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ARBRES 
PER A REPOBLAR RIBERES 
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POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, ACÀCIES 
Casa especialitzada en Ja producció de POLLS :: Una pràctica 
seguida durant vint-i- cinc anys, en la selecció de les millors varietats 
d'aquests arbres, és ga rantia de que servim les classes de POLLS 

de més ràpid i de major desenrotllo 

MIQUEL BOSCII BATLLE 
BORDILS (Girona) 

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

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOTA MENA DE 
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SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARI\lAT, 

LA CASA 

LLUIS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

BARC E LONA 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECC I Ó ES PE

CIAL DE PRESSU 

POSTOS I PLÀNOLS 
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Bbc:ula model 253 pe r a oesar vagonetes 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, IZ:BARCELONA 

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

llur du ració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors 
per a obrir amb clau i !¡ense clau. 

Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, 12 : BARC ELO NA 
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• . F ertilitzador catxes pera 
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MARCA U. R. T 
que és un pqderós estimulant 

' de la vegetació que augmenta 
' . PArlAment, 9 les collites d'un 20 a un 50 °/0 

De venda en les principals cases d'adobs 
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Les ~és perf_eccion.ades : Les més sòlides • : Les més econòmiques 

BOMBES DE VEREMA "MABILLE" 
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Productes 'Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 
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Ja ho farem .. .! 

H E parlat en ant_eriors articles de 1?- manera especial d'ésser de la 
nostra gent del camp, sots el punt de mira purament individual i 

en les seves relacions amb els seus consemblants i amb els seus Sindi
cats singularment, i de tot lo exp.osat se'n podria fer un resum encara 
que un bon xic balderament : egoïsme, amor propi. Si; egoïsme i amor 
propi, encara que ço sigui produït o com efecte d'una manca d'educació 
social, pura costum de relació, igno.rància i fins una espurna de mala fe. 

I en tots els casos i observacions citades, si ens entretenim esbrinant 
ben fondament la seva finalitat, hi veurem al fi i al cap una aspiració 
ben humana: el bé; el que ell entén per bé encara que moltes vegades 
no ho sigui, el que ell creu un bé encara que moltes vegades sigui un 
mal, percuteixi en perjudici d'altri, la satisfacció, si es vol, que es 
proporcionà a si mateix, molestant al cenveí que circumstàncies de capa
citat han collooat un xic més alt que aJs altres, la visió de satisfer aspi
racions promeses, calcul'ades o simplement somniades, el de ig d'una 
realitat ... -

Sots -aqueix aspecte i buscant tots els atenuants per a justificar llur 
actl,Jació, hi veiem un motiu... Es necessita, és clar, tota una bona vo
luntat i una resignació forta, però al fi i al cap hom pot veure-hi un per 
qt¿è, s'hi observa una guspü'a d'activitat, de moviment que demà, ben 
informat i ben dirigit, el que avui constitueix un vici pot ésser, amb el 
temps, una virtut. 

Però el que no té cap explicació ni res que remotament justifiqui 
llur actitud, és en tot ço que es pugui referir a si aqueixa inactivitat. 
deixadesa o negligència, en aqueix ja ho farem! o en el tant se me'n dóna. 
característic de la nostra gent, perquè ahir, com avui i com sempre es 
parla en termes generals :Y fent totes les excepcions merescudes. 

Observem-ho en alguns actes dintre dels nostres Sindicats. 
La Junta convoca ;una Assemblea general per anunciar que ha acor

dat proveir d'adobs. Però vistes les circumstàncies del mercat i les con
tínues i desorientadores oscillacions en els preus, ha pensat, en benefici 
dels fons social i en interès de tots els socis in~vidualment, no adquirir 
més quantitat que la que ells sotscriguin. Per això s'acorda que dintre 
el termini improrr-ogable de quinze dies, passin els adherits per la 
Secretaria, o que avisin al Conserge, sotscrivint els sacs que en ne
cessitin. 
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El Sindicat té dos cents socis. Passats els quinze dies, n'han acudit ... 
cinquanta. ' · 

El President, acostumat ja a la paciència, de tant d'haver-ne de 
pendre i coneixedor d'aqueixa flaca, dóna ordre al Conserge o al A:vi-

. sador que passi de casal en casa perquè no hi hagi algun soci que pugui 
tenir l'excusa de què acruell dia no va poguer assistir a l'Assemblea, i 
prorroga per Vilit dies més el plag impTOTrogwble. Passat aqueix darrer 
termini en compareixen una dotzena més. Oidà! I la Junta adquireix 
el guano just per aquells seixanta, dos socis què, segons lo acordat, l'han 
sotscrit prèviament. 

Han passat un parell de mesos, els sacs han arribat i un pregó 
anuncia als sncis que passin a recollir-lo, però com que no ha plogut 
o no· es pot sembrar, dels seixanta dos, solament el retiren una trentena 
i resten molts sacs al magatzem. 

Plou ... i Thavo·rs tots doscents socis s'aboquen esbojarradament a 
buscar guano: els que no l'l:¡an retirat encara tot i tenir-lo sotscrit, els 
que ni tan sols s'havien pres la molèstia de sotscriuTer-lo i els que abans 
l'havien retirat però que ara resulta que no en tenen pro·u ... i ja tenim 
gresc3J armada per alguns dies. 

La Caixa rural està en plena activitat; les operacions de deixes, 
cobrament d'interessos, rebaixes o cancellació de deutes, ingressos a les 
llibretes d'imposició, etc., etc., es fan dura:p.t · unes hores determinades, 
i sempre buscant que més aviat sobri temps i el que millo·r s'aoomodi 
a la gent que es serveix de la institució.· · 

Ha passat l'hora ... i una tércera part no h'a acudit. Si us els escol
teu, l'OUln era al defora, l'altre ho havia encarregat a la seva dona i 
aquella se n'ha descuidat, l'altre es pensava que es tancava la Caixa 
una hora més tard i fins n'hi trobareu que amb una frescura glacial 
us diran, •que ni menys hi havilen pensat. 

Al cap d'un parell d'anys, en vista d'això, la Junta ha pres mi
des enèrgicrues i a força de pençlre i de donar disgustos ha norma
litzat un bon xic la situació. El pagès, fins hi ha veg~ades que 
se l'ha de tractar com si fo-s un menor d' edat: creu q¡uan se'l cwstiga, 
quan té por de que ra seva UetT~JJ anirà al ,protest, quan ha d'esperar un 
altre' dia a cobrar interessos de la seva llibreta·, quan li han fallat els 
seus càlculs o quan se n'ha ressentit la seva dignitat per no poguer aten
dre a compromisos contrets. EU creu o compleix mitjançant una dis
ciplina imposada i com a tal,· dura, agra, no pas per la que ell s'hauria 
d'imposat_ i que, sent així tora suan i dolça. 

Ell .fa tard a les reunions o no hi assisteix perquè ja s,'ho famn, 
perquè bé s&nJ bé pTO'L~S o- perquè sap que sempre es comença més tard 
de l'hora anunciada (com si ell no en tingués Ja ."culpa). EU es retrassa 
del pagament. de les qruotes reglamentàries perquè no l'han avisat (i fa 
deu anys que les paga, altres tants anys que se l'ha d'avisar i se'l 
avisa) . Se li passa algun avís per escrit i no· el "llegeix peTquè jc¿ es pensa 

el que pot diT... , 
¡I fins en el cobrar, mireu si és molt, fins en el cobrar ·el pagès _es 

manifesta negligent! 
EU en el ceul Celler o Molí d'oli ha dipositat els}r1,1its; espera impa

cient la venda per fer diners que necessita; moHes vegades la seva 
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actitud i les sevés paraules ÚJ.voquen una venda extemporània que resulta 
quasi .sempre en perjudici seu, però que la Junta no ha pog¡u't resistir 
a tantes demandes. Ell suspira tota una bella temporada el cobro· de 
son treball (si tingués el vi o l'oli a casa no se'n preocuparia tant.) I 
la Junta ha venut i es disposa a repartir el diner que ha cobrat. Per ço, 
assenyala el dia i l'ho'ra, pregant, com sempre, que es sigui puntual. 

I efectivament; pas,sada aquella hora (i fins una i dues hores més 
tard) el Tresorer ha de tancar la caixa veient com encara falten a cobrar 
ben bé una tercera part de socis i d'aqueixos, la majoria d'aquells q111e 
tant cridaven que es vengués perquè tan apurats es veien. , 

I així és en tot. Per això el pagès és pagès i d'ell tothom se'n burla. 
¿No et sembla, amic lector, que el modo d'ésser teu o dels teus com

panys (si tu no ets d'aqueixos) contribueix també d'IUna manera quasi 
definitiva al nostre estancament? ¿No hi veus en això una porta reclosa 
que s'oposa al nostre avenç? 

I per altra part, si bé aqueixa manera d'obrar no fereix a la teva 
gent en ço que es puguin referir a la teva dignitat, els aborreix i els 
fastigueja tant, que si no fos el concepte elev·adíssim que tenen de la seva 
obra i un optimisme gran no els fes pensar en l'endemà, l'abandonarien 
per cansament. 

Per això pensa que cent homes que acudeixin el dia i hor,a qu.e se'ls 
demana, complint així amb una obligació, lluny de molestar, estimulen 
i animen, però que un de sol que vagi ressagàt, entrebanca moltes 

vegadès tot un sistema. 
I pensa que la nostra força, com. totes, serà definitiva el dia que 

l'executem tots i en el preds moment que el nostre cap de colla, amb el 
braó de sempre, pronunciï el sagramental ¡ Ooooo ... va! 

JOSEP M. RENDE 

La Ramaderia de Mallorca 
III 

A més a més del cavall indígena, l\l.rfallorca produeix cavalls mestiços. 
L'Estat espanyol té repartides per la ma unes quantes parades de 

sementals. Aquests sementals procedeixen del Dipòsit de Saragossa, o de 
les conserves de cavalleria de la illa. Uns i altres productors, els que 
no són tarats els manquen qualitats apropiades a la funció reproduc
tora. Súvint ambdós defectes s'ajunten en un '301 reproductor. 1ntra 
aquest mancament a la Higiene i Zootècnia hi ha el què afecta als mèto
des de reproducdó. Hem vist reproductors de perfil recte, longilinis, que 
el mateix podrien classificar-se entre els orloff i hispano-hackneis; meso
linis, que podien ésser tinguts per àrabs i andalusos de la varietat pe

tita; bolonesos i mestiços. 
Amb l'actuació simultània d'aq;uests reproduqtors únicament ne 

. pot resultar el desordre ètnic i zootècnic. Els mestiços obtinguts són 
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animals desgarbats, mal units, desarmònics. Aquest desgavell a la co
marca de la Pobla sobTe tot és ben mamfest. DHícilment aquests ani
mals oferiran els aventatges del cavall mallorquí. 

L'Estat amb sa tradicional negligència, accentúa la desorientació de 
la major part de ramaders mallorquins. En ll oc de reconèixer les excel
lències del cavall indigena, car tothom que sàpiga un poc de zootècnia 
aixi ho confessarà, l'E'stat hi ha ·abocat tot el rebu.ig del Dipòsit semental 
de aragossa i tots els tarats dels regiments de cavalleria, amb les races 
més diverses i oposades, amb les aptituts més variades. De suposar 
mala intenció en lloc d'incompetència a l'Estat, s'haUr-ia de declarar que 
la seva obra li ha sortit perfecta. No es podda fer més malament! 

La desballestada acció de l'Estat ressurt encara més quan es consi
dera les maneres en què viu i prospera el cavall mallm·qui i les exigèn
cies que reclamen certs mestiços. 

Com diem, les eugassades o gU!ardes d'e~gues de raça mallorquina han 
restat en: les grans propietats. El règim que segueix aquest . bestiar és 
simplement miserable. La basA de llm alimentació és la pastura q¡ue 
neix en les terres que «reposem>. Poc abans del part i dur,a.nt els pri
mers dies de l'alletament les eugues mengen un poc de verd. A l'estiu el 
fort del dia el passen a l'estable, on mengen un poc de palla. A l'hivern 
estan dia i nit fora, llevat d'un parell d'hores destinades a servir-les un <. 
àpat de palla. El gra no el tasten mai; els fencs, tampoc. 

