
elevats, que han f·et que les operacions fossin impossibles; mé.; ara 
s'han determinat a vea11dre, i per això es troba aquesta regió pleJla de 
compradors d'oli que va a buscar les bones partides. 

Els preus que pe<r aquí s'eSitan fen són cars puix s'ha de' com¡ptar 
que son oü posat s'obre vagó a UJil.a d'aquestes estacion~ val de despeses 
fins a Tarragona o Barcelona més de dues pessetes càntir de quinze qui
los. No obstant això, aquests dies s'han fet qpwaoions, però de quali
tats molt bones i exageradament fruitades a trenta dos pessetes els 
quinze quilos sobre vagó procedència. 

En aquesta regió, la collita pròxima serà molt mitjana. 

LISIN! ANDREU 

Alameda de la S"gra (Toled"). 

NOTICIARI 

-La Fede·ra.ció• Ag1·íco~a dle ~a Conca de Ba1·ba1·à, ha c~lebrat ara 
el Consell Directiu reglamentari. S'examinaren els comptes i liquida
cions de l'any econòmic, de les quals ens plauré. donar-ne nota així que 
s'ifmprimeixin. · 

. -Una. invassió de mosquits. A l'Alt Empordà, a la part baixa de la 
Garrotxa, fins a la rodalia de Besalú, han aparegut unes bromades de 
mosquits, que mol>esten als treballadors del camp i turmenten el bestiar. 

-E~ ce~ler cooper(J)tiu d'Espluga de Franco~i, a l'objecte d'evitar la 
baixa. del preu del vi, ha ®ordat no vendre fins que es norm.a.litzi el 
m ercat, la. qual cosa ha motivat un alça de preus, havent-se venut for
ça partides ·die vi rosat a 33'50-35'05 pessetes la càrrega. 

- L'Inspectm· d'Higiène i Sanitat Pecuà'r'ria de ~a prrovíncia cLe Gi
rona, Sr. Verdaguer, està realitzant profitosos treballs per a €>Xtingir la 
plaga de la durina, é¡ue s'era presentada en aquella província amb gran 
perill de mermar la població cavallina. 
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-E~ Cons el~ Pro-vincial de Foment cle Gi1'0v,a, recomana als Alcaldes 
que li envïin ]'es dades que els té demanades, per tal de poder confec

, cionar molt er1 breu, una estadística de producció. 

-La inspecció provincia~ d.' Higiene pequàriaJ de Tarragona, 'ha tra
mès ordres a l'Alcalde de To·rtosa per a-que prengui les mesures encami
nades a evitar la propagació de la verola entre el bestiar de llana, que s'ha 
desem·otllat en aquella ciutat i comarca. 

-E~ dia de la vinent festa de la Mm·e de Déu de la Mercè, el Sindi
cat Agrícola de Torroella de Montgrí, oe1ebrarà un concurs d'avicultura 
i c1.micultura. 

-Al Migdia de Fmnça s'ha constil!uït una Feckració de Cel~ers co

ope1·atius, amtb una. finalitat semblant a la de la Conca de BarbaTà. 
La federació està constituida p.er 15 cellers, corresponents als de

partaments del Gard, . Hèurault, Ande, .Pirineus Orientals, Boques del 
Rose i Vanduse, tenint el seu ho-statge social a Montpeller. 

-El Sindicat Agrícola de Sant Pe1•e Pescador ha fet un préstec a 
la F. S. A. de Gü•ona, d'import 9,000 pessetes, per a destinar-lo a. ampliar 

ció de la secció de compra i venda en comú. 

- I-1 a estat no11oenat A dm;inist1•ado1" de la Fede1·ació Si.nclical Agrà-

1'Ía dè Giwona, En Cebrià Batista V1ert, que ja temps enda.rrera havia 

desempenyat aqueix càrrec. 

-En l'Escola Pública del poble de Begas, s'hi ha celebrat un mitin 
· en ptò de la sindicació agrària, pr.esidi.t per D. Francesc Santacana i 
, altres elements de la Unió de Vinyaters de Catalunya, així com altres per

sones dc reUeu en la població i comarca. 
Feren ús de la paraula els Srs. Marí i Mn. J. M. Rovira, advocant el 

primer per l'orzanització agrícolà com a base de millorament dé la classe, 
i el segon ensalçant els aventatges i beneficis de les caixes rurals, tan~ en 

l'ord;r mm•al i social, com en l'econòmic. 
Reswni el Sr. Santacana, fent veure la necessitat de la cooperació 

en el camp agrícola, tant per a la producció, com per la industrialitza

ció dels eus productes. 

