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PER A REPOBLAR RIBERES 

POLLS BO·RDILS, POLLS N 'EGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, ACÀCIES 

Casa especialitzada en la producció de POLLS :: Una pràctica 
seguida durant vint-i-cinc anys, en la ;;;elecció de les millors varietats 
d'aquests arbres, és garantia de que servim les classes de POLLS 

de més ràpid i de major desenrotllo 

MIQUEL BOSCH BATLLE 
B O R D I L S .(Gir on a) 

NOTA. - Contestarem quantes consultes s'ens dirigeixin interessant el millor èxit 
de les plantades. 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

Cll\lENT ARMAT, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

BARCELONA 

TÉ ESTABLERT-A 

UNA SECèió ESPE

CIAL DE PRESSU

POSTOS l PLÀNOLS 
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BAscula model 253 per a o1uar vaoonetea 

BASCULES , 

AR -IS O 
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 
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Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

F ertilitzador , 
Radiactiu H. s. c. 
MARCA "U. R. T" I 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les CGUites d'un 20 a un 50 °10 

De venda en les principals cases d'adobs 

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

BARCELONA 

I Bruch, 42 
Tel. S. P. 678 

MADRID 
Argensola, 4 
Tel. M. 4146 

·...-------------------------· 
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SOCIETAT ENOLÒGICA ,DEL PENEDÈS 
(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, R()S I C.A - Vilafranca del Penedès 

••• ... • •• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

BOMBES DE VEREMA "MABILLE " · 

Insta 1·1 a e ions modern e s per a e e 11 e rs e o operat i u s 

' Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

· Adobs químics : . Sofres i Sulfats 

En dirigir-vos a les cases anunciado'res, citeu AGRICULTURA 



ANJY VI 20 PEBRER DE 1922 NúM. 4. • 
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REVISTA AOR/COLA CATALANA 

· • Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 - F ora: Pessetes 10 

Número solt: Pessetes 0 ' 50 

E stranger: Pessetes 11 

L'agricultura catalana i l'espanyola 

e ATALUNYA i Espanya. Cada dia hi descobrim diferències, cada dia, 
en fixar les car~cterístiques de cadascuna, observem l'enorme dis

tància que les se:para i que ni la més bona voluntat és capaç de véncer i 
anullar. 

Tothom sap, perquè molt s'ha repetit, que Espanya és un país essen
cialment agrícola: la seva població, en sa majoria, · viu dé la terra, les 
seves indústries són prevalentment agrícoles, les seves exportacions són 
en gran part de productes del camp. Si Espanya comercialment é o 
representa quelcom en el món, ho deu quasi exclusivament a la seva 
agricultura. Si per un moment fem abstracció d'ella, d 'E panya no 
queda res o ben poca cosa; una quantitat insignificant. Però examinant 
a fons la qüestiò es veu que no existeix una agricultura espanyola, sinó 
moltes agricultures, diverses entre elles, sovint de interesso oposats i 
que, els productes típicament espanyols, als quals deu Espanya la seva 
f01·tuna comercial al món, no pertanyen pas a les regions que repre
senten l'Espanya clàssica i pintoresca que han immortalitzat Merimée, 
de Amicis, i, sobretot, Gauthier. 

L'Espanya clàs~ica no és res agrícolament, no 'Pesa sinó pobrement 
en la riquesa espanyola. Produeix poc i no deixa sobrant; es basta a pe
nes i sovint no arTiba a cobr ir les seves necessitats. Ha de fiar-se d'al
tres regions i d'altres països per a viure. 

Per a convèncer-se n'hi ha prou amb estudiar un xic les estadístiques 
de la producció i de l'exportació. 

Espanya exporta ametlles, avellanes, vi, oli, taronges , és a dir, tots 
fruits de l'Espanya no clàssica. I el fet més curiós és que els productes 
agrícoles espanyols d'exportació són quasi tots catalans, de la Catalunya 
estricta¡ o de la Catalunya històrica i en aquells. en els quals la nostra 
terra no porta l'absoluta prevalència, contribueix d'una manera impor
tantíssima. Sense Catalpnya, que repre enta a penes el 6,3 per cent de 
la superfície espanyola, la exportació d'aquesta quedaria sen iblement 
reduïda; sense la Catalunya històrica, seria pràcticament igual a zero. 
Des. del punt de mira agticola, l'Espanya comercial, és Catalunya tra
duïda al castellà. El mateix pot dir- e de l'Espanya industrial. El ma
teix de les tributaci.ons, el mateix de tant!'ls altres coses. ¿Que quedaria 
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dè l'exportació espanyola sense Catalunya? Anem-ho a veure, com;i.de

rant els més importants productes d'exportació. 
Avellanes. Espanya produeix 273,000 .quintars, dels quals· correspo

nen a Catalunya 206,000. (Aquestes són les úniques xifres oficials que 

han estat publicades; són bastant velles- del 1910 - ·però no n'hi han 

d'altres. Actualment la producció catalana és d'uns 250,000 quintars) . 

La nostra produoció, segons les dades oficials, és, doncs, :igual al 76 per 

cent de la total. L'exportació espanyola, terme mig dels anys 1910-1919, 

arriba aJs 90,000 quintars. 
¿Podria exportar avellanes Espanya si no hi , hagués· la producció 

catalana? 
Vi. La producció e panyola en 19.16-20, ha estat de 23 milions d'hec

tòlitres; la catalana (amb B.alears) en el mateix període, de 8 mtl.ions, és 

a dir prop del 35 per 100. Afegint a aquesta la de Llevant, arribem als 

10 milions d'hectòlitres, .o ·sigui al 43 per 100. Espanya exporta uns 3 

milions d'hectòlitres l'any. · 

¿Si treiem la producció catalana, podria Espanya exportar vi? 

Ametlles. La producció espanyola és d'u.ri. milió de quintars. La Ca

talana, de 175 mil. Afegint a aquesta, la de ~alears (185,000) i la de Lle-

vant, (427,000) arribem als 199,000 quintars, és a dir, al 79 per 100 de la 

producció total. 
L'exportació espanyola d'ametlles amb· closca i en gra (reduint aques

tes al pes corresponent en closca) és de 300,000 qui.ntars. 
¿Què p.odria exportar E&panya si treiem la produccib de la Catalu

nya històrica? 
Oli. Espanya produeix uns 350 milions de quilos; Catalunya ï Ba

lears uns 40 milions i Llevant uns 30 milions. En total la nostra terra 

produeix 70 milions, és a dir, el 20 per cent. 
L'exportació espanyola ha estat en els últims anys 1914-1919, de uns 

70 milions de quilos, ço que vol dir que Espanya destina a l'exportació · 

una quantitat d'.oli exactament igual a la que la nostra terra produeix.· 

Garrofes. La producció espanyola és de 3 milions de quintars, la 

de Catalunya de 910,000, la de Balears, de 180,000 i la de Llevant rle . 

1.893,000. En total, Catalunya produeix 2.983,00@ quintars, és a dir, quasi 

la totalitat de la garrofa espanyola. 
· Arròs.. La producció espq.nyola en 1920 fou de 2.893 mil quintars, 

dels quals corresponen 600 mil a Catalunya i 2.200,000 a Llevar:t. Aquí 

també la quasi totalitat de la producció és catalana. 
Quedarien altres pr.oductes per a examinar, els altres fruiters, la ta

ronja, etc., però no' cal. Amb les dades donades n'hi ha prou ·per a de

mostrar que les afermacions que hem fet més amunt són una realitat 

ben evident. Sense Catalunya, · l'Espanya agrícola quedaria reduïda a 

una valor negativa. Es Catalunya la que dóna el to i el caràcter a les 

exportacions agrícoles espanyoles. Però aquestes xifres demostren també 

un altra cosa, i és una agricultura més elevada en les comarques cata

lanes. L'arbre representa sempre un grau superior en el desenrotlla

ment de J'Agri.qultura. A Roma antiga, a mesura que augmentava el 

benestar, Ja riquesa, el poder, la civilització, els voltants de la urbs es 

cubrien d'arbres i de vinyes i els cereals es retiraven allunyant-se fins a 

colònies encara selvatges. Avui mateix els pQJsòs cerealistes- Argen-
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tina, Canadà, Rússia, Ruma.nia, etc. - es troben encara en un dels es
graons més baixos del progrés agrícola. L'arbre denota sempre 
una agricultura més intensiva i, per tant, de major ren<iiment. També 
en aquest .aspecte és evident la superioritat de Ja nostra terr-a en 
comparació amb la resta d'Espanya. Les terres plantades de vinya, 
oliveres, avellaners, ametllers i garrofers representen el-16 per 100 de la 
superficie de Catalunya; a Espanya, en canvi, representen solament el 
6 per cent. I la diferència s'accentuaria encara molt més si fessim en
trar en el compte els altres fruiters i si incluíssim València i Balears. 

Espanya guanya en els cereals, la superficie dels quals representa 
el 16 per cent, mentre que a Catalunya arriba solament al 10. 

Aquestes que acabem d'esmentar són les superior·tats econòmiques 
de la nostra agricultura re pecte a l 'espanyola, però· potser més evidents, 
i més transcendentals són les superioritats socials que molts cops han 
estat remarcades e:o. les planes d'AGRICULTURA. 

L 

AUGUST MATON, 

La Ram ad e ria balear (1 ) 

A Ramaderia de les illes Balears, segons estadístiques curosament 
fetes pels veterinaris, consta dels següents nombres de caps: 

· Espècie cavallina 
Espècie asinal 
Bestiar mular. 
Espècie bovina 
E pècie llanar . 
Espècie cabri.na . 
Espècie porcina . 

12,092 
9,998 

22,417 
20,335 

169,932 
25,437 
76,674 

La illa gran o Mallorca propiament dita, ofereix certes particularitats 
les qual~ obliguen a . considerar-la particularment. Després de. descriure 
el bestiar de la illa gran tractarem del de Menorca, Eiviça i Fonnentera. 

La major part de le terres de conreu de Mallorca estan plantades 
d'arbres fruiters; els prats natural es confonen amb els boscos, i. els 
prats artificia.ls formen petits traços dintre les zones limitadíssimes de 
regadiu. A l'inconvenient d'haver-hi quasi totes les terres de secà s'hi 
pot afegir que els anys que la pluja manca són freqüents . 

La Ramaderia de Mallorca, d.oncs, oferirà una modalitat ben distinta 
de la ramaderia dels països clàsicament ramaders, o sigui dels països 
de gran prats naturals i aigües abundoses. 

Mallorca, a seguit de la conquesta del rei En Jaume, quedà repar
tida en grans propietat s, les quals destinades a un conifeu extensiu 
permet ien mantenir-hi en els gorets cert nombre de caps de bestiar. La 
ramaderia a l'Edat mitjana consistia en un poc de bestiar cavalli 

(I) Memòria escrita l'any ¡g¡q per encàrrec de la Mancomunitat de Catalunya. 
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per a les necessitats guerreres; bous per a les labors agrícoles; oví per 
a llana i formatge, cabrí per a llet de consum natural i porquí per a la 
carn conservada. 

Les condicions econòmiques modernes han transfor.mat la manera 
d'ésser de la Ramaderia. Les grans propietats, en. sa major part, s'han 
dividit. Un nog element agrícola, el petit propietari o l'arrendador, 
mena la dominant de l'agricultura. Entre el noble o• el gros propietari 
qui cobrava les rendes de la terra sens cap amor a l'agricultura i el 
petit propietari qui com·eua les terres i que de la terra ha de viure, hi 
va la diferència de l'entrenament de totes ls rutines a la saludable 
ambició, que creant necessitats, origina ensems el progrés. 