Amb aquesta aliin.entació tan pobre la raça viu i dóna pr.oductes. 
L'eugua mallorquina és f~cunda; excepcionalment quedaïor:r:a. La guar
da d'un son (mas) composta de 12 eugues i 1 somera durant aquests 
últims cinc anys ha donat 55 productes, és a dir, que l'esterilitat no 
arriba al 10 per cent (9'1), quan en les comarques tradicionalment cava-

• llines les eugues que no han aferrat, són del 25 al 55 per cent. Afegei
gi' s que és freqüent trobar eugues de vu.it anys ·que encara crien. Ço 
que diem no és particular d'un mas, és el cas gener al. P ocs països hi 
hauran que tinguin una feconditat cava.llina tan alçada com Mallorca. 

Les eugues, el mateix si crien un mul~t que un poltre, lacten tres me
sos i mig1 o quatre. Els petits s.ón venuts lletons o als div.l'lit mesos. 

Amb un règim semblant, amb una alimentació tan miserable no és , 
possible treure millors resultats. Es podrà dir que aquestes eugues, que 
no costen res de mantenir, donen anyalment la renda neta ,d'un pollí. 

Qualsevol de les races nomenades «millorades» posaÇles al règim or
dinari de les eugues mallorquines, anirien de dret a la bancarrota, es 
moririen de fam. Les que arribessin a quedar prenys espollarien o avor
tarien. de seguT. 

Els ramaders que han in tr.oduït races estrangeres, o htan portat a 
cobrir llurs eugues per un semental exòtic, hÓ hw fet amb • el propòsit 

-d'obtenir animals de major corpulència i més força, o més velocitat. 
-Però han oblidat que per a mantenir les qualitats de les races importa-
des, serà imprescindible modificar principalment el règim alimentici. 

Ben segur que els ramaders amants dels cavalls for-asters, exigents 
com són, sobre tot els voluminosos, no · s'han preguntat de quines quali
tats foren capaços els cavalls mallorquins so·tmesos a un règim alimen
tici millorat, el règim mateix q:ue exigeixen els :animals fprasters per a 
poder viure. Si algun d'ells pro·vés aquest canvi, veuria com a cada 

I 
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- generació augmenta el volum dels productes, com es millora llur con
formació i les qualitats totes. Si, pel contrari, el ramader ,observa l'evo
lució dels productes mestiços, . constatarà a cada genetació upa baixa 
de les qualitats primitives. Aplicant al mateix temps un r ègim alimen
tici satisfacto·ri i l'euga mallorquina i · a l'euga importada o mestiça els 
prod.u;ctes de la primera (obtinguts amb semental pura raça mallor
quina) a cada generació faran un ascens qualitatiu; els productes de 
l'eug·a importada, coberta per no importa quin semental, la seva des
•Cendència degenerarà. 

... 

~·· ¡jk ~ p ~ g e f :~~ 
2 3 4 5 6 

~ 
~ 

~ 
,. v 

~ N s ~· (;J o J{ o 

7 s 9 ¡n 11 12 
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Marques pertanyents als senyors: I. De D. Pere Font dels Olors.-2. Del Sr. Marqués de Palmer. -

3. De D. Andren Rubal.-4. De D. Francès Tuyols.- 5. Del Sr. Marq ués de Miany.-6. [)e D. Ramón 
Orlandís. -7. De D. Andreu Ver!.- 8. Del Sr. Comte de Montenegro.- 9. De D. Ramón Despuig.

qQ, De Don Jordi Fortuny.- I I. De D. Jaume Vilallonga.-12. Del Sr. Marqués de Campofianco-

13. De D. Joan Julià.-14. De D. Antoni Salva.- 15. De 1). Joan Estades.-16. De D. Gregori Bonet. 

-17. De D. Rafel Planas de Sant Martí.-18. De D. Marti Mayol.-1 9. De D. Joaquim Gual. 

Davant d'aquesta perspectiva l'elecció no és dubtosa. Però a dir la 
veritat, no creiem gaire en l' eficàcia del raciocini. No ha pas sigut la 
bàse dè l' edu cació tècnica del pagès, com tampoc és la raó qui presideix 
els afers de la vida del ramader. 

Mlirant d' a prop com transcorr e la vida pagesa,· es veurà que els ac
tes que el pagès realitza depenen del ·costum o de la còpia amb una ten
dència marcadissima a convertir-los cada dia més mecànics. Si un acte 
nou entra a formar part de la conecció d'actes ordinaris, aquest acte 
serà imitat o copi:a.t, mai o quasi mai enterament nou. 

Si un agricultor intel:ligent no es fa càrrec del cas del cavall mallor
CfUÍ, i q¡u.e les coses continuïn de la mateixa manera, hauran d'ésser els 
fr ancesos acumulats el què ret.ornarà a son lloc el cavall mallorquí, és 
a dir, que en tota la illa no hi hagi altra raça que la pròpia. · 
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Actualment, si les races extranyes gosen de més f·avor, és percp.1è 

els pagesos no tenen experiència de sa, explotació, ni han pogut compa

rar els efectes d'aquestes amb els de la raça mallorquina. Quan els 

pagesos veuran que amb les eugues mestices no obtenen el nombre de 

mulats que amb els eugues del p·a.ís, quan el mercat a son torn pagui poc 

aquests subjectes percruè no donaran els resultats dels altres, serà llavors. 

q.ue vindrà una reacció a favor de la ra.ça mallorquina. 
A ::VIallorca, entre els agricultors, no hi ba un estat cultural crue per

meti imposar el criteri d'una autoritat actual. Hi ba, com quasi a tot 

arreu , agricultors .u.n poc instruïts, o el que és equivalent que llurs idees, 

no són idees presents, sinó pretèrites, de cinqrua,nta o cent anys enrer a, 

llavors que la idea dominant en Ramaderia era el creuament •a outrance. 

Que s'enraoni amb un ramader «un poc il:lustratll sobre les maneres de 

millorar les races i de seguit sortirà amb tal .o quals reproductors exòtics 

i la necessitat de creuar-los amb l;a raça del país. Es amb aquestes idees, 

que els mallorquins criado·rs de bestiar cavallí, exploten aC[IU.esta part de 

la ramaderia. Per això desitjaríem que algú capaç d'imposar-se, apa

regués entre els ramaders i els fes vew·e cp.1an equivocats estan amb els 

mètodes de reproducció que utilitzen. 
Això últim, és potser un poc difícil. Probablement, abans que les 

idees canvíi.n els fets s'avançaran al raciocini ensenyant als r amader s 

, les bondats de la raça mallorquina i els inconvenients de les races exò

tiques. 

Com apèndix d'aquest capítol, quatre paraules d' heràldica zootèc

nia. Es sabut que en el temps que les ramades ocupaven dilatades ex

tensions i el no-mbre de caps de cada ramat era gros, els ramaders per 

a conèixer llurs animals els marcaven amb un ferro roent, que repre

sentava una figt1ra, particular. 
A tot arreu del món on hi han grans ramades, la marca o senyal 

persisteix. La petita propietat havent reduït el nombre de caps, i en

cara aquests siguent estabulats en sa majoria, la marca ha deixat 

d'existir. 
Actualment, a Mallorca, les mar~es acaben de desaparèixer i gair e 

bé es pot dir C[U€1 Iio existeixen. Se m'havia dit que la Diputació balear 

tenia un Registre de les marques, Registre al qual no constava el nom 

del propietari, sinó la denominació del son. F etes les averiguacions de

gudes, se'ns digué a la Diputació que ignoraven el tal Registre. 

No obstant, hem pogut recollir, gràcies a la diligència del senyor 

Bosc, Inspector pecuari de Balears le adjuntes marques, les quals en 

sa major part perteneixen al passat. 

M. ROSSELL I VILA 
Professor de Zootècnia 

Són wefe1"ibles les treballades de tanLor o d' hive?"n a les de p1-i-

1nave1·a. 
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El nitrogen en la terra 

E L nitrogen és considerat com un dels quatre elements necessaris. per 

_ a l'alimentació de les plantes; d'aguí la importància que té ·per 

a l'agricultor et coneixement de la forma i quantitat en què es t:roba en les 

terres de co.rtr!JU: per a poguer-lo donar a les plantes en la Jorma d'adobs 

en cas de necessitat. 
Els agrònoms classifiquen les terres pel seu grau de riquesa en ni

_trogen; en ci·nc classes. 
1." Terres molt pobres. Les que contenen menys de 0,5 granis de 

nitrogen per 1,000 grams de terra. 
2.a Terres pobres; contenen de 0,5 grams a :L gram per 1,000. 

3.a Terres de riquesa mitja; contenen 1 gr. per 1,000. 

4-.a Terres ricrues; contenen de 1·:a 2 grams· per 1,000. 

5.a Terres molt riques; contenen més de 2 grams per 1,000. 

Per terme general, un01 terra serà considerada ben provejda de ni

trogen g:uan tingui ún 1 per 1,000. 
c;onsiderem¡ una terra que té un gruix de 30 cm.; el càlcul ens dóna 

que el volum d'una hectàrea és de 3,000 cm. El pes mig d'un metre 

cúbic és de 1,200 Q.; per lo tant el pes total de la terra continguda en 

una hectàrea serà 3,000 per 1,200, i gual 36.000,000Q., o siguin 3,600 tones . 

. Per a . obtenir la qliantitat de nitrogen contingut en l'hectàrea de terra, 

cònsiderant-la com moU pobre, per lo tant contenin 0,5 gr. per 100, 

multiplicarem el pes de la terra pel tant per mil, i tindrem qu,e la terra 

molt pobre conté per hectàrea 3,600 per 0,5 igual a 1,800 Q. de ni

trogen. 
Per altra part, una bona collita de blat extreu com a màxim uns 

100 Q. de nitrogen. ¿Pe:r: què, doncs, necessitant una bona cÓllita de 

blat .uns 100 Q. de nitrogen , no s'obtenen aquesta classe de• collites en les 

terres pobres que contenen, com hem vist, més 1000 Q.? S'explica això 

perquè en el terreny no més es troba una part de nitrogen en forma assi

milable directament per les plantes i l'·altra necessita sufrir una sèrie de 

transformacions per ésser més fàcilment aprofitat. 
Passem ara a veure les formes en q11è es troba el nitrogen en la terra 

de conreu. 
En el terreny trobem el nitrogen en tres formes. 
La primera és la de nitrogen orgànic, que és la que constitueix la 

matèria vegetal en descomposició, residus orgànics. Aquest . nitrogen 

és1 el que constitueix la m.ajo·r part del què és troba en terra.; prop 

d'un 98 % es troba en estat de combinació orgànica amb el carbon hidro

gen i oxigen." Aquesta combinació és lo que rep el nom d'humus, que 

és el 1·esultat de la descomposició dels cossos orgànics, sota la influència 

de l'ogtxen, de la humitat i de certs microbis. 
Encara és discutit pels agt·ònom:s si és o no absorbit el nitrogen en 

aquesta forma per les plantes. 
La segona forma és la de nitrogen amoniacal. El que es troba en la 
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terra, .utna part procedeix de les sals amoniacals que es 'troben en l'at
mosfera i que són portades a la terra per les aigües pluvials, i altra 
procedeix del nitrogen orgànic, el qwal passa a n itrogen amoniacal per 
la influència d'un cert grau de calor, hll.IThÍtat i la cooperació de deter
minades bactèries; l'amoníac que es desprèn es combina una part amb 
J'àcid carbònic que es troba en la terra formant ca.rbonat amònic. 
~especte a l'assimilació per les planttes d'a;questa forma de nitrogen, 
ha sigut també discutida, però sembla provat per les experiències de 
Müntz i Mazé que una part del nitrogen •amoniacal pot éssel' directament 
absorbit per les plantes; la major part del nitrogen amoniacal si les con
dicions són favorables passa a l'estat de nitrogen nítric. 