-La Unió cle Finyate1·s de Catalt~nya, ha cursat a la Junta d'Aranzels 
i Valoracions una expoaició estudiant el projectat aranzel, i proposant 
les modificacions que al eu entendre deurien intToduii'-s'hi, per a lograr 
la defensa i foment de la riquesa vitícola del nostre paí o de l'Agricul-

tura en general. . 
· Així mateix, s'aporten a dit estudi, els oportuns antecedents enca

minats a afavorir i consolidar els beneficis i avantatges dels sindicats 
agrícoles, constituïts amb arreglo a la lle.i de 28 de gener de 1906, en ço 
que fu referència a le mide fiscals de l'aranZJel. 

-La Gai.ta de P1·éstecs i Estalvis del Sindicat cle 'Finiculto¡rs de Sar

reat/. ha movilitzat en el primer exercici la quantitat de 345,989'52 pes
setes, donant un benefici líquid de 653'68 pessetes, malgrat les despeses 
que impliquen les imposicions a preus aventatjosos, i limitats els des

comptes dels prés!ecs. 
La implantació de la Caixa ha despert.a,t gran entusiasme. 

I 
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NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Agricult·U?·a 

La Mancomunitat, comprenent la importància de la riquesa que re
presenta la ramaderia, i tenint en compte que són moltes les malalties 
contra les quals no hi ha rennei, ha creat una secció de Patologia animal, 
que no té altra missió que Ja d'investigar els casos nous i dubtosos que 
es ptesent~n. 

Els pagesos o ramaders c.rue tinguin bestial' malalt, d'aquelles malal
ties que no es curen, poden demanar ajud i consell a la secció de Pato
logia animal (Urgell, 187), i se'ls servirà de franc. 

-La Mancomunitat ha adquirit, en virtut de concurs, una finca 

a Caldes de Montbuy La seva extensió é3 de 110 hectàrees, de les quals 
18 són de l'egadiu, 30 de vinya, 15 d'arbres fruiter-s, i les restants de bosc. 
Es coneguda amb el nom de «Torre Marimonn i servirà per a Escola de 
Zootècnia, serà granja d'aplicació de l'Escola Superio·r d'Agricultura 
i se 'n serviran taJmbé els Serv'eis tècnics d'Agricultura. 

-El President D. Josep Puig i Cadafalch, estigué a presidir la repar
tició de premis del Certamen Agrícola de Vilafranca del Penedès, celebrat 
el dia 2 del corrent. 

-En el Sindkat ~gricola de Badalona-Canet, el Director dels Serveis 
tècnics d'Agricultura, D. Jaume Raventós, hi ha cfonat una conferència 
tractant el tema: Preparació de la collita del raÏIIl¡. 

-El Cap d'Acció Social Agrària, D. Josep M.a R•endé, ha donat una 

coferència en el Celler Cooperatiu d'Igualada, per a orientar l'ellabo
ació de vi en cQiillú. 

- L'ex-aluTQTl.e de l'EscoJa Superior d'Agricultura D. Salvado'l" Del
gé ha esta:t nomenat administrador de la finca que posseeix a. «Raimi8Jt» 
D. Manuel Raventós. 

-El Sindicat Agríeola Departamental de la Isla de. Còrcega desitja 
adquirir gua,rans de tres anys, de 1'40 a 1'42 d'altura. 

Davant de la propaganda que els dits Serveis de Ramade!l'ia vene¡n 
I'ealitzant aqu1í i a l'estranger, a l'ant1erior demanda deu afegir-s'hi la 
que han formulat JLra criadom d'aqueixa· espècie de bestiar, de Vene
zuela i Req¡ública Argentina. 

Interessa, doocs, als p1•opietaris de reproductors macles i femelles 
fer oferta dels exelmplars .als erveis de Ramaderia de la Mancomunitat , 
de Catalunya (Urgell, 187) donant .tots els detalls possibles d'animals en 
venda., a fi cl:e oomp!l.aure a.ls dem¡mdants. 

-El tècn:k clínic dels Sevei.s de Ramaderia, don C. Ramon Danés i 
Casabosch, ha fet una visita d'inspecció a Viladrau per tal d'estudiar 
una malatia parasitària decla1•ada en els conills d'aquella localitat. 