I a guerra de Successió motivà 1' emigració a Mallorca de una bona: 
part de la noblesa catalana, la qual per eludir els perills de guerra es 
traslladà a la illa comprant o ampliant les propietats, quedant les terres 
de la illa en molt poques mans. Tota aquella noblesa ha anat a parar 
a la misèria, i de la venda o Pf!J'Ce.l:lació de llurs grandioses propietats 
n'ha eixit el petil propietari, veritable motor de l'agricultura. Aquesta 
transformació de la propietat, s'ha realitzat d'uns quaranta anys a 
n'aquesta part. Ha sigut el petit propietari qui ha realitzat les plan
tacions d 'arbres fruiters; qui ha f.oradat la terra per a poder regar; 
qui ha introduït l 'alfals i la palla; qui fa les engreixades i exportacions 
de porcs i qui, en fi, explota la vaca lletera 

En les grans finques que encara resten, és on s'hi traven les eugas
sades, les vaques de cria, les truges, i els grans ramats d '.ovelles. 

Així, doncs,. podri'em dir, que la ramaderia extensiva o típjca con
tinua en les. grans propietats; la ramaderia int~nsiva o industrial es 
troba en mans del petit propietari. 

Cal remarcar el fet de que la. fa.i'xa. occidental de Mallorca està 
mancada. de bestiar; aquesta. regió és on' la terra es paga a un preu 
fora mesura; és el troç adquirit per centenars de ma.llorguins, que de 
nois marxaren a l'estranger dedicant-se al comerç i al tornar enriquits, 
bari volgut de totes maneres, adquiri.r un bocí de la ter:ra. per ells tan 
enyorada. i que llur possessió representava sinó l 'ideal, el terme de llur' 
carrera. 

ESPÈCIE CAVALLINA 

La població cavallina de Mallorca essent insuficient per a les neces
sitats Locals d'importació, és obli.gada. 
· Els cavalls importats són africans i andalusos en s~ major part, 

havent-hi així mateix diversos mestiços. 
Els cavc.:ü., prqduï'ts a. Mallorca. són a més dels cavalls propia.ment 

mallorquins, cavalls de múltiple mestisa.tge. 
Dels ca.va.lls importats, no cal ocupar-se'n. Ço que ens interessa. és 

la. producció cavallina de la. illa, sigui de pura raça. o· mestisa. 
Les nombroses excavacions · realitzades a Balears no han denunciat 

una sola troballa referent a. l'etnologia. cava.llina. La literatura a.rqueo
lògic.a i la història antigua tampoc diuen res dels cava.lls de Ma.llorca.. 
Per a trobar qualque document que faci referència a la població cavallina 
balear, precisa partir del rei En Jaume. Després de la conquesta,- diu 
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en Bosc- (*) s 'importaren cavalls de Catalunya; en la guerra de suc
cessió s'introduïren uns quants ca.valls anglesos i alemanys; en 1674, els 
jur·ats de l::t Universitat i Regne de Mallorca discutiren la conveniència 
d'adquirir cavalls de Serdenya, Nàpols o de Catalunya, important-l.os 
d'aquest últim país; durant la guerra de la Independència s'importare!n 
eugues i ca.valls andalusos. Veu's aquí les dades històriques que hem 
pogut arreplegar de la cavalleria mallorquina. 

Co-ntemporàniament la influència del cavall africà a Mallorca ha 
sigut grossa. Es pot dir que les importacions durant tota la meitat del 

· segle passa.t fins abans de la guerra actual han sigut contínues, degudes 
a l'actiu comerç amb el Nord d'Africa francesa. 

De moment consignem que la descripci.ó dels caràcters del cavall ma
llorquí no la sabem en lloc. Aquest cavall, la gent agrícola de Mallorca 
el coneix perfectament. En veient-ne un, diuen aquest és urn cavall ma
llorquí. I això en tots els indrets de la illa. Hi ha, d.oncs, perfecte una
nimitat en el reconeixement de dit cavall. Per altra part, les caracte
rístiques del cavall mallorquí no corresp()lllen a la descripció d'altres 

races afines. 
Els caràcters del cavall Mallorquí són ·els seg·üents : 
Perfil recte ; braquicéfaJ; frontals plans, cur·vats lleugerament en sa. 

part inferior per a unir-se -a.rnb els nasals; supranasals de volta rebai
xada i a la meitat de sa extensió ofereixen una forta depressió amb els 
ma.xilars; arcades orbitàries no molt pronunciades; llagrimals un poc 
bombats; crestes zigomàtiques poc sortints. 
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El pelatge és enterament n egre. En quant a particularitats dels pels, 

es pot citar un gros remolí al coll i un latre en la última costella, prop 

de la part mitjama· del flanc, ambdós de la banda esquerra. 
La conformació és ·un poc defectuosa, El coll no és prou potent; la 

creu un poc alta; les costelles podrien ésser més arquejades i sobre tot 

la gropa és estreta. Els membres anteriors són ben aplomats, però els 

po teriors, conseqüència de la conformació de la gJ.'opa, són un poc des

viats cap enfora. 
(Per aquesta descripció s'ha pres per tipu un semental de 13 anys de 

Son Fangar, prop de Felanitx). 
Les mides del susdit semental són : 

Alçada de la creu 
Alçada al dors ... 
Alçada de la gropa 
Amplada de pit (terç anterior) ... 
Amplada de les anques 
Perímetre toràcic 

1'55 
1'49 
1'55 
0'39 
0'52 
1'69 

Els caràcters craniològics de les eugues, solament diferencien dels 

dels mascles, en què aquelles tenen la base del nas més prQinunciada i 

amb que a la meitat dels supranasals no existeix la depressió transversal 

citada. 
Entre l~s egues les mides són : 

Alçada de la creu 
Alçada · a l dors 
Alçada a la gropa 
Amplada de pit ... 
Amplada de les anques 
P erimetre toràcic 

(Seguirà) 

(*) L a A lm udaina de Palma, 24 de juliol de 1918. 

1'42 
1'36 
1'43 
0'31 
0'45 
1'60 

M. RrQ SSELL I VILA 
Cap dels Serveis de Ramaderia 

La ·brisa esgotada considerada 

com adob i com a combustible 

E N el número 18 d 'AGRICULTURA de ' l 'any passat, estudiàrem aquest 

sub-producte per la vaLor que té considerant-lo com aliment. Es

tudiem ara aquella valor que pot alcança empleant-lo com adob i com 

~J. combustible. 
I. .COM ADOB. - Les principals substàncies que un adob deu conte

nir, són aquelles que, essent indispensables per a l' aliment de les plantes, 

es troben escassament en el terrer. Com és natural, l ' adob serà més es-
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timat i té de valdTe 'm.iés a mida que contingui maj.or quantitat per unitat 

de pes, d'aquestes substàncies Indispensables •per a la vida les plantes. 

Aquestes substàncies rares en el terrer i necessàries pels vegetals, 

són les més essencials i han estat denominades pels químics amb els 

noms de Nitrògen, Fósfor, i Potassa. 

Quantitats que la b1·isa conté d'aquestes su.bstàncies 

Seria un bon xic difícil donar un número con eret sobre la riquesa .de 

la brisa en aquestes matèries, fa que 1la. proporció en què hi estan depèn 

d'un sens fi de .factors, tals com la mena de ceps., clima, madu:ració, clas

se d·e terrer, etc. , etc. 
Molts químics e'Xperimentadors que s 'han dedicat a aquest estudi, 

tals com Mtüntz, Hubert' Degrully, Giannetti, Martinotti, etc., etc., ens 

. \ 

Gràfic comparatiu entre Ja valor comercial de Ja brisa esgotada i la valor real que té segons 

els seus aprofitaments 

han donat cada un les xifres mitges que ·obtingueren, amb un elevat nú

mero d'anàlisis. Nosaltres exposarem les xifres mitges de les de tots 

ells, indicant al mateix temps la riquesa mitja d'un fem d'estable ben po
bre, que és el més usa.t, per tal de fer ressaltar la considerabl!ll impor

tància de la brisa. 

Composició química pe1· wda 100 quilos de matèTia 
Nitrogen 

Fem d'estable, quilos 
Brisa, quilos . 

0'39 
0'85 

F65for 

0'18 
0'24 

Potassa 

0'45 
0'75 

Aquestes xifres, per si soles, són suficientment eloqüents per apre

riar la valor de la brisa com adob ; no obstant, reduïr~ aquesta valor 

en pessetes ja que aquest concepte és la base de- tota apreciació econò

mica. 
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VaL01· econòmic de. ~a brisa comparant-la amb els demés adobs 

Basant-nos en els preus que en aquest darrer quinqueni han portat 
els adobs minerals, tindrem: 

Pre16 d'un quilo per cent d'adob de les matèries següents: 

Titrògen 1 quilo per 100 d'adob, val . 1:03 pessetes 

Fósfor, 1 quilo per 100 d'adob, val . 1'19 pessetes 

Potassa, 1 quilo per 100 d'adob, val . 1'20 pessetes 

,Per a calcular ara la valor que té la brisa, .o que deu1'ia teni1· en pes

setes, basta multiplicar els. pi·eus a què es cotitzen aqueixes substàncies, 
per la c_ruantitat per 100 que d'elles en conté la brisa: 

Valor cle la bTisa 

itròge~ per 100 de matèria 0'85 x 4'03 3'42 

Fòsfor )) )) 0'24 x 1'19 0'28 . 

Potassa )) )) 0'75 x 1'20 0'90 

TOTAL . .. 4'60 

Aqueixa xifra indica clarament la importància que té en realitat, i 
la poca que encara se li dóna, ja que es cotitza actualment a 1 pesseta 
els 100 quilos quan més alta està. 

M {Jffl¡e1·a1 d.e transfo?'mar la bTisa en 1m bon fem 

Les brises que s'empren directament com adol),, s.ense utilitzar el 
tartrat i l'alcohol, solen descompondre' s més fàcilment que les procedents 
de la Facina, ja que en aquesta manipulació en surten àcids degut als 
tractaments a què han eêtat sotmesos; ac_ruest excés d'acidesa, impideix 
la prompta descomposició per no poder desenrotllar-se amb intensitat 
els micro-organismes a què dóna lloc la fermentació pútrida en un medi 
excessivament àcid. 

Citarem un tractament aconsellat per M. Roos, molt emprat a Fran
ça per a neutralitza;· aqueix excés d'acidesa i a l'ensems per a emiquir
la de tal faisó, que arriba a ésser un adob complert per a la vinya. 

ManeTa eL' ope1·ar 

En el femer, o allí on es faci el munt, s'hi extén una capa de brisa 
lleugerament apisonada de 20 a 25 centímetres de gruix. De alguna ma
nera es calcula el pes d'aqueixa capa de brisa, com per exemple pesant 
el contingut d'uri cove, i multi'Plicant aquest pes pel número de coves que 
s'han tingut de menester per a formar aC[Ueixa capa de brisa. 

Es reparteix sobre la superfíci~ d'aqueixa capa una barreja del 2 per 
100 (del pes de la brisa) de f.osfats minerals o fosfats precipitats, un 2 per 
100 de calç apagada, i un·2 per 100 de guix. 

Per altra part es té preparat en una petita fossa o dipòsit a prop del 
femer, una solució de la composició següent: 



Aigua .. 

Calç viva 
Sulfat amònic . 