El nitrogen nítric és la tercera forma en q¡uè es pot presentar el 
nitrogen en el terreny; existeh en la forma de nitrats, aliments -n itro- . , 
genats de les pl'aJltes per excellència. 

El fenomen de la transformació del nitrogen amoniacal en nítric i 
nitrats, rep el nom de nitriiicació. La matèria orgànica pot sufrir una 
nitrificació més o menys intensa. És molt ràpida quan es verifica en 
terres lleugeres, en canvi es verifica amb lentitud en les compactes. Els 
nitrats es formen per l'oxidació de l'amoníac o ,de sals amoniacals. Du
rant gran temps s'havia cregut que aquesta oxidació es verificava gràcies 
a l:a presència de cossos pGrosos que actuaven. de la mateixa manera qUie 
l'espor:ja de platí, doncs Kuhlmann havia obtingut nitrat amònic fent 
pasar una corrent d'amoníac per l 'esponj a de platí escalfada; però amb 
les experiències de Müntz i Schloesing s'ha vist que aquesta oxidació es 
produïa sota la influència de microbis especials; els mateixos demostra
ren, que perquè es verifiqués la nitrificació era necessari la presència . 
d'aquests microbis i q1ue .uma terra capaç de verificar la nitrificació perdia 
aquesta propietat sotmesa a una temperatura de 110° i que recuperava 
el p.oder de nitrificac ió si se l 'h i afegia terr:a. no esterilitzada. D' aques
tes experiències resulta que n o és pas la porositat la condició essencial 
per a la. nitrillcació, sinó que existeixen en· è1 terrena certs microorga
nismes; feren també experiències respecte aquest particular amb Mico
dermes, Mucosinees i Penicillium, deduint que ~a nitrificació és el resultat 
de l'acció d.'un microbi de funcions especiiiques. Indicaren els mateixos 
autors les condicions millm·s per a una bona nitrificació que podem 
resumir com segueixen: , aireació suficient, temperatura òptima de 37° 
(la nitrificació es manifesta ja •a. 12°, però vol temperatu res més supe
riors, és per això cru e la nitrificació és me•nys intensa 1 a l 'hivern) ; pre
sència d'una base (carbonat de calç), doncs en les terres àcides no es ma
nifèsta la nitrifica.ció, aquesta base és per a combinar-se amb l'àcid ní
tric a mida que es forma. 

Winogradsky va ésser el primer que en 1891 logrà separar els mi 

crobis específics que produeixen la nitrificació trobant dos ferments. El 
ferment nitrps, que oxida el amoníac i el transforma en àcid nitrós i les 
sals amoniacals en nitrits i ·ei _ferment nítric, que transforma l'àcid ni 
trós en nítric i les sals amoniacals en nitrats. . 

. I 

Resumint lo dit SGbre la nitrificació, podem dir que per a la tra11s-
formació de la matèria órgànica en nitrogen nítric, el més favora
ble per a ésser assimilable per a les plantes, són necessaris tres fer
ments. 
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t.r Ferment amoniacal que actua sobre la matèria orgànica nitro

genada per a transformar-la en nitrogen amoniacal. 
z.n Ferment nitrós per a transformar el nitrogen amoniacal en 

àcid nitrós i nitrits. 
z.r Ferment nítric per a transfo-rmar els nitrits en nitrats, última 

fase de la nitrificació. 
E. M. D'YMBEF.T 

Les cures als prats d'alfals 
I 

T AN punt el prat artificial és ja sortit, deu dedicar-se una important 

atenció a la noveTha planta per a veure si l'acompanyen altres 

herbes que poden perj>udicar-la. En cas afirmatiu, s'ha de treballar 

per a la seva extinció, cosa que pot fer-se de dues maneres diferents : bir

bant i segant. 
Si la inv¡asió de males herbes és poca, els jornals de les dones no s,ón 

cars i l'alfals és fet a solcs, el primer procedimeht 'és el més apro·piat. 

Es porta a cap de manera que les dones avencin escanxarrades sobre el 

solc, i amb una aixadeta petita van arrencant les herbes dolentes. 

Si la farratgera· sigués !eta a ruix, els jo·rnals de les birbadores fos

sin cars, o la .invasió considerable, llavors deu seguir-se el segon proce

diment, el de la sega. S'espera •a què l'alfals tingui uns deu centímetres 

d'alçada, i es sega; si al brotar de riou la pla!llta, encara l'herba dolenta 

fos abundant, es repeteix l'operació; i novament s'hi torna en cas con

venient. Es quasi segur que no caJdJ:à fer-la més de tres vegades. 

Combaten alguns autors aquest darrer procediment. d'extirpació, 

mes tots els inconvenients que puguin assenyalar-se-li, i el principal de 

1·etrassar un ~ic la producció, vénen compensats pels aventatges 

que assenyalen altres i que no són difícils de compendre, puix de deixar 

c1·èixer les maJes herbes, la falta d'aireig, de llum i de sol, donen a-l'al

fals un raquitisme tal en sa creixença, que li posen la vida en perill. 

Nascut l'alfals, té d'arribar un moment o altre, el precís de la pri

mera sega. Aquesta data, així com també la de les segues successives, 

no es poden pas prefixal· d'una manera general, car estan. fortament 

lligades amb el clima de cada comarca. Tampoc pot fixar-se un patró 

general per al nombre de segues anyals, com no pot predir-se els anys 

de dura del prat. Depenen aquests de la naturalesa del terreny, i aque

lles, del clima; compendrà el llegidor que segons siguin un i altre en la 

comarca alfalsera, serà la producció del farmtge. Però siguin més o 

iguin menys unes i altres, els cuidados que anyalment han de dispen

sar-se a l'alfalsar són els mateixos. 
Encara que en preparar la terra per a la sembrada s'hagi adobat 

convenientment, devem preocupar-nos cad!a any de donar-li un nou ado

bament, que variarà segons la riquesa del terreny en cada un dels tres 

elements indispensables. al creixement de la planta. Les fórmules a~se

nyalades per Pelegrüu són les que posem a seguit, entenent-se per hec

tària de camp : 
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Per a terres soltes i arenoses : 

Superfosfat de calç 
Clorm· potàssic 
Guix ..... . ........ . 

Per a terres poc argiloses : 

Superfosfat de calç 
Clorur potàssic 
Guix .............. . 

Per a terres fortament argiloses : 

Superfosfat de calç 
Clorur potàssic 
Guix ..... . ........ . 

AgTicultu1'a 

300 quilos 
175 )) 
400 )) 

250 quilos 
100 )) 
400 )) 

250 quilos 
50 )) 

400 )) 

Són mçilts el pagesos que l'adobament any:al de l'alfals, quan ado·
ben, el redueixen a escampar 500 quilos de superfosfat de càlç ·per hec
tària, prescindint en absolut de tot adob combinat. Nosaltres no podem 
per menys de reconèixer la major eficàcia dels adobs mixtes a base d'àcid 
fosfòric i potassa, i entenem que deuen incorporar-se a la terra en pri
mavera, després de la primera sega, per lo que trobem excellents les fór
mules transcrites, si bé canviant en elles el clorur pel nitrat potàssic. 

Aquest adobament es fa a ruix, enterrant l'adob amb les operacions 
que a seguit es detallen : 

Després de la primera sega dels anys següents al primer, es dóna al 
prat '\1Ila passada superficial de rascles o cultivadora. Amb aquesta ope
ració s'enteqa l'adob tirat i s~arrenquen. infinitat de males herbes que 
entre .l'alfals creixen. Alg¡uns autors aconsellen repetir aquesta opera
ció després del segon dall, i altres n'hi ha que la proposen per a després 
de cada una de les diferentes seg~es. Nosaltres entenem ésser indispen
sable després . de les dues primeres, fent-se innecessària la subsegüent 
repetició, car la major part de males herbes queden destruïdes ja. Des
prés dels passos de rascles o cultivadora, s'imposa una curronada per a 
tornar a deixar la terr.a compacta. 

Entre sega i sega es donaran a l'alfalsar els regs necessaris, que 
podem fi~ar en dos per a cada dall. En regar, iom ja indicarem altre 
dia, s' ha de posar gran cm·a en què l'aig.ua no passi d'uns quadrons a 
altres, especialment en els regs que segueixen a cada adobada. La quan. 
titat d'aigua necessària per a cada reg varia considerablement segons 
la cla,sse de terra i l'estació de l'any, mes en general pot fL'l:.ar-se de 
500 a 800 metres qúbics per hectàrea. 

Qua'Il l'alfals està en condicions apropiades, les assenyaliavem ja 
en altre article, es porta a cap la sega, que pot fer-se amb falç, dalla o 
màquina. Són bons els dos mètodes darrers, però detestable el primer 
per l'engorro que representa i lo malament que queda la feina. El mi
llor de tot és eii!fJlear la màquina, sobretot si la terra està! ben disposada 
i pot contar-se ·amb un bon aparell. 

Feta la sega, les operacions que segueixen són diferents, segons com 
vulgui utilitzar-se l'alfals. En. parlarem en veniders articles. 

J. VILADOT- PUIG 
Agramunt 
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La previsió del temps 
(Acabament) 

T ORNEJ.vr a l'altra.- 'disposició de les pressions. Si comprovem què el barò
metre, molt elevat en el centre, va ba-ixant en dirigir-se cap a les vores 

i assenyala successivament, partint de 770 mm., per ·exemple, 760, 750, 
etc., ten.im el contrari d'una depressió, i com aquesta darrera illO és; en 
suma, més que un cicló atenuat, s'ha donat a la disposiciÓ que ac.abem 
d'esm~mtar el nom d'«anticiclón. 

. Els anticiclons van sempre acompanyats de bon temps; no obstant, 
de vegades 's'han assenyalat en els anticièlons, pluges fines, però no 
duren i són poc abundants. Durant el règim anticiclònic, es produeixen 
les grans calors a l'istiu, i els grans freds a l'hivern. Això .Per una 
part es concibeix bastant fàcilment, ja que els anticiclons són vastes 

regions on es· produeixen difíci~ment els núv·oJs; el sol aboca en ells. 
els seus r~t.igs, l'absència de pantalla ¡atmosfèrica no s'op.osa durant la 
nit a la pèrdua de calor per irridiació, i la temperatura va baixant 
gradualment a mida que augmenta la duració del règim. 

En quaJ'lt a Les turmentes hem vist que són més freqüents en Ja 
regió Sudest d'una depressió, però es produeixen demés en certes cir
cumstànc~es ben conegudes; per exemple, ' entre dos ciclons, o a les 

vores d'un anti·cicló que està per acabar; en les r~gions ~n les quals 
reina una pressió unifo·rme en una vasta extensió; en aquest darrer cas, 
el fenòmen està favorescut per l'absència de vent, una temperatura pe
sada i una humitat elevada, però que va minvant. 