El resultat de l'estudi clínic i de l'ulteriO'l' examen •de laboratori, han 
aclarit la naturalesa d'aquella malura; es tracta de la propagació d'un 
àcar pertanyent al genre Psoq·orpte1· cuniculi Megnin. Davant d'aquest 
diagnòstic han estat dictades les mesures convenients per a evitar-ne la 
propagaciÓ, i aconsellats els mitjans per a exterminar-la. 

- El Cap de Serveis de Ramaderia, d.on M. Rossell i Vilà, han ·donat 
unes conf-erències sobre engreix de porcs als pobles de Roses i Tortellà. 
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En aquesta secció es respondrà gratul
tament i per torn r igurós, a Jotes les 
consultes que facin e I s subscriptors 

J. S. PALAUTORDERA.-Trobarà les conclusions que de.sitja en el nú

mero 6 del mes de juny d'aquest any de la revista de: l 'Institut de Sant 
Isidre. 

F. M. S. · 0::0PONS.-Po't consultar el llibre: AvicuLtU?·a indust1'ial, de 

J. Rubio Villanueva. F . Puig, e<1itor, Barcelona. 

J. R. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. -No sé que s'hagi fet cap experiment 

a CatalUJliYa amb la pols Caffa?·o. .A Itàlia fa més de 10-15 anys¡ qu,e 

s'emplea amb molt bons resultats, tant és així que avui els tècnics la 

recomanen igual que el sulfat de cour<e. Les aventa.tges que presenta 

són, segons sembla: major adherència, un xic més barata, més fàcil 

de preparar, estalvi de calç, ettc. · Veient les pel'sones que la recomanen 

a Itàlia, co:m els pl'o>fessors Sannino, Dalmasso, Gaboroto, etc, de gr'a.n 

prestigi entre els tècnics, nosaltres cr eiEúni que la pols Caffara, no és 

un d'aquells p'l~ap arats que surten da tant en tant per a ènganyar• 

pageso:9. -T. T. 

J. P . BELLi\It:NT. ~Podria ésse-r que el seu cirerel' no produís per 

·excés d'ufana degut a tenir aigua em. abundancia. Provi per això el 

següent remei: talli aquest hivern una de les arrels grosses de l'arbre 

pen: a disminuir la seva ufana.; pot escollir una de les que van cap al 

travesse!\ Faci la ferida ben llisa i tregui el troç d'an·e-1 :aliat. Des

prés adobi amb 

Superfosfat 

Cendres 
Calç ... . .. 

1 quilo 
3 quilos 

500 grams 

o po.si gens de fems, ni letrina, ni Calp adob nitrogenat. 

· E~ regust de v·erd del vi es treu mitjançant la clarificació amb clari

ficants animals, però no es treu totalment; el millor és "clarificar el vi 

i després cupar-lo amb un altre que no tingui el defecte. Per a veure 

el modo de clarificar llegeixi l'article del Sr. Imbert publicat en el 

número primer d'aquest any.- T. T. 

F. R. C., RE s.-Li agraïm molt la notícia que surt en aques't ma

teL'< número. Ja sap que les planes d:' AGRICULTURA són a la seva di sp o~ 

sició. 
1osaltres tenim la més absoluta confiança en el mètode Lotrionte 

aplicat bé; si s'aplica malament, cosa molt fàcil entre els pagesos que 

soJVint acostumen a petnsar que no li ve d'un pam, és natural que hi 

hagin fraca.sos.-T. U. G. . 
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' ' t BESTIAR' t 
t ' + Original Fríson + 
A· A 
' t· 

. +.~+ Degut a la sequia persistent, .. ~. 
f el preu del bestiar s' ha f 

+.~+ rebaixat a Holanda. Procuri 's +.~+ 
t . ' I vostè el se tl bestiar directa- 1 

.. ~. ..~. 
f ment, comprant-lo als corta- f 
.. ~. lers. Enviï vostè les seves co- .. ~. 
f mandes o consultes a la f A A 
f « COOP, Vee- Afzetver » f .. ~. ..~. f a AKKRUM (Holanda) f 
A ¿ 
f Dirigir la Correspondència a: f 
A A 
f F. G. D·OKTER. f A ¿ t a AKKRUM (Holanda) f 

A ¿ 
f Preguem es prengui nota de· f 
.. ~. no enviar les comandes o con- .. ~. 
f sultes a Mr. Zuuriber , men- f 
•!• cionat en el llibre de reclam •!• 
1 repartit çlurant la «Setmana 1 

.. ~. À •• f Holandesa>.> aMadrid , per ha- ... f 

.. ~. ver estat interrompudes totes .. ~. 
f les relacions amb dit senyor. f 
I I ' ~ ' I I I 
f,& ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., :+9 , ........ ~ ....... ,.. ... ,.. .... ,.. ... ,.. .... ,.. ... ,._.,..,..,...,..,...-

En dirigir-vos a ~e~ cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



. I El millor farratge d'hiverit 

BERSÍM 
Donat a conèixer l'any darrer en el Congrés Agrícola celebrat a Lley

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

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

que superen als de l'alfals; ·dória de 50 a 60 tones per neêtàrea de farrat
ge verd durant la temporada. 