100 litres 
1 quilo 

25 )) 
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La manera de preparar aqueixa solució, és: apagar la calç amb 
una petita quantitat d'aigua per a formar una lletada de calç, · aboc,ant
se-li després l'a.igua restant .; d'aqueixa manera la calç queda lo millor 

possible dissolta amb l'aigua. Se li agrega finalment el sulfat amònic 

fins que quedi completament dissolt. ' 
Finalment, amb aquesta solució, es cobreix copiosament la. capa de 

hrisa tornant a formar-se de nou un altra capa sobre ella, amb igual 

tractament fins· que es fm·ma una pila de convenient altura. ' . 
La darrera capa es cobreix d'una altra de terra d'uns 10 centímetrés 

de gruix. · 

Al cap d'algun temps la temperatura de la pila s'eleva considera

blement a ·causa d'una activa fermentació pútrida. • 
Després de tres setmanes es taUa la pila transversalment per a tor

nar-la a fo:qnar a uns metres de distància a fi de barrejar bé la brisa a1pb 

les substàncies afegides. 
Després de dues o tres setmanes es pot considerar com ' acabada la 

fermentació, i aqueixa barreja és susceptible d'ésser emprada com adob. 

A la dos~ de tres quilos per cep el fem obtingut constitueix un adob 

complert assimilable en tots els terrenys. El valor com adob é$. de 

lfléS de tres vegades el del fem d'estable. 

Il. CoM A có¡{¡musTIBLE. - S'han frt assaigs del poder calorílfic d'a
questa matèria dels quals s'ha. deduït que una brisa d'un 15 per 100 d'lm

mitat despr.oveï¡:la de gra, v.e a tenir el mateix poder calor~c que la fusta. 

Amb el granet de la brisa, el poder calorífic és quelcom superior, equi

valent aleshores a 0'4 del carbó, o sia, que una tona de brisa equival a 

O' 4 tona de carbó. 
Compte-m, doncs, el preu que hauria de t¡¡lnir la brisa si se la compa

ra amb la .fusta, considerada com · a combustible. 
· Donem a la llenya un preu de 4 pessetes els 100 quilos, resulta que la 

brisa així considerada vindria a valdre 4 pessetes els 100 quilos. Supo

sem 3 pessetes només per ésser massa voluminós, i àdhuc fem avinent 
que aprofitant la brisa del modo que dóna menys rendiment, com a com

bustible, el seu valor real és encara dues vegades superi.Qr al seu valor 

comercial, si aquest el considerem de 1 per cent. 
Adjunt 'reproduïm ' gràficament aquests valors per tal de f.er-los més 

eloqüents. 

A. DANEO 
_, e:nginyer Agrlcola 

E~ Labo'l'atori de Patologia Animal dóna les seves info1'1nacioins CO'/Tl.-

pletarment de franc. 

/ 

J. 
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Dl ant e s e a s o I a n e s 

AFRICA ES 

L ES Africanes són unes plantes bulboses de flor blanca crem i d'una 
fragància molt fina i simpàtica, de la fanúlia de les Iri.deas i cone

gudes amb el nom de FTesia. 
Les Fresies o Africanes són originàries del Cap de Bona Esperança 

(Africa del Sud) i foren introduïdes a Europa per una casa anglesa a 
l'any 1883, extenent-se ràpidament son cultiu per sa facilitat extraordi
nària de reproduir-se, assolint un . èxit dels més populars per sa rustici
tat, fàcil cultiu i abundant flm·ida a més de la seva fina aroma i repro
ducció abundant. 

Cultiu.- Es planten les cabecetes a últims d'agost, separades de 
dos o tres centímetres l'una de l'altra i de tres a quatre centímetres en 
lloc assoleiat, del contrari les plantes abrinades per la sambra cauen 
n~ poden florir bé; per tal motiu no és convenient regar-les en excés, 
ni adobar-les fins que aponcellen. 

Es convenient resguardar-les del fred en cas de gelades. 
Deuen replantar-se cada dos o tres anys, per sa gran producció de 

cabece tes. 
La reproducció també és molt fàcil de llavor sembrada al mes d'agost. 
La terra per a sembres o plantació es oompondrà de dues parts de 

terra d'horta o jardí i una part de fems ben podrits. 
Deu procurar-se' un bon desaigüe a fi que la terra del test no sigui 

humida en excés. 
Poden plantar-se en testos regulars de 20 a 25 cab~cetes o més, sé

gons la grandària, a la distància que s'ha indicat de separació entre les 
cabecetes. 

AQUIRANTES 

Els Aquirantes són unes plantes tendres, de fulles de diferents colors 
i formes, en cada espècie o varietat. 

Són de la fanúlia de les Amarantaceas i conegudes científicament 
per Iresine. 

La Iresine Herbstii té una varietat de fulla carmesí i una altra de 
fulla acuminada .o punxaguda i altre de fulla acuminada i color carmesí. 

La Iresine Lindeni de fulla llarga i estreta té varietats de color roig 
bru, i fosc, de carmesí, i d'e vert i groc. 

Creixen ràpidament durant l'istiu, deuen abrigar-se del fred durant 
l'hivern i regar-les molt poc. 

Durant l'istiu deuen regar-se molt i adobar-les, pinsant-les o despun
tant-les a fi que es ramifiquin i quedin nanes i tupides. 

Pinsar o despuntar una plan~a consisteix en1 suprimir l'extrem o 
punta del tany o brot tendre pessigant-lo amb l'ungla del dit gr.os. 

La prime~a pinsada o escapçada deu aplicar-se quan la planteta té 
de tres a quatre parelles de fulles, la segona pinsada deu aplicar-se quan 
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la nova brotada té de quatre a cinc parells de fulles cad.a brot, continuant 

les pinsades mentre la planta creixi i tingui de quatre a cinc parell& de 

fulles cada nova brotada. 
La multiplicació es practica de brot tendre a la primavera, resguar

dant del sol i de l'aire, plantada en terra flonja o sorra de riu .o riera. 

Per a la multiplicació deuen escollir-se brots tendres i vigorosos 

d'una llargada de cinc a set centímetres i tallats amb un ganivet ben afi

lat i net, a tres o quatre milfmetres sota d'un nus o inserció de les fulles; J 

les fulles del dit nus deuen suprimir-se tallant la cua .o peciolo amb el 

ganivet i escapçant la .meitat al menys de les altres fulles si estan des

enrotllades. 
Totes les ferides deuen fer~se tot lo net possible a fi d'evitar mutila

cions i podridures, i facilitar la cicatrització i formació d'arreletes . 

Aquestes precaucions deuen aplicar-se a totes les plantes multi

plicades de' brot tendre. 

Preparats els brots com s'ha indicat, es plantaran en un test prepa

rat amb la terra indicada, procurant, abans de posar la terra, de pre

parar al fon.s del test un bon desaigüe amb bocins de test o pedretes a fi 

d'evitar l'excés d'-\'lumitat. 
Deu procurar-se que el nivell de la terra quedi tres o quatre dits més 

fondo que la vora superior del test o boca, a fi de poder cobrir o tapar 

dita boca amb una fulla de vidre, per abrigar la plantació de l'aire, fins 

que comencin a crèixer les noves plantetes, lo que indica la formació 

d'arreletes; en tal cas deu retirar-se paulatinament el vidre a fi d'acoE

tumar les plantetes a l'aire, retirant del tot el vidre quan les plantetes 

estan suficientment arrelades; regularment solen estar-ho al cap de qua

tre o sis setmanes. 
Entre el vidre i l'extrem superior de la plantació ha de quedar un 

espai al menys de dos a tres centímetres. 
En cas de poca quantitat pot utilitzar-se un got, copa, pot, etc., col

looant-los cap per avall, airejant-los paulatinament, alçant-los d'un cos

tat per a facilitar la introducció de l'aire en quan siga necessari. 
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Quan estan ben arrelades, o siga tenen arrels suficientment desem·ot
llades per a poder soportar la tran plantació, ·deuen transplantar-se amb 

cuidada, procurant no ferir en lo possible Les arrels, 1 de manera que co-rÍ

serv·in un petit panet de terra, o mota de terra entre les arrels, Lo qual 

es logra clavant el mànec d'una cullera o espatuleta per l'istil, a un dit 

separat de la planteta que deu trasplantar-se, i enfonsant la dita espà

tula uns tres dits, es decanta lleugerament e;n sentit oposat a. la Iflanta, 

la qual cedeix fàcilment junt amb la terra lligada de les se-ves arreletes, 

procedint acte seguit a la seva plantació, col-lacant-les cuidadosament en 

testos no molt grans, posant prèviament un bocí de test al forat de des

aigüe, s'hi colloca la plantj3ta al centre d!'l' La boca del test i no gaire 

fonda, de manera qu_e pugui quedar un espai d'un centímetre buit el test 
des de la vora per a retenir l'aigua de les regades, i procw·ant que les ' 

an=els quedin al men;ys un centímetre cobertes de terra. 

Col-lacada la planteta com s'ha indicat, es prQcedirà a col-lacar-hi la 

terra restant, apretant-la suaument al voltant del test amb els dits gros

sos, de manera que la planteta quedi tiessa i no pugui decantar-se al re
gar-la, i cuidant de no molestar les arreLs a l'apretar. 

Una v,egada plantades en test, deue-.n collocar-se el temps necessari 

en lloc abrigat del sol i de l'aire, regant-les tot seguit el, suficient a fi de 

que tota la terra del test quedi saturada d'aigua. 1 

Deu procurar-se transplantar les plantes en dies nuvolosos i humits 
tot lo possible i en locals abrigats de corrents d'aire. 

En cas contrari, o s-ia en temps serè, si precisa transplantar podrà 
efectuaT-se en tombar la tarda. 

Totes aquestes precaucions són necessàries a fi d'evitar que les arre
leies, tendres com són, no quedin seques, lo qual deu evitar-se. en lo pos

sible, per ésser la vida de les arrels indispensable a la planta, oTgue o 

element essencial de nutrició el qual deu respectar-se i protegir sempre 

de la sequedat. 
Per tal motiu és indispensable en desplantar una planta/ que la tena 

no sia seca; en tal cas deu regar-se suficientment i desplantar quan la 
terra no sia hwnida en excés. 

Quan una planteta esta des~motllada lo uficient en proporéió al ' test 
que està plantada, si no és moU gran el dit test, deu canviar-se, plantant

la definitivament en .un test mnlt més gran, procurant establir un bon 

desaigüe mitjançant alguns bocins de test abans de posar gens de terra 
dins del test. 

Preparat el desaigüe en bones condicinns al fons del test, es proce
dirà a collocar-hi la terra necessària, col-lócant-hi a sobre i al centre el 
pa de terra sencer de Ja planta, tal com ha sortit del test anterior, om

plint de terra a fi de fQrmar tot un cos i no quedin buits dintre del test. 

En canviar una planta de test deu procurar-se no sia massa seca nJ. mas

sa humida, la terra seca és molt difícil de mullar apretada dintre un test, 

Ja terra molla en apretar-151 queda petrificada dintre el test a l' assecp.r-se 

i en tal estat és molt difícil de penetrar-hi l'aigua de les regades, l'aire, 

ni les · al"'1els d~ les plantes, les quals queden> paralitzades i acaben per 
morir-se. Iguals precaucions deuen tenir-se presents en la terra de les 

plantetes en plantar-les en testets. 
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-De brot tendre poden multiplicar-se igualment en la primavera i en ·. 

les mateixes condicions els Coleus, Fabianes, Sàlvies, Vainilles, Verbe-
nes, etc . ' '-

ARA UCARIES 

Les primeres Araucàries plantades a Barcelona daten d'uns 60 anys, 

costant cada planta més de 500 pessetes, tencint tot lo més un metre 

d':Úçada. 
Trenta anys enrera era encara molt escàs el cultiu de la dita planta, 

.cotitzant-se per tal mqtiu a preus encara molt pujats. 
Gràcies al constant progrés de l'horticultura francesa i belga, 181 pro- · 

ducció d'Araucàries és tan abundant actualment, que son preu és asse

.quible a tots e1s estaments socials. 