Com es veu, les lleis no manquen per a conèixer el te.tpps que farà, 
i això que aquí no ·hem donat més que els principis generals, però aquei

xes observacÏlons ba, tai·a.n àmpliament per a demostrar al lector que 
ens trobem en possessió d'una ciència molt més avençada de ço que 

g:eneralunent 1creu el públic. 
En. darrer anàlïs'i, resulta que -el problema de la previsió per a un 

meteoròleg que es troba en un siti determinat, i està privat de qualsevol 

informació procedent de l'exterior, és a dir, isolat, i ·entregat a les seves 
prppies f.orces, consisteix : 

Primer. A determinar si es troba en u'n règim de pressió o de 

anticidó. 
Segon. A saber an amJ:Jdós casos, en quina situació es troba amb 

referència al centre de la situació. 
Tercer. A tractar d'advertir si la depressió avença o s'allunya i én 

quin sentit; o bé a determdnar els elements anàlegs si ha compr.ovat la 
presència d'un anticicló. · 

L'estudi dels vents i dels núvo-ls, així com llur direcció, llur forçlll i 
llur velocitat, unit a les indicacions sum,'inistrades per les curves del 
baròm11tre i de l'higròmetre, li donen llavors un auxili preciós, i amb 
freqüència, durant la passada guerra, a l'Observatori de Bourg_es, ens 
vegèrem obligats a qo;ntentar-nos amb els elements que teníem a mà quan 

se ens demanava. una previsió dels te__mps. 
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COM s : E:FECTUA LA PREVISSIÓ EN ELS OBSERVATORIS 

Però en la natural!lsa, totes les coses estan vinculades- entre si; 
la situació atmosfèrica particular d'avui, en un punt donat, es troba 
baix la dependència de la situació d'ahir, i m:és encara, no· pot ésser 
isolada de les situacions atmosfèr.iques que la envolten. 

Prenguem un exemple per a compendre millor : quan una dep'ressió 
arriba a les nostres costes, aquesta depressió ve d'algun punt i es diri
geix cap a un lloc determinat. Doncs bé; el seu naixement té una causa 
i la· seva, direcció no està pas abandonada a la casualitat. Si regna un 
gran anticicló a Rússia, i si domina en el Sud d'Europa un règim de 
dèbils pressions, existeixen multitud de probabilitats de què nostra 
depressió .es dirigirà vers l' Austria, Grècia o Itàlia. 

Això és el que havia comprès el gran savi Le Verrier quan concebí la 
idea d'establir un servei de despatxos meteor.ològics per a informar a una 
oficina que centralitzés tortes les observacions i la tasca de la qual con'
sistiria prec;isament en distriburir al lluny l'anunci de les situacions 
atmosfèriques,..en marxa, vers una di•recció dada. 

En aqueixa època el mateix Le Verrier no sospitava la complexitat 
dels fenòmens, però cada dia té assenyalada la seva tasca, segons diu el 
proverbi, i la nostra ciència meteorològica, ha pogut des de llavors re
soldre problemeft nbus., insospitats per· nostres predecessors. 

Tots els gran Estats posseeixen cada un d'ells una oficina central, 
destinada a assegurar la repartició dels despatxos que reben quotidiana
ment. Per a establir una bona prev.isió a França, per '3xemple, o a Ale
manya, és del to.t necessari que es conegui la situa,ció atmosfèrica eur.o
pea. Cada matí, l'oficina central que és actu&.üpent l'Oficina nacional 
de Meteorologia, rep centenars de telegrames procedents de les re
gions veïnes i àdhuc allunyades, com són les Açors, Islàndia, Marro<:, 
etcètera. 

També convindria tenir oom abans dé la guerra la situació de Rússia, 
però els nostres bolxeviquis són massa avençats per aprofitar progressos 
propis de l'antiga civilització. Des dels començaments de la seva eiib
pL·esa, pensaren que un poble conscient i lliure, res no tenia que fer 
amb .observaci,oris c;ientífiques; el director de l'Observatorj< de Pulkowa, 
prop de Petrograd, tingÚé d'abandonar sos instruments i escmnbrar els 
carrers per a guanyar-se la vi rua.; així ho va escriure al president de 
l'Acadèmia de Ciències, èl qual em participà les seves queixes. Des 
d'aleshores, els utopistes imaginen-els candis sisquera-poder modificar 
a.l seu caprici les lleis que r'eg;eixen a les nacions des de que l'home es 
trqba en nostra planeta i viu en S'ocietat. L'experim-ent els ha costat •car, 
a..íxi com al poble . rus. Es concebeix que, en tal s condicions, no pensin 
en els despatxos meteorològics, anc que si haguessin llegit mos articles 
des de 1911, haurien pogut preveure la secada espantosa, la qual: unida 
al desempar de la revolució, a. la gandu1eria i a la falta d'iniciativa, 
acaba de provocar la fam més terrible g;ue es cooeix. 

Acabada aqtiesta digressió. t.o.Inem · al nostre assumpte: entre 
aqueixos nombr.osos despatxos, q11.._. es dirigeixen als matins cap a París, 
meteo1:òlegs experts fan una selecció atinada i solament conserven 
els . principals. Se tracta després de transmetre als interessats obser-
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vatoris de província, generalment, ço que és sols necessari per a una 
hona previsió local. 

Abans de la guerra s'utilitzava el telègraf si els despatxos, for
çosament abreviats, per a no retraçar la transmissió, i que no tenien 
dret a prioritat, arribaven cap al tard, afegeixo que ~a previsió era 
difícil, donada l'escassetat de les indicacions transmeses. P.erò actual
ment, quaR la Ton.e\ Eiffel parla amb el món enter, l'envio del butlletí 
meteor.ològia resulta un joc de nois, i així és com cada ·dia a les 10'30 el 
meteoròleg en'Carregat d'aquest servei ¡¡ep per 1:elegr~fia sense fils 
centenars de x.i.fres, que després no cal sinó traduir en llenguatge clar. 

D'aquesta manera ens són trameses les observacions de quaranta 
estacions europees, i se ens dóna al mateix temps que 1a pressió bar.omè
trica, la direcc.ió i la força dels vents, la temperatura, etc. 

Immediatament comencem per traçar en la carta d'Europa ço que 
anomenem isobares, és a dir, línies que reuneixen als punts una pressió 
igual. D'aquesta manera, la nostra carta es va cobrint de traços més o 
menys regulars, p·erò que sempre dibuixen una o més depressións amb 
un o més anticiclons. · 

L'examen dels vents, !'•aproximació maj.or o menor de les . isobares, 
diferents particularitats ja comprovades, ens permeten, demés, conèixer 

amb anticipació els punts envers els quals han de dirigir-se les de-
Així, doncs, no solament podem saber el temps que fa a la tarda en 

una regió qualsevulga d'Europa, tota vegada que coneixem le seva 

situació en relació als centreJ> de depressió observats, sinó que, demés, 
podem apreciar la situació baromètrica que es produirà al dia següent, 
i per tant, predir fins a cert punt el temps que farà en la regió que 
ocupem també, i fins millor que en les regions més llunyanes. 

Acabarem aquí aquestes consideracions. Els que vulguin estudiar 
. més a fons el mètode, poden consultar la . meva o pr a recent, titulada 

Com 1Jreveu1·e el terrlf[Js, espècie de tractat de meteorologia, destinat so
òretot. a aquells que vulguin apendre aviat i sense perdre temps en les 
teories m,Jés o menys fantà~tiques que obstrueixen a la major part de 
les ciències. Quedarà complert el meu objecte si aquest article us con
dueix fins a les portes d'a.questa ciència de l'atmòsfera, estudi quasi 
tan atraient com aquell que lliurant-nos de quasi les nostres traves 
terrestres, ens porta per encantaments feèrics ·cap a l'interior del tem
ple de la deesa Urània. 

ABAT TH. l\IÚREUX 

La valoració del bestiar d'engreix 

H 1 ha que veure-h.o per a creure-ho· ço qu.è passa amb la venda del bes-
1 tiar engreixat. 

L'escorxador barceloní dintre j.ie la més fina discreció, é un lloc on 
actualment la ramaderia catalana hi. topa amb considerable dificultat. 
La valoració del p.orc, sobretot, té a prop seu una carga de comissionistes 
i negociants que li treuen tota l'aureola o estímul econòmic que ell 
és capaç de pr.oduir. El Gremi de Cansaladers de Barcelona porta a cap 
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una política capaç de fer variar tot ideal vers les exportacions de 
pOI'C"~ 

Tothom sap les baixes sofertes durant dos hiverns passats i quan 
podia venir una saludable regeneració, s'implantà el procediment de la 
suspensió de la matança. Interessava adinerar lo existent en els maga.t
zerns i acumular bestiar en les corts dels. pagesos i fer sensible l'existèn-
cia, tenint en compte la producció mallorquina. · 

Alruesta acció fo-u Cionsolidada pels comissionistes en. pes; nos
altres no endevinarem tot l'alcanç d'aquelles proposicions i les conse
qüències que vindrien. Avui podem parlar per boca dels mateixos fets. 

El . 'indicat de recriadors i engreixadors de porcs veient usp esa 
la matança, durant l'.esth.;i i prevenint una baixa de preu espantosa, lo 
qual significava •agermanar-se pèrdues sobre pèrdues i tenint present 
a quins preus es vengué durant el març i abril passats, pensant que 
fóra norma del Gremi de cansaladers suspendre la matança sempre que 
els hi convingués anuJ.lant sobretot la producció de l'estiu, va .organit
zar-se per a sacrificar son bestiar i espendre'l directament al públic. 

Mentre sufríem tota mena de inenaces i c.oaccions i teníem sobre nos
tre el pes d'una organització aom el Gremi .mencionat, s'obrien preus en 
el mercat de Mallorca i es comprava i s'enviava bestiar a l'escorxado-r de 
Barcelona. La sor¡¡resa no trigà en venir i vingué la baixa de 3'90 pessetes 
per quilo a 3 pessetes, i tots consideràvem la gran abundor de bestiar que 
debia existir. Res d'això. S'explica sabent a quins preus s'obrí la venda 
a Mallorca a pes viu, .els preus del mercat nostre i quant .ha durat el 
negoci. 

Recordem que l'any passat el trust de compra era fet i a quins preus, 
i aquest any ha succeït igual; la producció és víctima de l'incapacitat 
dels mateixos productors i de la poca ajuda que poden donar-li els Sin
dicats tal com avui. actuen. 

Jo m'atreveixo a dir que l'estructura actual dels Sindicats agrícoles 
en quant al pr.oblema ramader 110 resol cap dels aspectes econòmics d.e 
la producció. La, valoració del bestiar l'assenyala el trust o gremi aVIUi 
dia més disciplinat i de posi¿iva eficàcia. A pesar de tota la profusió de 
Sindicats agrícoles comarcals, la va.1oració del bestiar està supeditada al 
ditxós preu que passa, preu que es determina segons les amistats entre 
organismes totalment independent.<; de la producció. 

El Sindicat d'engteixadors de porcs tingué la missió, durant el seu 
primer any d'actuació, de vendre el besttar prescindint del comi sionista. 
Aquest aspecte el' resolgué bellament liquidant molts beneficis; mes això 
q11e pel nostre caràcter sembla un monument de grandesa descobert, 
pràcticament no solucionava Lo més fonamental, i el conflicte vingué; 
no tenia el Gremi de cansaladers un organisme amistós com el dels comjs
sionistes; no podia satisfel' anhels en quant el preu del bestiar, doncs, 
la seva defensa era suspend1'e la matança fins que el bestiar s'hagués 
de sacrificar per imposició ae la salut econòmica de sí mateix, o bé per 
la interessant acumulació en els corrals. Enfront d'això ¿on és l'acció 
defensiva que ha.n oposat els sindicats agrícoles, inclús els més fiorei
xent en altres aspectes de la vida agrícola? Callar,. esperar, entregar 
bestiar dels seus associats al ditxós «preu que es passa». Es vergonyós, 
é 'd'obligació confesar-ho, la pompa de moltes institucions cau en la in-
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consciència de les multituds; molta · fastuositat, mes gens d'eficàcia; 

molt romanticisme de societat; molta satisfacció davant la llista de cents 
socis per a cobrar quotes, més el positivisme de les associacions rama

deres o agrícoles d'Alemanya i Bèlgica, ni somniar-ho. 
El Sindicat d'engreixadors de porcs de Barcelona, trencà aquest 

curs, obrí les taules reguladores en tots els mercats de Barcelona, mata 
son bestiar adinerant-Lo segons preu de revenda al públic. Triomfa a 
pe ar de tenir sobre sí el boicot del Gremi de cansaladers o tocinaires; 

a pesar de totes les desconsideracions que ha rebut per obra de certes 

associacions agrícoles que es creuen complir son deure seguint la corrent 

que discretament els hi assenyalen organismes totalment contraris als 

interessos dels associats que· ells representen. 
JosEP SECULI ROCA 

Gavà, I desembre 1921. 