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

tot l'hivern, proporcionant-lo precisament en I 'època en què es fa tan. 
difícil conseguir aliments rer al bestiar. 

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

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

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

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

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

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

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

Associant-lo a l'aufals, fa que les plantacions d'ambdues llegumino
ses no s'interrompin i-es tinga farratge verd durant tot l'any. 

Tenim a Ja disposició de qui ho sol·liciti, certificats i documents 
probatoris dels resultats favorables que ha donat el BERSIM. Enguany 
es multipliquen les experiències, el que fa crèure que el BERSIM serà 
d'aquí endavant un element imprescindible en les pràctiques agrú
nòmiques. 

Preu: a•so Ptes. el quilo 

Descomptes als Sindicats per a fomentar les experiències 

EL CULTIVADOR MODERN O 
Notariat, 2, pral. BARCELONA 

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

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Selecció d'arbres per a repoblació de riberes 

Plançons de POLLS BO~DILS 

reconeguts en el XIV Congrés de la Federa-

ció Agrícola Catalano-Balear, com . una de 

les classes de població de major producció 

Carolines = Plàtans .. Acàcies 

Albes= Pollancs de totes classes 
• • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • 
Miquel Bosch Batlle : 

BORDILS (Girona) • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARMAT, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

BARCELONA 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

CIAL DE PRESSU

POSTOS I PLÀNOLS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l,__ ________ , llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bbcula model 253 per a puar vag.onetes 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, 12:BARCELONA 

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

llur duració, seguretat i exactitud. 

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

Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, 12 : BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadora¡¡, citeu AGRICULTURA 
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I Colliters!! , I 
+ + + + 
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+ + 
+ + 
++ + 
+ Tingueu present que els Productes : 
! ENOL són els millors i més acredi- i * tats per a llur empleo en l'elaboració, :1: 
* conservació i millorament dels vins. + 
A + 
; i 
+ + * Bisulfit líquid : Metabisul... :t 
+ + * fit de potassa : Fosfat :1: 

:1: * :1: amònic : Taní enològic :1: 
+ + + + * Acid cüric i tartàric, etc. :1: 
+ + 
+ + + + 
*+ t Tots els productes marca ENOL ;¡: 
+ + * que apliqueu a l'elaboració dels vos- :1: 
! tres caldos, com que són de regone- t 
+ .guda i garantitzada puresa, us dona- * I ran un resultat per(ecte. f 
+ + 
+ •••• + 

+ ·* :1: + + 
+ + + Per a comandes dirigiu-vos a + 
+ + 

! VICENS VILA CLOSA i 
! (SUCCESSOR DE KEGELS I VILA) ! 
* : + PASSEIG DE GRACIA,88 + 

~ BARCELONA ~ 
+ + + 511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r: + 
+ + + + 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++< 

En dirigio:-vos a res rases anunciadora&, titeu AGRlCUL TURA 



111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 li!!: 

= = 

HHJOlfS, JfUlfS, JOJXOS 
maons{plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 

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

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS 
= 

VDA. J. 
= 
-= 

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

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

F • . VILLAL TA, s. EN 

6 A R·C EL ON A 

c. 
Oficines . 

Nou Sant Francísco, 28 
Apartat correus, n. 0 65 

Telèfon 568 A 

-= 

-= 
= 
= 

.m11nm 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

............................. , ..................................................................... . 
i Ha sortit el D, A e Í D, ALL A del mes de juliol i 
S LITERATURA : ACTUALITATS : ~Ó~ES : DEPORTS S . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:.IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIJIJIIIIIIJitllllllllllllllllllltlllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllltlllllll.:: 

! ! 
i $0 FRE FL:ERR~Mò~LT I 

ADOB 
Union Sulphur Co., s. A. E. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIII 

Noves aplicacions del 

SOFRE VERGE 
99 per 100 de puresa com a 

F ERT I LITZ A N"T 