Actualment tenim a Barcelona un horticultor dedicat a la pr.oducció 

de la dita planta, el senyor Simó, des de fa algun·s anys. 
Les -Araucàries jovenetes i ben formades són molt sollicitades per a 

:adornar les habitacions. 
L'Araucària és un .arbre que normalment arriba a tenir més de 40 

' centímetres d'alçada, per lo tant, deu considerar-se li~ltada la seva uti

litat com a planta d:e test. 
La pols la molesta molt, és molt convenient arruixar-la d'aigu3J clara 

i posar-la a fora quan plou per a netejar-la de pols . 
. La terra de cultiu en test ha d'ésser flonja, pot preparar-se de quatre 

:parts iguals de terra d'hort, fems menuts ben podrits, sauló o arena fina 

de riu o riera i terTa de bruc o castanyer. 
Deu procurar-se que el forat de desaigüe del fons del test funcioni 

· bé, per a donar sortida a l'aigua sobrant de le regades. 
La terra humida en excés li és molt perjudicial, per tal motiu no és 

.convenien~ cultivar en testos massa grans les plantes jovenetes. 
La alta planta és molt tendre principalment en totes les seves extre-
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· titats per estar en creixença gairebé contínua, per tal motiu les dites 
extremitats són molt trencadisses i deuen manejar-se cuidadosament 
per a evitar-sé qualsevol accident, del contrari si es trenca qualsevol 
punta es desgracien perdent la forma regular que és tota la gràcia ·que 
tenen. 

Generalment deuen regar-se quan la terra comença a blanquejar. 
Li agrada l'exposició airejada i frescal. 
Les Araucàries són conegudes vulgar'Dlent pel nom de pinets, d~ 

forba piramidal, de fina brancada aplanada, disposada en verticals o 
sostres espaiats · l'un damunt de l'altre al voltant del tronc. 

El nom d'Araucària és derivat d' Araucània, país situat a l'Amèrica 
del Sud i en la República de Xile . 

Com totes les plantes de test, li són molt convenients les regades 
d'adobs durant els mesos d'abril a octubre. 

Una fòrmula pràctica de regar les plantes amb adobs, consisteix en 
dissoldre prèviament a l'aigua de regar, nitrat de potassa i superfosfat 
de calç en la fòrmula següent: 

Aigua ... .. ,. 
Nitrat de potassa 
Superfosfat de calç ... 

J ... 30 litres 
10 grams 
20 grams 

Pot l'egar-se les plantes ordinàriament des d'abril a .octubre amb la 
dita preparació. 

Generalment el nitrat de potassa es troba en totes les drogueries, 
en cas de no trobar-se el superfosfat d~ calç pot emplear-se el nitrat 
de p.otassa sol, a. raó d'un gram de nitrat per litre d''aigua en les rega
des órdinàries, la dita fòrmula dóna molt bons resultats. 

J. SANTAMARIA MATAS 

I 

Els adobs nitrogenats 
Aplicació racional dels adobs 

li 

D E la mateixa manera que un parell de traguets de vi men.jant agraden 
i reco,nforten, i begut amb excés i en dejú emborratxen, el nitrogen 

els és convenient a le plantes aplicat amb oportunitat i amb degudes 
dosis i les emborratxa un ·excés i en· desproporció als demés elements. 
Ben patent és aquesta borratxera en el blat, per exemple: que una pre
-pond-erància de nitrogen el fa créixer d'una manera exuberant, però al 
venir el temps de granar-se bolca, perdent-se la collita. 

No bem de crèure per això que le nitrògen no tingui un paper ben 
important en la veg~.tació i és demés absolutamen necessari, tota vegada 

( I 
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que · entra eri la composició de les cellules que formen els teixit vegetals 

i les llavors en tenen una gran quantitat per a alimentar la nova planta 

a que donaran lloc ,und vegada sembrades. 
De tres maneres se troba el nitrogen a la ·terra. 1.a, en forma 01'gà

nica, en els fems, humu , letrines, etc. ;2.", en forma nít1·i.ca que és una 

transformació de la primera amb l'ajuda de microbis especials, i 3.à, en 

forlTh't amoniacal, que també deriva de la primera mitjançant ferments 

específics. Baix la forma nítrica, és com .més fàcilment l'assimilen les 

plantes, i com que en aquesta forma se troba directament i sens inter
venció de microbis en els nitrats, d'aquí la seva acció r àpida. 

L'atmosfera co,nté un 79 per 100 de nür.ogen 1 algunes plantes com 

les llegt1ms tenen manera d'aprofitar-Ia per medi d'unes bactèries q_ue 
es situen a les seves arrels a dintre de les tuberositats característiques 

d 'aquesta mena de prantes, que no solament es procuren nitrogen per 

a les seves necessitats sinó que en deixen per a les collites vinents i d'aquí 
el paper important de les .llegums a les rotacions de conreus. 

No es pot fixaT d'una maneTa pTecisa la quantitat de nitrogen que 

deixa una llegum deteTminada en una terra, tota vegada que d-epèn del 

seu desenrotllo i de la major o menor concunència de bactèries a les 
séves arrels, però en general en queda el suficient per a una bona collita 

de blat. ' 

Cada lleguminosa o al menys cada grup d'ells té una espècie 
de bactèria pTòpia que és convenient inoculaT a una terra en el cas de 
sembrar-hi la llegum per primera vegada. Aquesta inoculació se fa 

senzillament escampant-hi ten·a provinent de llocs en què la llegum 

hagi vegetat l'any anterior. En els Estats Units se troben les bactèries 

específiques de cada llegum criades en laboratori i que ofereixen als 
agricultors en tubs com les de sueros, amb el contingut del quals s'ino-

culeD¡ les llavors aba.ns de sembrar-se. · 
S'ha demostrat que una teTra ben conreuada absorveix directament 

de l' atmòsfera el nitrogen mitjançant bactèries proj:nes i sens la 
pTesència de llegums. Demés, l'atmosfera conté 2 mill.imetres cúbics 

d'amoníac per cada 100 metres cúbics d'aire, de quin amoníac les pluge.3 
n'arrastren i depositen a la terra una quantitat equivalent de 3 fins a 
10 quilos per hectàTea i any. PeTò a pesar de totes aquestes maneres 

d'adquirir nitrogen per a les plantes, aquestes generalment no en tenen 

prou i les ne devem proporcionar per medi d·els adobs. 
Els adobs nitrogenats se divideixen en orgànics i minerals o quí

mics, els primers, com el seu nom indica, estan continguts en substàn

cies orgàniques animals o vegetals, i els segons, són substàncies mine
rals, ja obtinguts diTectarnent de la terra, ja fabricats industrialment. 

Els adob·~ nitrogenats orgànics generalment contenen altres elements 
i són d'acció més duradera que no pas els químics, degut a que el 

nitrogen s'hi troba en forma orgànica i. deu tranformar-se en nitrogen, 

la qual cosa a vegades passa molt lentament. 
Els principals adobs nitrogenats .orgànics són, els f·ems de tota mena, 

.els guanos pròpiament dits, els residus de quasi totes les indústries 

les primeres matèries de les quals són vegetals o animals, i els adobs 
verds. 

En aplicar-se aquests adobs deu conèixer' s sempre llur composició 
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i sapiguer el grau de rapidesa de descomposició per a calcular la seva 
durada d'acció i demés conèixer l'exigència en nitrogen de les plantes 
a que va destinat. Deu tenir-se també present que la calç a juda a la 
descomp.osició de les matèries orgàniques destinades a adob. 

En el vinent article posarem exemples tinguent en compte totes 

aquestes circumstàncies. 

JOAN SALOM 
Enginyer Ajudant del Servei d'Arbres fruiters 

Pro sericicultu r a 

X les comarques vinyateres, cada dia se sent més la necessitat de 
1-\. cercar un cultiu que compensi l'escàs negoci dels ceps. Se n'han 
proposat quiscun·s, i jo crec que en molts casos un dels ind·cats és el con
reu de les moreres. Raons? Substituir tot d'una el~ ceps per una planta 
qualsevol, és cosa que no es pot aconsellar a ningú. Això ha de venir pau
latinament, de mica en mica si el conreu posat a p1~ova resulta verament 
pr.oductiu. Jo tinc una confiança absoluta de què el conreu científic de 
la morera és dels més productius, i, malgrat aquesta fe, no diré pas .a un 
pagès: «Arrenca tots els Cfi!PS i planta moreres». Que provi de plantar-ne 
entremig dels ce'ps o en vinyes perdudes o en torrenteres i marges, això 
si que li aconsello amb entusiasme. 

Per a conrear moreres no cal pas abandona.r els raïms, ni s'ha de 
lleixar un sol jornal per atendre-les. No es necessita uila fortuna per 
plantar uns centenars de mor.eres. No cal tenir por de si viurà o no a les 
nostres terres, car s'aclimata a variadíssims pa.ïsos. Pr.ova ben palesa en 
són les gegantines moreres que trovar.eu en la major part dels pobles, 
ecord vivent d'un esplendor que pot tornar, si els agricultors volen. 

Les despeses per a conrear-les no són molt crescudes, tenint en compte 
que no precisen feines d'istiu, en quina època no poden abandonar-se 
els ceps. 

Em sembla que tots qquests motius són pr ou per a demostrar la con
veniència d'adoptar aquest cultiu i convencen de la compa~ibilitat amb 
altres. 

Però ja tenim les motes avivades, ja fan goig a la primav.era, i les 
fulles, vindrà la tardor i, marcides, seguiran la ruta de 1'<!-tzar. 

Mal negoci seria si les coses succeïssin a ixí. Les fulles de morera es 
convertiran en seda per mitjà d 'un cuc. I aquí tenim el veritable aspecte 
industrial del conreu de les moreres. 

Aquesta indústria a Espanya es realitza d'una manera lamentable. 
· Cada agricultor cria un nombre determinat de cucs, proporcional a les 
moreres de què disposa. La cria es desenrotlla bé si el temps segueb:: 
uniforme i la casualitat els acompanya. Però d'una .manera genera.l és 
raríssim ]'any que pot dir un agricultor que ha fet bona collita" I és na
tt~ral que això passi. El cuc de seda és un animalet d'origen oriental , de 
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r~gions on la temperatura és més uniforme i més alta. Doncs si el posem 
en climes menys favorables per a la seva vida, és lògic que necessitarà 
més cuidados per a son regular desenrotllo i, per conseqüència, per a 
{{Uè produeixi benefici en explotar-lo. 

La producció individual no pot donar bons resultats de cap manera. 
únicament un 'propietari de ·milers del moreres po·t tenir una instal:lació 
com cal i treure bon negoci dels cucs de seda. Però el pagès que cria 
una U'OÇl! de llavor en canyissos més o meny nets, en una habitació qual
sevol i amb higiene més dubtosa, de cap manera pot tenir la seguretat 
d'un bon rendiment, doncs entre els cucs que se li moriran abans de 
l'hora, i els que no arribaran a filar, n'hi resta.ran amb prou feines dues 
terceres parts. 