COMENTARIS 
La població pecuària d'Espanya . 

Del cens. publicat per la inspecció general d'Higiene i Sanitat Pe

quària del Mini t e,.ri de Foment, corresponent a l'any 1921, resulta que 
la població ramadera. d'Espanya pujà a 61.947,932 caps de bestiar. 

Hom observa resseguint-lo, que les quatre provinc:ies que tenen més 

bestiar són les següents: 
Cavallí: Sevilla, 71,158 caps; Oviedo, 37,890; Barcelona, 34,583; Co

runya, 33,459. 
A inal: Badajoz, 80,381 ; Sevilla, 67,646; Oviect;o, 53,443; Grana" 

da, 57.017. 
Mular : Almeria, 86,204 Badajoz, 68,446; Córdova, 58,527; Ciutat 

Real, 56,759. 
Vacum : Corunya, 494,274; Oviedo, 429,791; Lugo, 359,016; Ponteve

dra,, 206,908. 
Llaner: Badajoz, 1. 770,000; Càceres, 1.342,396; Terol, 1,122,341; Bur

gos, 1.015, 741. 
Cabriu: Ciudad Real, 408,468; Màlaga, 236,672; Badajoz, 204,805; 

Granada, 180,976. 
Porqui: Lugo, 429,555; Badàjoz, 421,735; Córdova, 311,622; Sevi

lla, 269,293. 
Aviram : Càceres, 3.048,422; Ciudad Real, 1.547,756; Badajoz, 933,400; 

Barcelona, 862,416. • 
Que en canvi les quatre que en tenen menys, són: 
Cavalli: Cuenca, 3,633 caps; Guadalajara, 3.132; Almeria, 2,539; Gui-

púzcoa, 2,514. 
Asinal : Orense, 6,940; Girona, 3.690; Pontevedra, 1,974; Alava, 1,661. 

Mular: Lugo, 1,480; Alàva, 1433; Vizcaia, 1.158; Guipúzcoa, 395. 
Vacum. Alacant, 4.135; Tarragona, 3,701; Almeria, 2,902; Caste-

lló, 2,602. 
Llaner: Alacant, 49,230; Alava, 46,986; Canàries, 39,471; Ponteve

dra, 38490. 

• 
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Cabriu: Palència, 10,538; Valladolid , 10,528; Viscaia, 10,109 ; Guipúz

-caa, 723. 
Porquí: Alacant, 19,143 ; Palència, 15,400; Alava, 14741; Guipúz

coa, 13,322. 
Aviram: Balears, 196,534; Castelló, 150,670; Guipúzcoa, 125,531; Ala

va, 59,504. 

L'acció de l'Estat a l'estranger 

A Dinamarca, segons pot llegir-se al Statisk AaTbog 1920, hi ha de:. 

de l'any 1900, una: llei per a la concessió de préstecs per l'Estat, als que 

vulguin construir masies als termes despoblats. 
En vint anys aè¡uesta llei ha donat lloc a l'edificació de 9,964 cases 

de pagès, el que represoota un esforç per part de l'Estat inamarquès 

de 57,972.260 honers, entre els préstecs per a la construcció i els préstecs 

suplementaris. -
, Si fem la comparança entre l'extensió superficial i la població de 

Din~Lmarca i la d'Espanya, obtindrem els següents resultats: 
Si prenem com a base la població, a Espanya s'ham·ien d'haver 

construït, en igualitat de cO'lldicions, 79,712 cases. 
Prenent com a base per la construcció la extensió su¡:>erficial, s'hau

rien d'haver construït 124,550 cases. 

La desorientació de nostres pag95os 

Els diaris donen la nova de què a Alemanya són malt soUicitades les 

cebes. Al mercat de Barcelona, efectivament, alcancen enguany un 

preu com no hi ha record qU.e l'haguessin tingut. Un propietari d'Urgell 

va tenir l'any passat la pensada, que no direm si fou endevinada per 

casualitat, de plantar-ne tot un jornal, i està clar, amb la gran escassesa 

que n'hi ha, va: ensopegar-la i ha adinerat molt bé el fruit. 

Què ba succeït? Que enguany al poble s'han plantat una infinitat 

de jornals de terra tots de ceba. Els pagesos que pogueren veure l'ad

mirable rendiment d'aqueix cultiu, han cercat llavor de ceba i l'han pa

gat tamibé a preus de no dir . 
· Ho encertaran? Ho esguerraran? Déu dirà. Però contestem el fet 

de què això és desorientació econòmica, esperit d'imitació no més . 

Igual ha pass·at amb l 'alfals. P r odu cte de la desorganització en els 

tramsports d'alfals a l'Urgell no s'ha Venut prou bé, però s'ha acabat, i 

algun comerciant que a darrera bo·ra tindria algun compròmís ineludi

ble, l'ha pagat, segons diu una co·rrespondència de Balaguer, a 9'50 pes

setes els 40 quiios, i àdhuc a Linyola se n'ba pagat a 10 pessetes. o en 

queda d'alfals, i en vista d'aqueixos preus, ara tothom sembra alfals. 

Què succeirà? Les lleis de l'oferta i de la demanda decidiràn quan sia 

l'hora de vendre. 
En altre article, el de la pruna, hi ha igual desorientació. Quan 

aquests anys endarrera es pogué veure que els hortolans de Lleyda adi

neraven bé el fru:it, entrà a l'Urgell l'afició a plantar pruneres. Algun 

matiner arribà a enlleminir-se amb lo bé que li pagaren el fruit els 

murcians, però altres anys l'han aparaulat l'han arribat a ajustar, i des

prés, o S! n'han desdit o no s' hi han acostat a comprar-la. i pagar-la. 
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.Ara són ja molts els ·que es penedeixen d'haver plantat prun.eres. Al

guns les assequen i les venen, altres no ho logren. 
El mateix mal sol donar sempre els mateixos resultats. ¿Què es té 

de fer? Pensar i estudiar els punts on pugui exportar-se la fruita en 

tendre, ·i pensar i estudiar com es pot transformar si n.o s'arriba a ven
-dre, estudiar el secatge industrialment, i així hi ha més camp per 

COlTe. 

'Un estudi estadístic de Diffloth 

Exposa el professor de la Fa-cultat de Grignon les següents dades 

respect~ a la ramaderia d'Europa i la seva disminució de capacitat pro
ductora, bé que amb tendència al millorament de patrons i races de 

bestiar. El resum de reducció a Eur.opa sembla que és : 
Boví: De 66.351,000 a 59.217,000; menos 7.134,000; 10 %.-Porquí: pe 

-46.407,000 a 11.821,000; menos 24.586,000; 53 %.-Llana: De 64.694,000 a 

57.144,000; menos 7.549,000; 11'7 %.-Equí: De 11.355,000 a 10.488,000; 

menos 867,000; 7'6 %. 
Si es compara amb l'augment dels cinc grans països exportadors, 

Estats Units, Canadà, Argentina, Austràlia i Nova Zelàndia, trobem les 
següents proporcions no compensadores : 

Boví: De 102.757,000 a 118.895,000; més 16.158,000; 15'7 %.-Porquí: 

De 63.918,000 a 81.304,000; més 17.386,000; 27 %.- Llana: De 211.162,000 a 

'215.980,000; m!és 4.718,000; 2'3 %.-Equí: De 26.128,000 a 27.863,000; més 

1.835,000; 7 %. 

'La producció de cereals de l 'anys passat 

Segons les dades estad.ístiqrues publicades per la Junta Consultiva 

Agronòmica, la producció dels cereals que se citen, alcançà _ en l'any 

'19'21, les següents xifres: 

Blat ... 
Ordi . 
Sègol .. 

' Cibada . 
Blat de moro 

39,503.725 quintars mètrics 
19,447.257 quintars mètrics 

7,142.386 quintars mètrics 
5,169.669 quintars mètrics 
6,324.272 quintars mètrics 

Relacionant aqueixes xüres amb les de. la producció de 19'20, diu 
la J. C. A. que suposen una collita anàloga, amb un xic d'augment en 

.el blat i en sègol i una mica de disminució per als demés cereals 

.expressats. 
En quant . a altres cereals no es citen per no tenir encara reunides 

les dades, essent el més important de tots l'arroç que figura amb una 

probable collita de 2,615. 739 q:u:intars 'mètrics. 

iLa industria av ícola en els Estats Units 

· No sols té gran prosperitat, la indústria avícola dels E'stats Units, 
:sinó qu~ gaudeix de un avenç ronsiderable. Anyalment es celebren 

fires i exposicions, amb el fi d' impulsar als agricultors a criar bé les 

.aus, i amb la major comoditat possible. 
Es calcula que existeixen 5,655. 754 establiments avícoles, amb un 
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total de població, que puja a 488 milions, calculant-se el preu d' aqueixes 
aus en 202,506.000 dòlars. 

La població no es circumscriu solament •a la producció de carn, sinó 
al proveïment d'aus pels centres populosos, sense que això vulgui dir 
que no dediqu:in singular atenció a l'aviram destinat a la cria i expor
tació, puix és un comerç que ultra practicar-se amb llurs estats federats, 
el fan amb gran escala amb les nacions sud-americanes. 

La producció d'avellanes a Espanya i Catalunya 

Segons les esiaclístiques c..ftcials, hi havien a Espanya en 1910, 12,992 

hectàries d'avellaners, ; d'aquestes, 12,195 corresponien a Tarragona i 
610 a Girona. En total, Catalunya tenia, doncs, í2,805 hectàries. La 
producció total espanyola era de 273,665 qruintars mètrics. D'aquests 
200,680 eren prod.u.'its per Tarragona, 5,980 per Girona i la resta per 
difarentes regions espanyoles. La producció catalana, •assolia, per tant, 
la xifra de 206,660 quintars. Però avui aquesta ha crescut bastant sigui 
perquè ha augmentat la euperfície conreada, siqui perquè han millorat 

els mètodes de cunreu i en l'actualitat es cullen anyalment a la nostra 
terra prop de 500.000 sacs, de 58.40 quilos cadascun, és a dir, 292,000 

quintars. Les comarques catalanes productores d'avellanes, són ·el Camp 
de Tarragona, el PrioTat i la Selva. Ara comença a extendre's el cultiu 
pel Vallès, i un xic per l~Alt Empordà. 

Contra les terres erme~. 

A Mèxic s'és dictada una llei per regisme de les terres ermes. En 
virtut el' aquesta llei, ha estat declarat d';utilitat pública el conreu de 
les teues de labor, poguent l!a nació disposar en qualsevulga temps, 
temporalment, i únicament per a fins agrícoles, d'aquelles terres q'lle 
essent laborables estan incultes per dessidi·~ dels seus propietaris. 

Totes aqueslles terres que no són restollades pels seus propietaris, o 
aparcers o arrendataris, queden eles de ara, ipso facto a lliu:re disposi
ció dels ajuntaments, els quals ·poden donar-les en aparceria o arren

dament a aquells que ho sollicitin, essent, però, preferits els habitants 
d'aquell municipi on estan enclavades. 

A Espanya ... tampoc. 

Una ublague¡¡ etimològica 

Hem de recullir-la amb traducció adaptada, car prové de la «Bon
fort's Wine and Sprit Circular" nordamaricana, que cerca la raó filolò
gica .. del mot vi. 

~o és altre que recullir les primeres lletres de les paraules que ex
pressen les v.irtuts valor i inocèncià per a conseguir el noiÍJ del suc que 

enterholinà al patriarca 1 oé. 
I la «Bonfort ' s Wi1~e" en contra les excellències del producte, gaire bé 

ensems que la llei seca vol foragitar-nos de l'Amèrica de Lincoln, i atri
b.ueix la definició a una llegenda iraniana. 

Nosaltres, posats a fer-hi brometa, els hi retrauríem als yankes abs
tencionistes -malgrat que mormons - aquella espatoxada del traduc

tor lliure : el «Vi de VI es vici». 
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Les necessitats depuradores 

Era axiomàtic que el temps ablanava les coses i polia aspereses. 
Doncs l'axioma a fet fallida. Probem-bo. 

Alemanya g.uerrejà amb sa pseudo-aliada Itàlia; Alemanya agraï a 
Espanya llur neutralitat. Itàlia cull i exporta taro nj a i altre tant cull
i voldria exportar-l1'spanya. Però a la ge.rmana llatina de l'Adriàtic 
tenen lires a 32 pessetes respecte uns marcs elevés 2'65 i Espanya tenim 
a la pesseta tan rodanxona que als països guerrejadors els esvera lluT 
sanitat. 

Doncs bé; la simpatia i amistat com la violència i maltracte s'es
vaixen enfront de ra necessitat del comprar i per molt simpàtica CJlfe 
resulti la clorada mandarina valenciana en caixes de 200 a 300 peces, el 
so que actualment fa la lira. a les orelles germanes es més seductor que 
els b.ust reial d'Alfons XIII. 

Total: que Itàlia ens porta aventatja amb son 32 per 100 devés' nos
tra moneda i que una taronja arribada a Hambrug o Francfort, encara 
que li mostrin 5 marcs, no passa dels 14 centimets, ço que fa què ni en 
marc vulguin nostre preciós fruit. • 

Ben amics, fins als ocs, però a la bossa no m'hi tocs. Que és una 
política internacional millor que la llima, el paper de vidre i l'oli. 

Alemanya, enfront de la necessitat, prefereix somriure a Itàlia dient
nos a nosaltres que Déu ens ampari. Lliçons de coses! 

Vellúria de nostre Planeta 
Són seriosos els anglesos. Reunits fa poc en un Congrés d'Edimburg 

alguns savis físics, geòlegs i astrònoms, han trobat: 
En Rayleigh, en l'estudi de transformació de les roques que conte

nen urani, plom i heli, ha arribat a determinar en molts milions d'anys 
el período de formació de la costra terrena capaça de permetre-li la vida 
:a l'home. 

El geòleg Gregory, en els anàlisis de formació de la mateixa capa, 
creu que podem permetre'ns la multiplicació per 10 o per 20 dels coefi
cienas físics. 

J effreys, l' astrònem, investigant les distribucions del calor en el 
proftmditzar les capes dels terrenys en relació amb l'evolució del siste
ma solar, troba un guarisme que val a uns dos mil milions anys el 
temps necessari per a què solidifiquessin les capes térrees. 

I després diran que de vell no es pa~sa! .. . 

Els extrems que es toquen 
Que se'ns perdoni l'orgull català de creure'ns constructius, sense 

negar que altres tendències regionals bo siguin. Però les faisons són 
diverses, sisquera, ara, sig.uin concomitants. 

L'agrarisme cerealista castellà, d'un proteccionisme manifest, ve 
manifestant-se de poc temps ençà protestatari i reclama airadamnet la 
preeminència dels interessos de la terra. L'estrèp~t arriba arreu dels 
pobles. 

La pagesia catalana, amiga de llibertats comercials, treballa quie
tament, s ' acòpla, organitza i avença, callant les Yeus dels homes entre-
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gats al cooperativisme, a la sindicació i a la confederació. Nostre silenci 
no trasbalsa als pobles. 

Ahir deien que pidolar feia català. Avui, els papers van trucats. 
La crisi dels conreus, enfront de la potencialitat industrialista, se mani
festa allà amb discursos i protestes i aqui amb reconcentracions. Els 
treballs de la terra i a la terra han d'evolucionar vers llu.r mercantilit
zació i industrialisme. Tenint la torça productora, no hem de fer altre 
que menar:-la amb seny i capitals. Si no manca el primer, escasseigen, en 
canvi, els segons. Si el diner fuig de les explotacions agrícoles per la 
lentitut de rendir, l'acoplament dels productes i braços suplirà al capi
talista amb ventatja: en mancomunar esforços i interessos. 

Allí volen que la mon tanya avenci vers els reclamants; aquí fem via 
vers l 'altura. Tan cert que per tots camins se va a Roma, que els agraris 
catalans temps fa que emprengueren pelegrinatge. I estem segurs d 'ar
ribar, mes no sense suors i fadigues . Han finit aquells temps de 
protestes i veus airades; passat l'escalf, res ne quedava. Ara tenim 
centres i cooperatives i fàbriques perquè li convé a Agricultura posar-se 
al to dels temps. • 

Allí i aquí cerquem ·una matei.xa cosa; sorn concomitants. ¿Quin 

mètode reixirà? 

Un punt de vista de ((A Í3 Cll 

Perquè nosaltres, qualques voltes, llegim el illustrat rotatiu madri- / 
leny. I bé que parlem d'ell, no volem retreure política que és .un clos 
vedat-gràcies a Déu-per AGRICULTURA. 

Però, com ·deiern, «A B Cu, ara que en Cierva reposa, comenta el 
pervindre agrar~ al Marroc sots nostre proteccionisme i ha trobat que 
l'acció civil colonitzadora, que poc temps fa era una consigna, no és 
possible. I que, en tot cas, eaJ un gran exèrcit d'ocupació. Troba que 
els rlfenys han de pagar-nos un import de protecció, tal com el pagaven 
al Magzhen per dret de sobirania. 

Està clar? Res de colònies civils agrícoles. Qualques màquines, 
grans de sembra i poqueta cosa més. Tributs en or de part d'allà i de 
sang de part d'ençà. Agricultors no, però soldats-en majoria de pro
cedència agrícola- sí. Gran pervindre al Marroc! 

El raonament d'un vot 

Miss Elizabeth Marbury presideix un ch1b feminista democràtic a 
Baltirnore, i la tinguda de l'entitat analitzant els preceptes de la llei seca, 
va concretar-se •amb la terminant declaraciq següent de la presidència. 

Qu.e calia reclamar la votació femenina que determinés la derogació 
de dita llei, i iaÏxò després de comprobada sa nulitat, car, des la pro
mulgació s'era demostrat l'augment d'ubriacs que acudeixen a l'ús de 
begudes semblants- a les prohibides, facilitades com preparàcions far
macèutiques. Afegia que el vi i cervesa són begudes sanitoses preses 
amb discreció. 

I sí! aquí està el bussilis del problema: l'ús no danya i l'abús de 
tota cosa, mata. Miss Marbury mereix nostra adhessió. 

Els fems del bestia1· són la base de la fe1'tilitzaci6 dje l~ ten·es. 
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INFORMAC·Iú VINÍCOLA . 
Bé ens plau poguer recollir avui quelcom més agra~ós i esperançador 

que ço que do~ven les passades quinzenes. De moment, no sols van 

s.obre ferm les cotitzacions, sinó que els preus tendeixen a augmentar,. 
potser perquè les sollioituts són més franques. 

Dues raons ens espliqrUen el fet: una, evident, de manca de vins en 

dipòsit car les existències arruagatzemades dels vins vells i els pocs vins 

d'enguany ajustats, han reduït de tal forma, que ja no abasten al constim 

interior que ha mantingut bons preus; una altra raó, no tan evident,, 

però si molt més probable, està en la general confiança d'arranj-ament 

del rnoclus vivendi amb França, inteligència que ja bau,ria potser arribat 

s_i els esdeveniments polítics no haguessin, per dues voltes, paralitzat els. 

curs de les negociacions. La base de probabilitat la trobar.íem potser en 

la menor intransigència dels vinyaters francesos, més •avinguts-sembla 

a volguer estudiar els nostres punts de vista. 
I bé caldrà que així sigui si hem de trobar, uns i altres alguns 

profits què, naturalment, imposanan mutus sacrificis. 
Comentant un autoritzat periòdic francès l'aéció vinyatera francesa 

que té pe.r cap devanter al coronel Mirepoix, president successor del 

Dr. Ferroul, troba que la reclamació de barratge duaner, respon "sem

pre a .una intransigènciau-són textuals paraules-"que retrassen la 

conclusió d'un acord tan necessari al comerç dels dos països». 
En tant que una part de comerciants francesos reclama l'entrada de 

nostres vins de alta graduació per a millorar els stoks de vins febles 

s~ us, la "C. G. -V." acaba de pronunciar-se amb una vot•ació i acord termi

nantment negatius per a nosaltres, car reClama dels seus gcwernants i en 

trasmet als representants el següent vot-mandat: "D'acord amb totes 
les Associacions vitícoles franceses i argelines, demaneu el mantenimJe!nt 

absolut dels drets i condicions duaneres aplicables als vins estrangers 

avans de la ruptul·a del "mo~us vivendiu franco-espanyol)). 
El plet en esta lluita d'interessos. serà formid•able, mes pensem que 

entre els extrems se troba sempre el medi conciliador que nosaltres 

podem oferir i que recerquem totalment allunyats de l'intent de por

tar-los-hi perjudicis als vinyaters de la nació germana. 
No suposa l'admisió de vins nostres un desig d'invadir els mercats 

inte1·iors. de França, perquè no sols seria ridícola pretensió amb nostres 
colors i graduacions, sinó que seria cercar-nos un element de concur

rència que es traduiria en nostra desventatja. Per sort, Fr'ança ,com 

Rspanya, grans productores de vi, forneixen bons tipus a mercats exte

riors que reclamen condicions que ni Espanya ni França poden, per sí 
ole i independentment oferir. ingú negarà que som dues nacions 

exportadores amb marques pròpies i amb cupatges que en diríem de 

complement, i, en aquest punt, venint a les dades estadístiques, hem de 

notar que les declaracions de enllita allí, i els nostres resums aquí, 

demostren que ells tenen boi garantit el consum interior anyal, però 

els manquen volums per a e~portar. 
I nosaltres amb mercat interior cobert en ses necessitats, tenim un 

'' 
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reduït sobrant per a collocar. Podem, doncs, •auxiliar al mercat vinater 

francès en ses exportacions sense el greu perill de grans volums com

petidors. Ço que val a dir: prestació d'un servei recíproc, car volem 

entendre que França no renuncia a llur clienteLa compradm·a, sisquera 

per quant la collita normal li dongui els acostumats sobrants. 
I si els veïns ho estimen i troben que la compra de vi estranger 'ilS 

imprescindible, no els ofereix Esp•anya un bon mercat? 
o és el ((débcn~ché. obligatoiren q,ue ells retreuen, ço q;ue ens mou, 

però qui més interessat que França en no empenye'ns a cercar-lo? Per

què si absolutament hem d'acudir a aqueix extrem, un cop assolit el 

credit en altres centres no productors, no tant fàcilment ens el deixa

riem pendre. 
La Franç-a vinyatera té un dilema viu amb nosaltres : o tenir-nos 

cooperadors o concurrents. Vegi q.uè més li val, fitant el pervindre; i 

com els fets tenen major aplom que les paraules, pensem que ells 

imposaran la serena reflexió per un arranjament de prudència, fins al 

limit de beneficis i sacrificis possibles d'una i · altra banda. 

PERE J. LLORT 

~~ ......... ~...._~..__. ........ ~~~~ .......................................... ....,.,..~.-.... . 
INFORMACIÓ OLEÍCOLA 

Continuen els mercats parats; sembla talment que no hi hagi oli, 

puix no es fan operacions; els corredors de totes les places es passeig!fn 

amb les mostres a la butxaca i no hi ha cap comerciant que se les miri. 