El sistema ideal de produir la seda és la coopemció. A cada poble 
on hi hagi plantades al menys cinc mil moreres, s'hi podria arranjar 
un local amb totes les condicions precises per a la vida regular i sana 
del cuc. Un encarregat expert, portaria la direcció de la fàbrica- si 
així pot nomenar-se. - Disposaria tots els serveis i tindria especial cura 
en conservar les condicions atmosfèriques més favorables a la vida dels 
cucs. 

Els protluctors de fÚlla portarien aquesta a mesrn·a que s'anés indi
cant, d.oncs de no ésser així podrien trobar-se acumulacions i manques. 
La fulla eria rigurosarnent pesada, repartint-se els beneficis a prorrata 
dels quilograms entreg·at~. 

D'aquesta manera podtia mun,tar-se una explotació verament ra
cional, s'estalvia la mà d'obra i s'aconseguiria un benefici més segur. 

Més, per a realitzar aquest bell ideal, és precís que un organi me 
identificat amb l 'agricultura s'en ocupi, fent la propaganda necessària 
fins a convèncer als agric.ultors dels aveníatges de la sericicultura. 

Ac.ruesta entitat no podria ésser altra que la Mancomunitat de Catalu
nya, pert mitjà d'un Institut Cata>là de sericicultura. 

Heu's aquí, doncs , com podria establir-se aquesta indústria agrícola 
a la nostra terra: Instituint un centre d'informació sericícola d'on es 
donessin tota: classe de referències i notícies sobre aquesta qüestió. Es
tudiar quina espècie de morera es desenrotlla millor a Catalunya, esbri
nant el p1~oblema de les moreres inçlígenes i les orientals, que tant preo
cupa avui dia a.]s sericicultors itaÍians. Practicar la selecció de la llavor 
i aconsellar la manera més beneficiosa de mantenir els cucs. 

Crear vivers de moreres per a assortir-ne als agricultors al preu més 
econòmic possible. Estudiar la manera de instal:lar ofegadors al vapor, 
doncs ja és sabut que els capdells així preparats tenen més estima que 
els morts pels procediments clàssi·cs. 

Ofereixo a_quests caires incomplerts de la qüestió sericícola l;l.l. nostre 
Dire'ctor general d'Agricultura, ambila seguretat de què pot fer-se molt 
per acruest cantó en benefici de la nostra pagesia i de la nostra riquesa 
pàtria. 

JOSEP VIDAL MU1\TNB 

T eniT el\ bestia1· brut és pTeparcw-lo a un sens nomb1·e de malalties. 
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El comerç internacional de vins (t ) 

H I ha actualment a França pocs problemes tan mal coneguts com el 

el de l'exportació dels vins; no obstant des del punt de mira econò

mi-c cap n'existeix, potser, de tant essencial. 
Aquesta qüestió del nostre comerç vinícola exterior és dominada per 

alguns grans fets generalment ignorats i que cal recordar a grans linies. 

Entre la meitat del segle XI X i els anys que han precedit a la guerra 

de 1914 a 1918, el tràfec mundial ha crescut prodigiosament: al menys 

s'ha quintuplicat. Durant el mateix període, la població d'Europa, de 

les colònies europees i de l'Amèrica, ha augmentat de més de dues quin

tes parts, multiplicant així en una proporció enorme .els productors i els 

consumidors. 
Deriva d'això que cada habitant dels països civilizàts de l'antic i del 

nou món, comprava en 1913, tres vegades més articles estrangers que no 

pas el seu pal'e o el seu avl, als voltants del 1860. Aquest és un promig 

general. Alguns productes han su_perat aquesta proporció, altres no 

l'han assolida; però no hi ha potser més que ·un sol article important, 
el tràfec del. qual hagi baixat fortament en lloc de créixer : i aquest 

article és el vi. 
Hi ha, en efecte, una disminució sensible de les sortides dels països 

vinyaters, i de les compres dels països consum~d0rs, de la racció indi

vidual absorbida en aquest per cadaJ habitant. És un. fet greu que val 
la pena de comentar. 

Fa 50 ó 60 anys, els grans estats productora de vins-França, Itàlia, 
Espanya i Portugal~enviaven cada any a les comarques poc o gens 

vitícoles-Europa Central, i dei Nord, Amèrica britàn·ica, Amèrica llatina, 
Imperi anglès i Imperi rus-al menys 6 milions d'hectòlitres, dels quals, 
més de la meitat-3,200.000 hectòlitres, corresponien a França. 

A la vigília de. la guerra, en 1914, les exportacions franceses, Halia
nes i ibèriques, destinades als mateixos' països, havien baixat a 5 milions 
d'hectòlitres al màximum, corresponent-ne a França solament 1,600.000; 

és .a dir, una disminució del 20 al 25 per 100 en el con junt de les expor

tacions i una disminúció del 50 per 100 de les vendes franceses. Aquest 
descens resulta ja sensible en xifres absolutes. Però ho resulta encara 

més, si es fa El'ntrar en compte el número de consumidors possibles en les 

dues èpoques. En 1860-1870, les comarques importadores de vi del vell 
i del nou continent tenien en conjunt 300 milions d'habitants i a raó de 

6 milions d'hectòlitr.es, la racció individu al de cada.scun· .d'ells era de 2 
litres de vins llatins, dels quals 1 litre de vi francès; xifra molt mòdica ' 

si es compara amb la que conespon a altres productes alimenticis. 

En 1913-1914, la població global dels mateixos Estats, oscillava entre 
500 i 550 milions d'ànimes; i com que no rebia més que 5 milions d'hectò

litres de vins estrangers, la racció individual havia baixat a menys de 

1 litre de v4 llatí, dels quals sol.ament 30 centílitres eres de vi francès. 
Així, suposant que el consum de vins estrangers de cada alemany, anglès, 

·(I) Aq uest a rticle és pres d'un capi tol de la inti!r~ssantíssima obra L'exportatlon des vins, publ i

cada P.er la casa Payo t de Pa rís. En ell troba rà el llegiLlor unes idees molt útil s per explicar les crisis 

vinícoles . 
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escandinau, belga, amencà, etc., s'hagués mantingut en 1913 igual que \ 

en 1860, se•nse cap acreixement degut a la facilitat més gran dels canvis 

comercials, i als progressos de la riquesa general, l'exportació vinícola 

dels països llatins d'Europ.a hauria hagut de pujar-per la sola multi-

, plicació del número possible de clients a 10 o 11 milions d'hectòlitres en 

lloc de 6 milions pel conjunt de països productors i a 5 a 6 milions en lloc 

de 3,200.000 per la França sola. 
D'altra part, si el comerç internaciO'nal dels vins hagués seguit l~ 

progressió g·eneral dels canvis mundials considerats en bloc; si aquest 

comerç hagués quintuplicat com s'ha verificat pel conjunt del tràfec dels 

productes alimenticis, de les primeres matèries i dels articles fabricats, 

hauria degut elev~r-se en 1913-1914, a 30 milions d'hectòlitres en lloc de 6 

per la .totalit?-t èlels vins llatins venuts a l'estranger i a 16 milions d'hec

tòlitres, en lloc de 3,200 per la França presa isoladament. 

P . GERVAIS i P. GOUY 

COMENTARIS 
La crisi agr ícola belga 

El ministre de l'Interior de Bèlgica, acaba de publicar un inte.cessant 

estadística, per tal de fixa.r les normes que han d'orientar al país. 

Posant a la consideració de sos conterranis una sèrie1 de números 

treu conseqüències d'allò que cal fer per a reabilitar el patrimoni perdut. 

Prenem no més les l¡lndreçades a fixar l'estat de la ramaderia. 

En 1913 tenia Bèlgica 276,160 cavalls empleats en l'agr.icultura; en 

1919,"quedaven en 161,649; a l'any 1920 ja pujaren a 205,132. 

De l'espècie bovina, en 1913 n'hi havia 1.849,484 caps; en 1919, 1.285,956 

i en 1920 ja en tenia 1.487,361. 
L'any 1913 tenia 936,800 vaques lleteres; l'any 1919 baixaven a 6~8,332, 

i en l'anay 1920 arr.ivaven a 735,170. Aqueix dèficit de 200,000 vaques, ex

pliquen la carestia de la llet i els preus que va ass.olint la mantega. 

Espècie porcina. En 1913 tenia Bèlgica 1.412,293 porcs; en 1919 no

més ,en tenia 770,205 i a l'any 1920 no arrivava més que 976,643. 

La difer:ència en contra de 300,000 porcs dóna també un preu exces

siu a 81queixa mena de bestiar. 

Si les ¡:mraules curessin ... 

Si això valgués estaríem no sol~ guarits, sinó fins pletòrics. 
Un senyor enginyer, des de Valladolid, ha escrit uns paràgrafs amb> 

el titolar: "¡ Po/n·e EspMía! ,, que semblen un terratrèmol esfondrador. 

El bon senyor, que té uns adjectius califica.tius fiscalitzable¡; - en el rec

te sentit judicial del mot - n.o s'acontenta amb un pessimisme d'essèn-

1 cia integral, sinó que, com per a una cobla de guitarres, ha posat un cant 

en prosa en l'ep.igrafia del seu treball que textualment diu: «Incultura y 

barbarie en los de arriba. Barbarie e incultura en los de abajo. Cobar

día .en unos y otr·osn. 
Va bé? Doncs la medio virtus és l'agricultura i els seus homes, pe- · 

rò com siga: que la majoria dels agricultors estan diuermes, o són pan-

' . 
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cistas o absentista·s o cosa pitjor, les paraules no tenen ~ficàci.a terapèu
tica per les nafres nacionals. 

El senyOT Tíeto Garcia- l'articulista- vol que r egentin homes sen
se ambició, sabis, moderns, altruistes · decididits. Diògenes cercà a l'ho
me i l'autor enginyer en vol u<n estol. On tr.oba.r-lo? 
. DirLem c.rue al ' treball susdit li manca lm ~olofó que - també amb 

guitarra - podria corejar-lo el jovent de l 'ager,, agTi: <<Ni contigo ni sin 
tí» , etc. 

I, posta que els paràgrafs del senyor Nieto Garcia els redacta un 
pub lici ta català i se la carrega amb totes les de la llei? 

Paraules .. . Ja és axioma aquell «atípa'm i digues-me dropo». 

Noctàmbuls i matiners 

Malgrat el títol semblí recordar-no's les trifulgues de la Camància, no 
és altre que un recull. Recull d'un telegrama de la RacLio que ens imposa 1 

de com a Berlin creen un tiibut d.e, tres a sis marcs ¡;>.els noctàmbuls que 
vaguin per ,les stTasse en tombant una ho•ra de la nit. 

Cosa j·usta que podríem estargir ara que En Peius (q. a . c. s.), ha tras
passat i passat els perills de poguer trobar-se el primer contribuient. Be-
bedors, jugadors i altres de pitjor fttTfUTis pagarien p els actius. · 

I ara, a ·tom, nostra proposició a.l canceller \;.¡Tirth. Que el cinquanta 
p.er cent de la cobrança de l'impost dels desvetllats es destini a rebaix 
contributiu dels matiners o matinejadors. 

I veuríeu com la gent pagesa, encara més di¡igent · s'en tremia la 
son de les orelles .en competència arnJ) els pollastres i els de les tertúlies 
polítiques ho consultarien més que de pressa i de bon hora amb el coi'd. 