Tanta calma sembla impossible i no obstant el tenedor es mostra 

fort, no vol vendre, sembl!a que té complerta seguretat de què els preus 

no s'han de posar més malament. 
El comerciant no compra per crue té la casa plena d'oli i allà on es 

creia poder-lo vendre, tampoc ho ha lograt; tan mateix ens trobem en un 

moment difícil, que inclòs sembl•a que els ohs s'han de abaixar. 
Tot això aviat sembla que s'aclaTirà, puix qui ha de fer compres en 

gros vol veure abans com pinten els olivers i ai.xò se sabrà ben prompte ; 

potser llavors s'aclarirà la situació. 
A l'estranger estan igual que nosaltres, parats; es fan algunes ope

racions amb olis de Tunis, que és cas~ l'únic que han comprat; si el 

c.anvi millorés, potser podrien comprar olis espanyols, mes sembla que 

per ara no es mou del lloc, i que l'única man¡lra de fer anar els olis 

cap allà seria rebaixant el nostre preu. 
, Després, els mercats consumidors no demanen oli; els altres anys 

per acruest temps es feien els embarcs d'oli per a conserves cap als paï

sos del Nord d'Europa i sortien a milers els bocois dels nostres ports cap 

aquelles nacions
1
, mes enguany, han comprat tan poc, que no arriben a 

cinc cents els bocois que s'han enviat a acruella destinació. 
Tornant als mercats nacionals i ~ira,nt les operacions que s'han 

fet en la quinzena passada, es nota una baLxa de preus bastant marcada 

si ens fixem en les operacions que s'han fet pe1t força, és a dir, en aque-
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lles en que el venedor no ha tingut altre remei que vendre, mes mirant 

les compres que els comerciants han fet en els llocs productors, es veu 

que continuen els mateixos preus que els donats la q'Uinzena passada, no 

obstant això es veu ben poc a tot arreu i no és que manquin les ganes de 

fer-ho, lo que falten són les ganes de comprar. 
A Andalusia els olis corrents s'h~n pagat entre 18'25 a 19 pessetes la 

arroba de 11 quilos i. mig. · 

A Tortosa els olis del país de 3 a 5 graus d'acidesa, s'han fet fins 

a 30 pessetes els 15 quilos. 
A Lleyda s'ba fet entre 32 i 35 rals el quartà de 3,900quilos. 

A Reus, les classes bones, entre 41 i 42; les mitjanes, 33 i 36; les 

brises, des de 22 a 28 tots per pessetes el canti de 15 quilos. 

Els olis de pinyola passen un moment molt critic, puix també sembla 

que n'hi hagi poc i per aquest motiu algú es creu que pujaran i això 

és fictici, a no ser que s'apugessin els olis de coco i els sèus, que són els 

que li fan la competència i que avui s'estan oferint a preus més baixos 

que l'oli d.e pinyola. Demés, aquests olis tenen una gran aventatge sobre 

el de remolta i és que la seva: saponificació és més ràpida. . 

Les seves cotitzacions han sigut en els punts d'origen les següents: 

Verd, primera ... ... 

Verd, segona 

Gro~encs, primeÍ'a 

Groguencs, segona ... 

Grocs blancs, Aragó 

Grocs blancs, Aragó, segona 

Tot pessetes els cent quilos sobre vagó orígen. 

NOTIC l ARI 

102 a 112 
97 a Hr2 

113 à 122 

107 a 115 

122 a 130 
115 a 120 

LISINI ANDREU 

-El Consell Prov.incial de Fonuent de Tarragona ha publicat la me

mòria del Sr. Cruz Lapaza.ràn, divulgadora dels- procediments més efi

caços per a combatre la llagosta. 

-Durant el mes de gèn.er en el bestiar de la. provincia de Girona s'hi 

han desenrotllat 5 invasions de ràbia, 34 de verola, 63 de glossopeda, i 63 

de mal rqig. 

-La bmta Directiva cle la Cambra ~lgríàola cle Figueres ha quedat 

així constituïda: President, D. Eusebi de Puig: Vispresident, D. Joan 

Gou; Tresorer, D. Joan Torres; . ecretari general, D. Antmü Rocalva; 

Presidents de Les seccions, D. Joan Arderius, D. Paulí Geli, i D. Joaquim 
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Cusí; Secretaris de les mateixes, D. Antoni PapeU, D. Vicens Sans, i 

D. Josep M.a Martí Puigvert; Vocals, D. Francesc Casamei', D. Joan 
Torrent, D. Josep de Pont, D. Josep ;Ferran, D. Jaume Gorgot, i Don 
Bartomeu Trulls. 

-Les ilnscripcions que depenen del Servei agr<Jnòmia de Tarragona 

1 
pel Registre espcial d'adobs, han augmntat d'una manera extraordinària, 
fins a l'extrem que són quasi un centenar els 't10US permisos concedits 
per a l'exportació d'adob · i sofres. 

-La Federació Ag1·ícola Catalano-Balear, preparant el pròxim con
grés que se celebrarà a Sant Sadurní d'Anoya per a el 2511 aniversari 
de la seva fundació, ha enviat a tots els Sindicats Agrícoles i als vinya
ters uns qüestionaris firmats :eels ponents, senyors Manuel Raventós, 
Mossèn J . M. Rovira i Pere Mir Rafals, en els qlllals es con.sulten uns 
-quants punts del més alt interès referent a viticultura, enologia i comerç 
del vi. 

-Nova Fa1·inera Coope1·ativch. Es tracta de fundar una farinera 
cooperativa a la població de Dàs, p~r a moldre en comú la producció de 
cereals de tretze ajuntaments de la Cerdanya i altres poblets i oaserius 
agregats, la qual és de 12-14 mil cargues de blat i 4-5 mil · de 
-sègol. 

-La Societat Ecop¡,òmica d'Amics del País, d'aquesta ciutat, ha pu
blicat el seu cartell de consuetud per a premiar actes benèfics i cru.J.turals. 
En Ço que als agricultors à tany, hi han premis, entre altres, per a j or
nalers impossibilitats per accidents del treball, poguent sollicitar-los els 
de la Provincia de Barcelona. A la Sècretaria de l'E.'ntitat, Sant Sever, 
5, f•aciliten el cartell. 

- El preu de la 1·emolatxa. La Societat General Sucrera d'Espanya, 
en sa fàbrica de Menarguens, oferir la remolatxa de sucre a 53 pessetes 
la tona. S'han, fet pontractacions tant a l'Urgell com 'al Segrià i hortes 
·de Lleyda, però més se n'haurien fetes de oferir tm preu més remu
nerador. 

- Segons una memona publicacla pel Sindicat AgrícoLa de Vich, 
durant l'any passat, el volum del seu moviment comercial ascendí a 
mig milió de pessetes, en números rodons. Malgrat les contrarietats 
econòmiques que per cau:sa de força major tingué de passar dita entitat, 
la situació és força albiradora. 

- P e1· R . O. s'ha auto1·itzat pe1· a que puguin cultivar tabac en el 
p1·esent anys de 1922: A don Esteve La.mnte .de Grignon, 200,000 mates 
a la finca de la Illa de Gràcia, terme municipal de Tortosa, província de 
'I'arl'agona; i a don Joan, ualart i Palet, 12,000 plantes, a la finca L'A
mericana, terme municipal de La Garriga, Provincia de Barcelona. 

~En confe~eionar els nous ·a·ranz el.s, el Govern ha tingut en compte 
les reitera.des peticions de les entitats agrícoles, no apujant els drets 
.d'entrada del sulfat de coure. · ' 
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- La Confederació agrícola Unió de Vinyate1'S de Catalunya, en la 
-darrera reunió del seu Consell, prengué, entre altres acords, el de cooperar 

a la campanya que tracta d'iniciar-se a València coñtra l'impost de con
:sums sobre el vi, i contestar l'enquesta interessada pel <<Pro'g'l·eso 

Agrícola y Pec.uariou. 
El Pre¡¡,¡dent, senyor Sa'lltacana, donà compte del seu viatge a Madrid 

per ~ gestionar i defensar importants assumptes de molt d'interès per a 

la viticultura, manifestant les bones impressions que ha rebut. 

-Els nD'is de les escoles públiques de Ta1-ragona ha:n celebrat la 

'festa de l'arbre davant de nombrós públic. 

-La Caixa de Soc01·s mutus cO?ttm les ped1·egades, durant l'any pas

sat concertà !a Catalunya 1,829 contractes per una valor de 3,794.163'40 

pessetes. 
Ha abonat a 574 socis la quantitat de 17~,199'70 pessetes. 

- El Sindicat Ag7iícola de 'Guissona i sa comw·ca ha fet públic. l'úl

tim balanç realitzat, pel qual venim en co•heixement que ha repartit 

•entre els seus associats, 3"20 tones de distints productes químics, amb un 
ímport aproximat de 106 mil pessetes, pórtant animals assegurats per 

143,097 pessetes. 

·- La secció el' eApTOfitaments de la Fedenú;ió Agrícola de la Conca 

.cle Barba1·à, vetllant pels interessos de sos associats, ha determinat fer 

.una visita d'inspecció als Sirndicats que integren la Federació. 

- Ap1·ovada pe1· R. · O. la mCJdifiCació dels estatuts de la U. V. C. 

·constituint-se· en conf(;lderació de Sindicats, s'ha dingit a tots els que 
.es dediquen a la elaboració de vi, convidant-los a inscriure-s'hi, segons 

el Reglament baix el qual s'especifica el funcionament a que .ara obeirà 

l'aetuació de l'entitat. 

-Enguany es celebTa?·à a Tan·agona l'Assemblea Gene1·al de la 

U. V. C. La data fixada és la dels dies 22 i 23 d'abril. Per a org¡anit

zar-la han estat nomenats els consellers D. Jaume Vallvé, don Joaquim 

Balcells i D. Jaume Forasté . 

- S'ha constitttiit a Manresa la Fede1·ació Ag1·ícola del Pla de Bages, 

formada en constituir-se per 13 Sindicats Agrícoles de la rodalia. 

- L es eleccions de la Cwmbm Ag1'icola P1·ovincial de Ba1'Celona 

.donaren per resultat la elecció dels següents senyors : don ebastià 

Martí Codolar; don Joan Parellada de 1 averan; don Francesc de P. 
TmTas Sayol; don Ramon Ribas Ribot; don Pere J. Girona i Trius; 

don Josep Oriol Marrugat; don Josep Gassó Vidal; don Joan Suhirat 
Prats; don Ramon d'Abadal Vials i don Josep Maria de Fortuny 

.Llibre. 

- El ConseÍl Provincial de F01nent de Lleycla ha posat a disposició 

d'ajuntaments i entitats de la provincia, uns quadres murals represen

tatius de les diferente malalties que ataquen els cultius agrícoles de 

aquelles contrades, així com unes explicacions per a que es puguin 

combatre. 
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- L'Institut Ag1·ícola Català de Sant Isiclre ha publicat el programa 
del concurs per al conent any de la f:undació de Danya Maria de les 
Angoixes Vildósola, per a premiar la virtut i altres actes meritoris de 
la classe pagesa. 

Es repartiran 800 pessetes en un o més premis, als qui, a judici del 
Jurat en resultin més mereixedors, subjestant-se a les condicions del 
cartell que es facilita a la secretarta. de l'Institut, Portaferrisa, 21, pral. 
Barcelona. 

- El poble de Sa,nta Col0171ia de Gmrnanet ha c~leb1·at la festa de 
l'arb1·e fruiter, ~mb assistència de vàries autoritats de Barcelona. 

- Arnb motiu de la inaugumció del seu Celler Coopemtiu, el Sindicat 
Agrícoia de La Granada sortejà 20 llibretes d'estalvis amb una imposició 
inicial de 5 pessetes entre els nens i nenes dels collegis Ele la ~o

calitat. 

-El sulfat de coure i el ;sof?·e han sofert un xic de baixa. Avui diJa 
es pot fer el primer a 88 pessetes cristall gros, i a 85 el cristall petit, per 
100 quilos sobre, vegó Barcelona. 

Els sofres es venen ·a 13-14'50 pessetes el sac de 40 quilos sobre Barce
lona i Tarragona, segons crasse, sac i procedència. 

NOTES DEL DEPARTAMEN:r D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

Per la secció de Viticultura i Enologia s'ha visitat el Sindicat de 
Callús per a l'elecció ·de terrenys en els quals ha d'empll:Íçar-se el projec
tat Celler Cooperatiu, i s'ha procedit a l'aplicació dels adobs químics en 
els Camps. Experimentals de Oabrianes i E.'sparraguera. 

- Els alumnes de Geologia de l'Escola Superior d'Agricultura, han 
realitzat una excursió a Castelldefels acompanyats de llur professor 
el Dr. Faura. 

- Pels Serveis de Ramaderia s'ha donat una conferència a Solsona, 
preparatòria del curs de bertiar porqui q,ue ··es celebrarà en dita ciutat el 

dia 9 d'abril pròxim. 

- El Cap d'Acció Social Agrària Sr. Rendè ha donat a Mamesa 
un>a conferència preparatòria de la Constitució de la Federació Agrícola 
del Bages havent redactat així mateix els estatuts per la qual ha de 
regir-se. 

Ha rebut també la visita d'un propietari de Sant Joan (Alacant) que 
desitjava orientar-se per a fundar un Sindicat amb Caixa Ruxal en dita 
població, i demés ha cuidat de la confecció i tramitació de l'expedient 
governatiu de la Caixa Rural de Navarcles. · 

El Director de l'Escola Superior d'Agricultm·a D. Carles Pi Suñer, 
ha donat una Conferència al Centre de Lectura de Reus. 

El mate L'< establiment de Cultura ha solli citat del Departament d'A
gricultura que s'hi donguin conferències sobre poda de la vinya, de 
l'olivera i de l'avellaner. 
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- El Servei d'Arbres Fruiters ha començat 1a campanya de poda 

de l'olivera en varis pobles de les Garrigues i de la província de Tar

ragona. 
El senyor Salom ajudant de la secció ha donat conferències sobre 

conreu de l'ametller als pobles de Cervià, Albí i Espluga de Fran

colí. 

E.l Sindicat Agrícola Catòlic de Bellvís ha sollicitat dels serveis 

Tècnics d'Agricultura un curset de vuit lliçons per a començar el dia 

primer d 'abril vinent. ' 

-Resum dels treballs efectUJats durant el mes de febrer pel Labo

ratori d'Anàlisis dels ~erveis Tècnics d'Agricultura. 
Mostres analitzades : Anticriptogàmics i · insecticides, 3; Ten1es de 

conreu, 26; Vins i similars, 52; Adobs, 33; Aliments, 3; Diversos, 9. 

Total: 126. 
Per ~ncàrrec dels serveis Tècnics d'Agricultura s'han fet els anàlisis 

següents : Terres, 26; Vins, 22; Adobs, 3; Aliments, 3. Total : 54. 

CONSULTORI 
En aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin el s llegidors 

E. E. GAYA.-Contra el pugó pot emprar la fórmula següent: 

Nicotina amb el 93-94 per 100 de puresa . 

Sabó moll 

Aigua . 

53 gra:ms 

500 grams 

100 litres 

E.s prepara desfent el sabó en uns 10-20 litres d'aigua calenta; des

prés es. porta amb aigua freda el volum a 100 litres i s'afegeix, reme

nant la nicotina. Cal fer vàries pulveritzaclons per a destruir el pugó 

que es reprodueix d'una manera prodigiosa.-CAl\r. 

F. R. F . I GUALADA.-Per les dades que dóna sembla tractar-se de la 

palometa. Els sistemes a seg.uir per a combatre-la són els següents: 
1.r Remoure el blat sovint tirant-lo contra una paret. S'ha vist 

que els cops un xic violents màten les larves contingudes en els grans. 
Per ab::ò el batre mecànic resulta des d'aquest punt de mira, convenient. 

2.on Batre el més aviat possible. ' 
3. r En el graner emprar el sulfur de carbó. Es f·a un munt de gra 

i en la part superior es posa un petit recipient amb el sulfur de carbó i 

recobert per un. troç de tela. Després es tapa el munt i es deixa així per 
unes 48 hores. Al cap d'aquest temps es pot descobrir i s'aireja. Per 

cada 100 quilos de blat, es posen uns 20 grams de sulfur de carbó. Cal 
Tecordar que aquest és molt inflamable i que s'ha d'evitar d'aproximar-se 

a ell o als munts amb foc . 

. · 
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J. V. M·ARTORELL.-Les fulles que ens envia estan· atacades pel poU
roig anomenat científicament ChTysomphalus dictiospe1·mi. 

Per a combatre 'l pot emprar el pali ulfur preparat segons les indi
cacions que ha donat En Savastano i q;ue es feren públiques fa uns. 
tres anys. Si les ignora, les hi podem donar. 

En Savastano recomana 

Polisulfur 
Aigua . . 

5 litres 
100 litres 

fent dues puveritzacians una al juliol i l'altra al setembre.-A. M_ 

M. P. TORTOSA.- Contra els tau ps hem aprés aquests dies dos remeis. 
qlÍEl li indiquem sense compromjsos. 

1. r En els forats es posa un troç de carbur i després es tapa. Sembla. 
que els taups moren asfixiats, almenys els petits, i els grans desapareixen. 

2. on Es pren una oliva ta.nt si és fresca com si és en conserva. Amb 
un ganxet se li fan dos talls als dos costats i en cada tall es fica un misto 
de pet i es deixa per un parell d'hores. Després es deixa cam•e en el
forat del taup, el qual es me'Iljarà l'oliva i es morirà.-T. T . 
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Projectes : Prèssupostos : Avant
projectes : Avant-pressupostos 
Con'sultes : Estudis preli mi nars 

. Director: Cèssar Martinell 
ARQUITECTE 

BARCELONA 
R a~bta Catalunya, 57 , 2.0 " 

VALLS 
Arra bal Caste ll, 41 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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EL NITRAT DE SOSA A XILE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Per a consultes dirigiu-vos al Comifé 
del Nitrat de Sosa de XIle 

D. JOAN. GAVILAN 
Alrnirante, 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 collites? Adobeu amb 
abundància i sapigueu esco
llir els millors.adobs. El Nitrat 
de Sosa de Xile ès el fertilit
zant que dóna a les plantes 
el nitrogen tal com el conté, 
absorvint-lo de seguida. 

Recordeu que ara és l'hora 
d'emplear-lo per a donar vigor 
a les naixentes plantes o als 
nous brots. No hi ha vegetal 
que no el necessiti i tots l'a
graeïxen amb abundosa collita 

.. 

La S. A. Elèctrica -i Electroquímica de Caffaro 
(12.000,000 DE CAPITAL) PREPARA: 

la POLS CAFF ARO a base d'oxiclorur de coure, 

per a combatre el mi/diu . .Substitueix amb èxit al sulfat 
de coure i s'emp) ea com ell, però sense necessitat de calç. 
Es més econòmica, més adhesiva, més fàcil de preparar 

I a RAMEINA CAFF ARO pels tractaments en 

sec contra el mildiu i Ja malura. 

¡·ARSENIAT DE PLOM CAFFARO 
per a destruir tots els insectes que mengen les parts 
verdes de les plantes. L'únic que no crema. 

REPRESENTANT GENERAL : 

Dr. JOSEP -NO BILl : Aragó, 224, principal Telèfon 5186 A. 

BARCELONA 

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 mont~, 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 1 '5 a 2 metres alt . 
• Marítim de Corté, 2 anys, repkats, de 35 a 45 cm s. alt. 
• • • 1 de 20 a 30 cms. alt. 

4 repicats, de 1 '5 a 2 m. alt . 
• Larici de Còrcega, 2 • .,. de 35 a 40 cms. alt. 

• 4 de !;50 a 2ms. alt. 
d'Austria, 2 • de 35 a 40 cms. alt. 

4 • de 1 '50 a 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, 

Acàcia comú, 

Castanyer del Japó, 
• comú, 

Eucaliptus Glóbulos, 

Rostrata, 
Esbarzer (per a cercats) 
Freixa comú, 

3 • de 45 a 50 cms. a.Jt. 
4 • de 1 '50 a 2 cm s. alt. 
2 de 35 a 45 cm s. alt. 
1 de 25 a 3Q 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 cms. alt. 
1 • de 30 a 35 rms. alt. 
2 repicats, de 35 a 40 cms. alt. 
1 de 20 a 25 cms. alt. 
2 repica~s, de 50 a 60 cm s. alt. 
1 de 35 a 40 cms. alt. 
I de 35 a 40 cms. alt. 
1 de 45 a 50 cms. alt: 
2 repicats, de 50 cms. alt . 
1 de 45 a 50 cms. alt. 
1 de 45 a 50 cms. alt. 
1 de 35 a 45 cm s .. alt. 
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 lo de 45 a 50 cms. alt. 

» • • 1 • sense repicar, de25a35 cms.alt. 
Xops bordils, 1 '800 metres alçada . . . . . . . . . 
Pomer silvestre; 2 de 50 a 60 cm s. alt. 

• 1 • de 35 a 40 cms. alt. 
Plançó pomer silvestre per a ingertar, de 70 a 75 cms. art. 
Noguera pa is, de 2 a 3 cm s. alt . . . . . . . . . . . 
Perer silvestre, 1 any de 30 a 45 cms. alt. 
Phítans, 1 any de 45 a 50 cms. alt. , 

100 Pies. 
75 

1.000 
75 
60 

600 • 
60 » 

600 » 
60 

600 
60 
75 

600 
110 
95 

110 » 

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 
95 

De cap d'aquestes especies forestals servim partides Interiors a 500 plançons, a excepció 
dels de 4 anys I Castanyers del Japò, dels que en servim un mínimum de 50 plançons 

EL CULTIVADOR MODERNO 
Notariat, Z, pral.- Apartat de Correus 6%5 -Tel. 3699 A -Barcelona 

De,manl's EL CATALEG GENERAL de tota claue de flors, arbres, etc., etc• 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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~: .... : .... : ...... : .... : .... : ... : .... : .... : ...... : ... : .... :.. 
1 ' ¿ ¿ 
' ' t BESTIAR t 
' ' •!• O.rigi:nal Friso·n •!• 
¿ . ; ¡. 
' ' •!~ D egut a Ja sequia persistent , •!• 
1 el preu del bestiar s' ha 1 

•;• rebaixat a Holanda. Rrocuri 's •;• 
1 vostè el seu bestiar directa- 1 .. ~. ..~. f mènt , comprant-lo als corta- f 

.. ~. lers. · Enviï vostè les seves co- +.~+ 
f mandes o consultes a la f ¿ ¿ 
f cCOOP, Vee-Afzetver » f 

· .. ~. ..~. f a A K K RUM ( Holanda ) f 
I I T Dirigir la Correspondència a: ·y 

•, T F. G. Do K TER T 
ftt a AKKRU~1 (Holanda) y 
tlt Preguem es prengui nota de fJt 

no enYiar les comandes o con~ ~ 9 9 
1 sultes a Mr. Zuuriber , men- 1 

+.\ cionat en el llibre de reclam +.~+ 
I repartit durant la «Setmana I 
~t t~ "'J Holandesa» a Madrid , per ha- t"' 
tt ver estat interrompudes totes .. ~. 
f les relacions amb dit ·senyor . f 

+\._ . ..~{• 
A ¿ .. : .... : .... : ....... : .... : .... : .... : .... : .... : ....... : .... : .... :~ 

En dlrlgiii:'·VOS a res rasés anunciadores, titeu AGR J.CUL T URA 



RHJOlfS, HUlfS, TOTXOS 
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-Jo en 

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS 
t 

i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcêió 

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

VDA. J. F. VILLALTA, S~ 
. BARCELONA 

EN c. 
Oficines. 

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

Telèfon 568 A 

= \ = 
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Grans refineries a Tarragona de la 

Union Sulphur Co., S. A. E. 
Representants de fa UNION SULPHUR Co., 
de Nova York i de les RAFF'INERIES INTER
NATIONALBS DE SOI¡IFRE, de Marsella. 

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més importants 

LABORATORIS D'AGRICULTURA 

i 
I 
I 

FLOR-MÒLT 

TERRÒS . . 
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