La vida i els queviur es 

Ens apassiona la lectura freqüent dels «Annales ' des falsifications en 
des fraudes». Es instructiva, emocionant i vària la cultura que despre-
nen llurs fascicles. · 

Falsifi~acions de· vins i olis, de llets i cerveses, d'alcohols i vim agres, 
de mantegues i formatges, de caFDs i conserves. Dels com i els perquè 
i les lleis pu.nyidores, tan -punyidores com freqüents són les alteracions. 

1 La Química - amb dues majúscules ~ al servei de Bacus i dels seus 
devots industrials que tenen un bossot de Judes per éntranya cardíaca. 

Hom llegeix i· s' esfereeix. Vénen temptacians de posar tenda de Te
l:r-~:ida, a règim ~de pa i aigua. , Que el pa- conté barita i l'aigua porta la 
melange h ebertiana, com n'és testimoni l'endernia barcelonina. ¿On, 
doncs, trobar -puresa? Com no sia a ultratomba... El quimi sme aven
ça en proporció inversa de la salut i en r elació directa de les pan
dèmies. 

Per ço els clínics vos proposen abstencions de tota cosa, i a un punt 
arribarem que l 'home deurà ingertar-se de camaleó fins a viure de l'aire 
del cel. S'hi està avesant, més sucornbeix gairebé a la vetlla de reexir
ne,. Diabètics, artrítics, cardíacs, etc., ' no poden menjar ni beure a pler: 
tothom i quiscú té privada aquesta o aquella substà·nci.a. que substitueix 
tal o qual específic. 

Es avui la vida un verdader miracle i els (_Qleviures són uns jocs de 
mans ... o d'uns ma'nos. 
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El providencia l isme per norma 

Ara que les corrents proteccionistes semblen ésser favorables a la 
indústria, sobretot tenint en compte la confecció arai:Jzelària en çO< que 
provisionalment en coneixem, serà bo transcriure uns ·fets que conta el 
cònsoL de Burdeus, senyor Casares. 

A la FiTa de Mostres de dita ciutat, sols una casa espanyola hi v,a 
ésser representada .i. això perquè hi tenia allí una. filial. 

Fundat per la Cambra de Comerç Espanyola el Museu Comercial de 
Mostres i, destinat un hali a la installació de vitrines, es cursaren 1,800 cir
culars als fabricants, comerciants i exportadors d'Espanya amb invita
ció da cooperar-hi. Sols deu cases contestaren excusant-se i dos concor
regueren. 

Un pur providencialisme : que la muntanya devalli al seient del.pere
só.s en lloc de moure's vers la muntfrnya. La iniciativa s'estenia com ai
xalabrament, i la racional propaganda com 11Dcosa disbauxa. Mes no 
manquen ploramiques que e's belluguen més que l'argent viu quan flai
ren un projecte de proteccionisme mandrós. 

El su1·ge et ambula és lletra morta pels nostres llatzers que preferei
xen la quietud sepulcral a les activitats de la vida moderna, que estalona 
al qui no corre. · 

L 'acció exemplar d"un Sindicat 

El Sindicat Agrícola de Cervera i 
installació d'una magnífica farinera, 
ment 40 ,000 quilos de blat, essent 
570,000 pessetes. 

' sa Comarca està acabant la 
capaç per a moldre diària
el cost de la maquinària, 

Dita farinera va emplaçada en un superb edifici que s'està' cons
truint i que costarà la friolera de 700,000 pessetes. 

Aquest edifici, demés de les espaioses sales per a les màquines, cont4 
magat.zems grandio os i té 300 finestres . En una de les seves torres s'hi 
estan construint 12 sitges de ciment armat capaces per a magatzemar 180 
veg·ons de blat i en· la part central )1i ha 10 sitges més per a 14 vagons. 
En dit& dipòsits de la torre hi han entrat 16 vagons de ferro. 

'Hi hauran tres electromotors, de ¡oo 40 i 30 cavalls, respectivament, 
que cqsten, amb eL restant material elèctric, 52 mil pessetes. 

El Sindicat compta amb blat dels socis capaç per a assegurar a la 
farinera uon treball normal de 18 hores diàries. 

La .Secció Comercial necessita anualment 120· vagons de superfosfat, 
40 de n itrat i 30 de sulfat amònic. El gir mensual és de 130 a 140 mil 
pessetes i en el darrer semestre va girar per més de SET MILIO de 
pessetes. 

El Sindicat té dos grans forns que funcionem constantment, pastant 
etmanalment 80 saques de farina. El cost dels forns, maquinària i 

edifici és de 12 mil pes etes. 
Disposa el Sindicat d'un magnífic camió Betleet, que costa 12 mil 

pessetes. 
Estan en projecte Ja construcció d'un gran celler cooperatiu, d'un 

molí per a oli, d 'una destilleria, etc., etc. 
La finca no es va emplaçant tot això, va costar al Sindicat 96 mil 

pessetes. 

. , 
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La producció de sucre en a lguns paisos europeus 

L'Associació internacional de estadística sucrera dóna a conèixer , 

la quantitat de sucre obtinguda l'any passat en els principals països 

productors : 
1921 1920 

França . 253.550 tones 332.815 tones 
Alemanya 1,268.500 )) 1,099.468 )l 

Itàlia 222.200 )) 136.600 )) 

Suècia . 253.231 )) 182.458 )) 

Bèlgica . 246.000 )) 243.000 )) 

Checo-EslovàCfl;lia 606.000 )l 

Espanya 295.535 )) 202. 135 )) 

El sucre que es podrà destinar a l'exportació serà de més 275,000 

tones. 
En les fàbriques espanyofes ham- entrat 1,816.414 tones de fruit que 

han donat un rendiment del 11.65 per· 100. 
Durant l'any s'han importat més de 60 mil tones de sucre i com que 

el consum espanyol és de més 150 mil tones l'any, hi ha, doncs, un 

sobrant que influirà probablement en els preus. 

INFORMACIÓ V_INfCOLA 

En realitat, la quinzena no reclama la conveniència de la cromca 

i, per tant, ens en podríem passar de redactar-la, si no , fos que, desit

jos,os de donar fe de vida, volem recollir la imprr.sió domdnant. 
I, aquesta no és •altra que l'espectació, sense nerviositats, per a co

nèixer el resultat de les negociacions a;mb els representants francesos, 

que, cal convenir-hi, tampoc mostren pressa. El periodisme ha volgut 

furgar amb notes i avençant opinions, per si era possible descórrer el 

vel. Mes en va. Tot resta incògnit, i entr etant, els mercats jau, en en

calmadíssims. 
R's de creure que la crisi política que bo i simultàniament va escla

tar aquí i a França, ha de,gut retrassar les solucions, més també hi 
concorren 'altres causes dignes d'ésser tingudes en compte : l'arranja

ment dels aranzels que, finalment, semblen ja a terme; la confecció dels 

pressupostos que reclamen la màx_ima atenció, i la propera obertura 

del Parlament. Es de tota evidència: que aquestes qüestions d'ordre inte
rior tenien que reclamax una -preferència, però també és segur que, a 

aquestes hores, tant el comerç com la indústria, igual que l'agricul
ra, estan interessats en les qüestions exteriors i, d'elles, les de concer

tació comercial, van en primer terme. 
Les prèvies consultacions franceses, en la part que el tractat afecta 

als vinyaters veïns, no donen més que una impressió : la de mostrar-se 

irreductible en el 2'6 de nostre coeficient tributari i els 12<' en l'escala 
alcohòlica d'admissió favorable. En aquest IB..Specte, som on érem i ha 
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sigut nul el camí fet; més com sigui que una consulta o dictàmen no iill
plica una resolució irreductible en les més altes esferes, encara po

dem esperançar una millora, o sisquera· una compensació. 
Entretant, com deiem, els mercats del vi resten esmaperduts i amb 

.fluixetat manifesta, car si els preus no varíen, tampoc les operacions 
aug·menten, i això en raó de tèmer compra.dor i productoTs. que una so-

lució dels governs respectius, les pugui .pendre amb tant descuit que s'hi 

ajupissin els dits. Prefereixen esperar per a contractar sobre segur; 
tant per bé', com per mal.. · , 

Aquesta manca d'impressionisme o nerviositats ja ens és de per sí 
favorable, perquè de fronteres enllà veuen que res ens apressa que pogués 

to11erar qualsevulla condició extremo-sa; convenciment que serà la mi

llo'r argumentació per a decidir-lo·s' a reciprocitats i condescendènvies. 

El consum més s'asso•rteix dels vins d'altres regiops que dels de la 

terra., i com de pro-víncies ja venen descarregats, els preus 2'10 i 2'30 res

ten invatiables. 
¿I qué hi farem si la situació sembla una fita incommovible i aques

tes cròniques un oTa p·To n)obis ensonyada?·? 
PERE J. LLORT. 

INFORMACIÚ OLEÍCOLA 
Durant la passada quinzena poques transaccions s'han fet en el 

nostres nlis. L'oferta de partides per a vendre ha estat tamibé molt 

escassa., no perquè els productors d'oli no en tinguin de fet, sinó perquè 

com la reco.Jecció és finida, volen esperar a · vendre més tard pensant 

en una prn:bable elevació de preus, puix es creu que havent sigut la 

coUita tan migrada, mancarà oli pel consum, mes no ens cal tenir 

acruesta temença, a no ésser que l'exportació, que avui és reduïda! a un 

mínim, s'animés com en altres anys. 
Per la part de Casp, es treballa amb bastant activitat i els seus olis 

I 
han tingut aquests dies bastan1 sortida pel mercat de Barcelona. 

Per Alcanyíz, on altres anys es feien molt bons olis, els d'enguany 
surten ·poc acceptables, degut a les gl·açades primerenques. 

A l 'estranger, regna també una gran calma en ço que es refereix als 
nostres olis, puix porten una elevació de preus en relació als altres, 
de tal manera qu e fa impossible l'intentar sisquera cap operació. 

Aqueixa difer~ncia de preu, ultra els mercats del Mediterrani, Ín

.fluirà eLs d'Amèrica, on italians i francesos ofereixen a preus molt més 

limitats que els nostres. 
Aquesta descentració de preus dels olis espanyols amb els olis ita

lilans i francesos ens fa perdre 'poc a poc tot el domini que dw·ant la 

guerra havíem guanyat en els mercats consumidors. 
Els .olis andalusos es sostenen amb bastan.ta fermesa i mentre això 

duri, els nostres o-lis no es mouran de preu, però àdhuc que reculessin 

els meridionals, també tindrem d'aguantar la baixa de preu que reper

cutirà sobre els nostres amb més o menys escala. 
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En classes bon.es s'han fet bastantes operacions, podent-se dir que 
tot l'oli bo del Camp de Tarragona ha passat a mans dels comerciants, 
quedant sols per a vendr e p~rtides mitjanes. 

A Lleyda han millorat també una mica les classes que s'obtenen, no 
solament en preu, sinó també en qualitat. 

La proVíncia d'Osca, com sempre, solament ha fet olis corrents, 
però en pooa quantitat, puix tenen molt mala¡ collita. 

Com a preus es poden apuntar els següents: 
Reus: Olis bons, de 39 a 42; mitjans, de 32 a 38; dolents, de 24 a 29. 
Tortosa: Classe del país, de Z7 a 31; Ulldecona,. de 19 a 23; Aragó, 

-de 30 a 36. 
Tot pessetes els quinze quilos. 
A Lleyda s'han fet de 32 a 36 quilos els bons i de 25 a 30 els mitjans. 
En rals, els tres quilos nou cents grams. 
El mercat de Barcelona ha pagat: 
Fins, a 62 duros els Reus ; 58 els Borges; 54 els Toledos; 49 els 

Andalusos fins; 45 els Andalusos mitjans i 42 els corrents. 
Tot per càrrega de 115 quilO'S. 
Els olis de pinyola al sulfur s'estan sostenint,_ fent-se transaccioñs 

entre 1 i 1 '10 pte s. el qu.ilo. 

LISINT A DREU 

NOTICIARI 
-S'ha f et públic per rnodo autèntic, que el Diari Oficial d'Alemanya 

ha inserit una disposició de caracter general, referent a exportacions. 
Des del 15 del corr6'II:t mes queda autoritzada l'entrada al mercat ale
many, de les figues seques, panses escaldades i les ametlles. 

-La Caixa Rural agregada a la Ca:mbm Agr·ícola del Noya ha t ingut 
l'any passat un moviment de 286,348'22 pessetes. Ha fet préstecs als 
seus soci per valor de 50,921 pessetes. 

En la Caixa d'Estalvis, les xifres són tamb.é de gran importància. 
L'actiu és de 83.728'32 pessetes. 

- Entre Xecoeoslovàqturia i Espanya, s' ha cornce?'tat tm tractat en 
virtut del qual, el primer de dit Estats importarà d'E-panya, arròs, r ega-. 
lècia, cuiros i pells sense curtir, essència de trementina, 'reïnes i mine
rals de tota classe, tot això sense restriccions de cap mena. 

Espanya, demés, promet concedir el més lliberalment possible, llicèn
cies d'importació sobre 12,000 quintars 'd'ametlla; 150,000 de sum lami
nat; 250 de sa,frà; 10,000 de panses; 10,000 de raïms; 10 de cebes; 10,000 
de tomàtecs; 40,000 de conserves de peix en oli d'oliva ; 50,000 de conser
ves de fruita; 20,000 de conserves de llegums; 25,000 de tarooges; 20,000 
de pebrots verds; 10,000 de sidra; 30,000 de teixits de llana; 40,000 de tei
xits de cotó i 20,000 de sabates. 
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Finalment Xecoeslovàquia es compromet a permeh:e la importació 
·de 50,000 quintars de figues; 3,000 de nous; 7,000 de avellanes, i 10,000 de 
.sal de cuinar. 

- El Con.sel~ Regiowal de la Confede?·ació Ag1icola Unió de Vinyate1·s 

de Catalunya en sa darrera reunió tracta de la confecció projectada del 
cens patronal i obrer, en ço que fa referència a la¡ vinya. 

-Han passat del Ministe1·i de Fmnent ai d'Hisenda, per a la seva 
aprobació, els ~xpedients dels Sindicats Aglicoles «La Oliva Arbequina» i 
1a Federació de ,Sindicats Agrícoles de Barcelona. 

-El Foment de la Se·ricicttltt~Ta EszJanyola de Ba?"celona, ha elegit la 
seg·üent Junta: 

President, d.on Ignasi Girona Vilanova; vice-president, don Laureà 
Moreno Morcillo; tresorer, don Ja.ume Pansa Soca; vocals: don Cebrià 
Pagès, don Tomàs Batlló, dQIIl· Joan Ferrer Bernadas, don Joan Gui.llem 
Saf.ont, don Eduard Puig; secretari, don Joan Pansa; vice-secretari, don 
Manuel Fàbregas Jorba. 

- A Gmnja d'Escarp s'ha constituït una Comunitat de regants, la 
·qual té ja aprovadeSj les seves ordenances i Reglamffilts. 

- L'Alcaldia d' Alcar1·às ha fet públics els bons resultats obtinguts 
amb l'aplicació de virus contra la plaga de rates, qÚe havien envaït aquell 
terme municipal. 

- El -mewt·¡•e d ' AnseTalt ha demanat al Consell Provincial de Lleyda, 
una subvenció per a publicar un follet de divulgació i màximes per a la 
_protecció als arbres i ocells. 

~Segons l'iruventMi balanç pmctica.t pel Sindicat Agrícola de Ce1·

ve1·a i sa CorrnaTca, amb un moviment de capital que puja 1.528,993'40 pes.
setes, li ha quedat de b¡mefici líquid en el segon . semestre de 1921, la 
quantitat de 3,311'03 pessetes. 

- Danya Lawra Manaert de Wyn, antiga pr.ofessora de les Escoles 
de lleteria ambulants de Bèlgica, lÍa donat una conferència 8'U· el saló 
.d'actes de la Cambra Agrícola Ausetana· de Vich, desenrotllant el tema 
«FaJJricació dels; formatges de llet de Vaca». 

Referint-se a la fabricació dels tipus Port Salut i Pont l'Eveque, digué 
·del primer que és el més apropiat per a ésser obtingut en la comarca ause
tana, com ho prova els bons exemplars que se'n obtenoo en algunes cases 
-de camp. 

El formatge Pont l'Eveqlie, digué que podia considerar-se com de 
iamília, mostrant la manera d'elaborar-los amb gran rapidesa i facilitat. 

Que la conferència interessà sobre manera, es deduí pel diàleg que 
:s'entaulà entre la professora i els concurre>nts essent vàritls. les senyores 
que després de l'acte encomanaren l'instrumental de fabricació. 

-El Senador per Ta7'ragona Senyor Elías de Molins, amb motiu de 
la c 'onferència Econòmica de Gènova, ha adreçat al Ministrè d'Estat un 
telegrama posant de manifest els perjudicis que es segueixen de la dismi
nució en l'exportació de vins i demanant que en dita conferència es fa
<:ulti al representamt d'Espanya en ella, per a que es posi d'acord per a 
remeiar el mal, amb els representants de França, Itàlia i Portugal. 
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NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Agricultu.m 

Els alumnes de Geologia del primer Curs d'Enginyers de l'Escola 
.Superior d'Agricultura, acompanyats de llur professor Dr. D. Marian 

Faura, han efectuat una visita a l'Observatori Fabra. 

Resum dels treballs del Laboratori dels Serveis Tècnics d'Agricultu

ra, per tot el p:1es de gener de 1922: 
Mostres analitzades : anticriptogàmics i insecticides, 2; vins i Slllll

lars, 18; adobs, 8; aliments, 2; diversos, 4; total mostres, 34. 
S'nan analitzat per encàrrec dels Serveis Tècnics d'Agricultura: una 

mostra d'aliments pel bestiar, i una d'aig:ua potable. 

El senyor Ymbert, ajudant de Viticultura i E.'nologia, ha donat una 

conferència pràctica sobre el què deu ésser la poda de la vinya en el 

Camp de demostració rescentment instaurat a Bisbal del Penedès. 

La secció de Terra Campa ha visitat els camps experimentals d'Avià 
i Vilanova de Meyà, i els de demostració de Verdú i Cervera. 

Ha respost una consulta sobre el blat tremesó, i està preparant una 
campanya sobre el rasclat de l'alfals. 

D. Josep M\." Rendé, Cap d'Acció Social Agrària, ha confeccionat el 
Reglament de Sindicat, Caixa Rural i Secció d'Oleicultura, de Lladó . i 

donat instruccions per a la confecció de l'Expedient d'aprovació, o·riginal 

d'impremta per .a documents administratius, etc. 
Ha don:at també una conferència a Navarcles, sobre Cellers Coope

ratius i Caixes Rurals. 

La Secció d'Arbres Fruiters ha resolt consultes de Vallmoll, obre 
plantació. de fruiters·; de Alaró (Mallorca), sobre la fecundació del gar

rofer; de Sant Celoni, sobre conreu d'oliveres i ametllers; de Ba.rcelo
·na, sobre mal,a.lties de l'olivera; de Tarragona ,sobre bibliografia dels 

arbres fruiters; de Valls, sobre bibliografia de l'avellaner ; d'Ibars d'Ur

gell; sobre el tractament a don?r a les oliveres perj)Jdicades del fred; de 
Lladó i. Alcañiz, sobre fabricació d'olis. 

Ha vsitat el Camp experimental d'ametllers d'Alió per a repartir 
els adobs. 

Ha visitat els avellaners de Valls i Alcover acompanyant al professor 

Trotter. 
Segueix fent observacions sobre la fecundació de les flors de l 'amet

llers, iniciades l'any .passat. 
El cap de la Secció, nostre Directo·r D. August Matons, es troba rea- ' 

litzant un viatge d'estudi a la regió olivarera d'Andalusia, autoritzat 

pel Consell de la Mancomunitat. 

S'ha. encoll).anat l'explicació de l'assignatura del curs d'Especialitats 

de l 'Escola Superior d'Agricultura., a D. Joan Batista Aguilar-Arn·at. 

El President de la Cooperativa Agrícola de Martorell, ha enviat al 

senyor President de la Mancomunitat un telegrama agraïnt-li el curset 

d'agricultura celebrat en aquella població i donant-li compte de l'èxit 
que aquest ha assolit. 
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Bibliografia 

· CARPEN)'IER F. - Il vino e l'a~coo.Usmo, 1922. Un v.olum de 34(} planes. 

Fratelli ()ttavi, editor, Casalmonferrato, Itàlia, 13 lires. 

És un nou llibre en defensa de la viticultura i de l'enologia. Mas

sa gent hi ha que en parlar de les conseqüències de l'alcoholislllil, llença 

les seves excomunions contra el vi, considerant-lo com un dels principals 

causants d'aquesta tremenda plaga social. Però com molts. han fet 

notar, l'alcoholisme .no assoleix un caràcter greu en els països vitícoles. 

L'au tor estudia primer les begud,es alcohòliques i especialment el vi, 

fixant-ne el consum en els principals països del món; considera després 

els sens efèctes fisiològics i terapèutics, les causes i les conseqüències 

de l'alcoholisme i, per últim, tracta de mitjans de lluita, per evitar 

la seva propagació .. - A. M. 

LLuNELL r RIBAS, J. - Ttwles de redt¿cció i conveTS,ió de quüos q gmus 

baix base de 180 quilos de vetrema pe1' càrrega. Pròleg d' E1·asrne 

M. d'Ym.be1·t. 1922. Un follet. Rubí. 

Un dels inconvenients que es presenten en els Cellers Cooperatius 

en fer les liquidacions, són els càlculs dels graus corresponents a lec; 

diverses partides de verema. És feina llarga, pesada, fàcilment sub

jecte a errades i que requereix persones pràctiques en números. 

En aquestes taules la reducció es dóna ja feta, ço que simplificà 

moltíssim el treball de Secretaria dels Cellers. - CAM. 

S:tNDICAT AGRÍCOLA DE GUISSONA I SA COMARCA. - Memòria 1921. - Tàrrega, 

1922. - Un follet. 
I 

Dóna compte dels treballs realitzats en I' any 1921 per aquest Sin-

dicat, ·que ha entrat en un període de fecunda activitat cooperativa. 

ONF..LL I CoMAS, J . - EL diabLó de l'avelLaner. Un follet de 20 planes. 

Escola Superior d'Agricultura, 1921. Gratuït. 

És el segon Arxiu publicat per l'Escola uperior d'Agricultura. En 

ell s'estudien àmpliament la sistemàtica del diabló, la seva biologia. en 

els diferents estats de la seva vida i els perjudicis enorme qne oca iona 

a les collites. En la segona pa1't es passen en reVista els mètodes de llui

ta aconsellats per a combatre'}, recomanant aqt1elles que l 'experiència 

de llargs anys ha demostrat de màjor eficàcia. - T. T. 

YMBRRT, E. n' - R esurn de Conferències de l'iliet¿/tu1·a. Un folletl de 30 

planes, 1922. Serveis Tècnics d'Agricultura. Gratuït. 

És el primer follet de clevulgació publicat pels Serveis Tècnics d'A

gricultura de la Mancomunitat. Com el seu titol ho indica, és el re

snm de les lliçons donade en els cursets de divulgació. Tracta dels 

adobs, de la poda, del conreu i de les malalties, donant en cada cas fòr

mules i dades ben concretes per a cultivar racionalment la vinya.~A. :.\1. 
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CONSULTORI En aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a tores 
les consultes que facin e I s llegidors 

J. S. SANT FELIU DE GuixoLs. - Pel cultiu de l'alfals pot consultar: 

Ricaldone. Cultivo del alfalfa. - Biblioteca Agrària Sevillana. 
Garola. - Prairies et plantes fourragères. Aquest creiem que està 

traduït al castellà per la casa Salvat, de Barcelon.a . 
Per la cria i alimentació del bestiar bovi, pot adquirir : 

M. RosseU i VUà. -L'alimentació del bestiar. 
Santos A1·an. - Ganado vacuno. 
Cases de maquinàri'a agrícola de les quals pot dirigir-se són : 
Múgica Arellano y c.a, Vilanova, 11. V. Vila Closa, Passeig de Grà

cia, 88. P. Parés, davant · de l'Estació de França, totes tres a Barce

lona.- T. T. 

J. S. TEY . .\. - Po·t trobar llavors de nyàmara a Can Nonell. També

pot dirigir-se als següents· agricultors, que abans en tenien. 
J. Vidal de Llobatera, Llagostera (Girona), Valenti Yll<a, Hostalets de 

Bal.enyà. (Ba.rcelona). - CAM. 

LL. P. P . MANRESA. - M'enterare de ço que demana en la primera 

part de la seva con,suita i li contestaré a penes ho sé.piga. Entretant, 

puc respondre a les altres dues parts. 
Per a neutralitzar un vi picat s'usa la calç o la sosa; aquesta última 

va més bé, però l<a calç. és més econòmica. Generalment s'emplea aques

ta última. Respecte als llibres que tractin de destillació dels aprofita
ments dels subproductes, pot consultar. 

P. Co·ste-Floret, les residus çle la vendange. 
Oltavi-Mwrescalchi. I residui delia vinificazione. 
J. Vent1·e. Les derivés tartí'iques de la vendange. 
M . da Ponte. Destillazione dellB vinacce. 
Roux M. La gran industrie des acides organiqlles. 
Vera y López. Fabricación d' aguardientes y alcoboles. 
Els tres millo-rs són segurament els d'En Ventre, da Ponte i Roux. 

Els pot adq¡uirir a la Llihrefi.a Verdaguer, a la Rambla del Centre. -
T. U. G. 

S. G. SABDANYOLA. - No sa.bria indicar-li on pot ti~obar llavor de cuc 
de seda. Crec que a la mateixa Estació Sericícola de Múrcia podran 

donar-U una adreça segura. A Catalunya es cria cuc a Ginestar. Po·t 
dirigir-se demanant llavor o demanant on pot adquirir-la a1 Sr. Josep 

Pujol, metge, Ginestar (Tarragona). Si vol pot dir-li que es dirigeix 

a ell per indicació del nostre Director. - A. M. 

A. LL. GRANOLLERS. -Els números 1 i 2 de l'any 1919 estan exhaurits 

i sols podeJll enviar-li el número 21 de 1921. Aquest pensem qlle ja deu 

haver-lo rebut, car. li ha estat enviat per correu. - CAM. 

P. M. GmoNA. - Teòricament un parallamps defensa al voltant seu 
una zona circular que té per radi el doble de l'alçada del parallamps. 

En la pràctica defe~sa un xic menys. - T. T. 
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Per a consultes dirigiu-vos al Comité 
del Nitrat de Sosa de Xile 

D. JOAN GAVILAN 
Almirante, 19, principal 

MADRID 

El preu de cost dels pro
ductes agrícoles està en rela
ció directa amb la intimitat 
del cultiu. 

¿Voleu abaratir el cost de 
vostres c0llites? Adobeu amb 
abundància i sapigueu esco
llir els millors adobs. EI Nitrat 
de Sosa de Xile ès el fertilit
zant que dóna a les plantes 
el nitrogen tal com el conté, 
absorvint-Io de seguida. 

Recordeu que ara és l'hora 
d'emplear-lo per a d0nar vigor 
a les naixentes plantes o als 
nous brots. No hi ha vegetal 
que no el necessiti i tots I'a
graeïxen amb abundosa collita 
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• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••• 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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Arbres forestals de gran pervenir I -
A continuació assanyalem algunes de les espècies forestals més 
preuades í que durant aquests últims anys han merescut l'elogi dels 
principals repobladors, enginyers de monts, i amb les quals s'han fet 

intenses plantacions 

Pi Insignis, 2 anys, repicats, de 35 a 45 cms. alt. 
1 » de 25 a 35 cms. alt . 
4 repicats, de I '5 a 2 metres alt . 

» Marítim de Corté, 2 anys, repicats, de 35 a 45 cm s. alt. 
» I de 20 a 30 cms. alt. 

» 4 repicats, de I '5 a 2 m. alt . 
» Larici de Còrcega, 2 » de 35 a 40 cms. alt. 

» 4 » de J·50a 2 ms. alt. 
d'Aus tria, 2 » de 35 a 40 cm s. alt. 

4 de 1'50a 2 ms.alt. 
» Silvestre d'Escòcia, 2 de 35 a 45 cms. alt. 
» 

» Alerce d'Europa, 

del Japó, 
Montana, 

Abet de Douglas, 

» comú, 
Xiprés macrocarpa, 

Piramidal, 

3 » de 45 a 50 cms. alt. 
4 » de 1'50a2cms.alt. 
2 » . de 35 a 45 cm s. alt. 
1 de 25 a 30 cms. alt 
2 repicats, de 40 a 50. cm s. alt. 
1 de 25 a 30 cms. alt. 
2 » repicats, de 25 a 35 cms. alt. 
1 » de 20 a 25 cms. alt. 
1 de 15 a 18 cms. alt. 
2 repicats, de 40 a 45 CllJS. alt. 
1 de 30 a 35 rms. alt. 
2 » repicats, de 35 a 40 cms. alt. 
1 » de 20 a 25 cms. alt. 

Acàcia comú, 2 » repicats, de 50 a 60 cms. alt. 
» 1 de 35 a 40 cms. alt. 

Castanyer del Japó, 1 de 35 a 40 cms. alt. 
» comú, 1 de 45 a 50 cms. alt. 

Eucaliptus Glóbulos, 2 » repicats, de 50 cms. alt . 
» 1 de 45 a 50 cms. alt. 

Rostrata, 1 de 45 a 50 cms. alt. 
Esbarzer (per a cercats) 1 de 35 a 45 cms. alt. 
Freixa comú, 2 repicats, de 35 a 40 cms. alt. 

» 1 » de 25 a 30 cms. alt. 
americana. 1 de 30 a 35 cms. alt. 

Faig comú, 2 » repicats, de 30 a 40 cms. alt. 
Roure roig americà, 2 de 45 a 50 cm s. alt. 

» » • 1 » sense repicar, de 25 a 35 cm s. a I t. 
Xops bordils, 1 '800 metres alçada 
Pomer si! vestre, 2 de 50 a 60 cms. alt. 

1 • de 35 a 40 cms. alt. 
Plançó pomer silvestre per a ingertar, de 70 a 75 cms. alt. 
Noguera país, de 2 a 3 cms. alt . . . . 
Perer silvestre, 1 any de 30 a 45 cms. alt. 
Phítans, 1 any de 45 a 50 c'ms. alt. , 

100 Ptes. 
75 

1.000 
75 
60 

600 
60 

600 1» 
60 • . 

600 
60 
75 

600 
110 
95 

IlO 
60 

100 » 
75 » 

110 
110 
80 

110 
80 » 
75 
65 

750 
75 

200 » 
150 
150 
75 
GO 
50 
75 » 
50 

120 » 
80 

350 
150 
125 » 

2.000 
2.000 

125 
93 

De cap d'aquestes especies forestals servim partides inferiors a 500 l!lançons. a excepció 
dels de 4 anys I Castanyers del Japò, dels que en servim un mlnimum de 50 plançons 

EL CULTIVADOR MODERNO 
Notariat, 2, pral.· Apartat de Correus 625. Tel. 3699 A. Barcelona 

Demanl's EL CATALEG GENERAL de tota classe de flor•, ¡lrbres, etc., etc" 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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1 . . ' A r A . 

, f BESTIAR . f 
+ · ol"í.ghud Fr.íSon . + 
.. ~. .: • • 1 .~ .. 

' ' ' •!• D egut a lasequiapersistent, +} 
· ~ el preu del bestiar s' ha ~ 
ft'+ rebàixat a Holanda. Procuri' s + ..... 
.. ~. vostè el seu bestiar directa- .,\ 
f ment, comprant-lo als corta- t 

.. ~. lers. Enviï vostè les seves co- .. ~. 
f mandes o consultes a la f A A 
f .. cGOOP, Vee-Afzetver }) f 

- ~ ~ t" -a AKKRUM ( Holanda ) f 
.. ~. ,: .. ~. I t Dirigir I a _Correspondència <l:: .. f 
A A 
t F. G. DOKTER · J 
•!• a ÀK~RUM (Holanda) ft'+ 
A . A 
I Preguem es preng~i nota de t 
tt , , no enviar les comandes o con- •'• 
f sultes a Mr . Zuuriber, men- ' ... t. cionat en ·elllibre de -reclam •!• 
I repartit durant la «Setmana ~ 
~... d 1\1 d 'd 1 o "'t"' Holan esa>> aH a n , per 1a- f 
• ver estat interrompudes totes ~ 

.. ~. tt f les relacions amb dit senyor. f t , t 
' A 1t: .... : .. -.: ....... : .. -.: .... : .... : .... : .... : ....... : .... : .... :~ 

En dirigii."· VOS a res r.ases anuncíadore&, titeu AGR~CUL TURA 

·-



HHJOUS, HUlfS, 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 materials per a construcció 

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

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BARCELONA 

. Oficines. 
Nou Sant Francisco, 28 

Apartat correus, n.0 65 
Telèfon 568 A 

= 

-
-
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.................................................................................................... 
i Ha sortit el D'ACÍ D' ALLA del mes de febrer i 
: LITERATURA : ACTUALITATS : MODES : DEPORTS E 
: . ...................................................................................................• 
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; I so F R E~L:ER~:ò~L~ I 
Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., s. . E. 
Representants de la UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFFINERIES INTER
NATIONALES DE SOUPRB, de Marsella. 

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

I' li ADOB 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

99 per 100 de puresa com a 

FERTILITZANT 
~~~s ;~ic~c~~-s-Gd~-~ - I ==~==_~==-~ 

INFORMES TÈCNICS: Secció agronòmica de la e Union Sulphur 
Company, S. A. E. •, Conde de Roman ones, 3 i 5. - MADRID. 
PREUS: Apartat 10.- TARRAGONA i oficines MADRID, Veliiz-

quez, 64, des del t.r de gener 1921 
5nniUIUIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIItlltiiJIIIIIIIIIIIIIUIIIIJIIIIIIIIIIJIIJtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111111111111JIIJIIIIII~ 

Editorial C~talana, S. A. -Secció d'Impremta. - Mallorca, entre 257 i 259. - BARCELONA 


