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ARBRES 
PER A REPOBLAR RIBERES 

POLLS BORDILS, POLLS NEGRES 

CAROLINES, PLÀTANS, -ACÀCIES 

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

de més ràpid i de major desenrotllo 

MIQUE-L BOSCH BATLLE 
BORDILS (Girona) 

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

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 
I 

• I PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARMAT, 
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LA CASA 
TÉ ESTABLERTA 

LLUIS SANS UNA SECCIÓ ESPE-

CIAL DE PRESSU-

Carrer Trafalgar, 14 . POsTos 1 PLÀNoLs 

BARCELONA 
---- 1111111111111111111111111111111111111111 

BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, IZ: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 

Btlcula model 253 per a aenr vagonetes 
ARISÓ : Sans, 12 : BARCELONA 
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.Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

·F ertilitzadQr · 
adiactiu ·H. s. c. 

"U R T" I MARCA • • 

que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta . 
les collites d'un 20 a un 50 °/0 

De venda en les principals cases d'adobs 
' ' 

LA HISPANENSE fNDUSTRIAL 
Y COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA 

I Bruch, 4Z 
Tel. S. P. Ó78 

MADRID 
Argensola, 4 
Tel. M. }146 

·-------------------· 
o==========~============~o 

SOCIETAT ¡ENOLÒGICA DEL PENJ:DÈS 
(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 
. ' 

••• • •• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccion.ades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

BOMBES DE VEREMA "MA BILL E" 

lnstal·lacions modernes pe!l" a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics Aparells d'anàlisis de vins 

· Adobs químics : Sofres i Sulfats 
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Els directors 
~ I socialment parlant, haguess im d'estabir una divisió entre els 
U homes que const itueixen un Sindicat Agrícola, no la trobariem 
d 'altra man er a més que considerant-los en dos grups: Els directors 
i els dirigits. 

J a sé qué, idealment, se 'm podrà dir que l'element director és 
sempre el que CDmpo a la Junta directiva o el Consell d'Administració 
i que en les no tre organitzacions, avui són .directors els que hi perte
neixen, per passar demà a és er dirigits per uns altres, els qui ocupin 
el seu lloc. 

Es clar; el Reglament ho diu, l 'esper"it de l' associació ho imposa, 
el caire democràtic que se' ls dóna, així ho exigeix ... però com que em 
proposo fer feina positiva i no pas literatura, dir veritats i no embran
car-me en paraules que sonin mé o menys dolçament, huscar la realitat 
de les coses i no enganyar-me en lo que és puta idealitat, hem de con
venir que en les nostres, com en totes les institucions, que al fi i al cap 
::;ón uns compostos d'homes, és molt humà ve\¡re-h i elements que, perte
neixent o no a l~ Dil'ectiva, formen el que se pot dir element director 
o, sl es vol endolcir -un xi Ja frase, l'element influient en els designis 
i actuació d'un indicat. Això és evident. 

Els anteriors articles van endreçats a la massa, a aqueix element que 
per la seva fredor, indiferència, poc entusiasme, poc convenciment, o per 
la manca d'un fort sentiment educat en vers Hassociació, constitueix 
(cal confessar-ho) el qne en dineDJ els dirigits. 

Es ciar q.ue encara d'aqueixos se·n podria dir quelcom més, però 
crec que si meditant sobre el què portem exposat, tingues im prou força 
de voluntat !?er modificar-se, hauríem ja guanyat prou .. 

Però no puc resignar-me a parlar solament d'aqueixos, no puc ;;loure 
sense parlar dels directors ja que, si bé un Sindicat i llur actuació 
depèn ·del bon comportament de tots, depèn més fortament encara 
d'aquests, ja que sota la seva responsabil i lat moral han sigut fundades 
le 11ostres institucions i a,mb la mateixa. actuen. 

Demés, parlar dels uns i a enyalar els seus defectes i no parlar dels 
altres sapiguent que també en ténen, eria injust. 

I en l'element director hi trobem defecte que dimanen de dues can es 
diferents que cal distingir-les, doncs segons q11ines signin incorren 
en més o menys responsab ilitat : Rn J?rimer lloc, la ~eva manera 
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d'ésser després d'havel' fundat un Sindicat i d'haver passat totes les 
coses (posa-hi tu la verdadera paraula, volgut lector) que depenen 
de la gent de qne parlàvem en anteriors articles, i en segon terme als 
que tot depèn de la seva especial manera d'ésser. 

Si solament mirem d'una manera superficial abdues actuacions i la 
mane1•a d'ésser de la genb d'ambdós grups, trobal'em que són tan sem
blants que quasi es confonen. Unicament hi trobarem diferència, i ben 
notable, en les causes que les motiven i per ço expressament les hem 
assenyalades. En els 11'imer s'hi nota inactivitat, però aqueixa és pl·o
duïda en molts casos, pel cansament, per la necessita~. d'una. treva per 
a. recuperar forces, però quasi sempre, p>er la manca absoluta d'estímul 
en el seu treball constant, pà la desconsideració qne els tenen els qué els 
segueixen, per la ingratitud dels homes que tants beneficis n'han rebut; 
és la seva dignitat ressentida davant de les insídies i calúmnies contra 
ells dirigides i que els fereix mantes vegades en el punt més íntim i més 
estim'at. En els segons és la peresa, solament la peresa el que els guia. 

Parlem primer dels del primer grup i parlem-ne perquè, si bé és 
veritat que són gent cansada i avorrida, són també gent ferma encara 
i sobretot gent CQonvensud~. 

En primer lloc, us heu de fer càrrec que tracteu generalment entr e 
gent que ha sigut moltes vegades enganyada i explotada la seva bona fe, 
i que ca~ reconquerir la confiança per molts perduda; que el eu treball 
els té quasi sempre isolats i per ço poc enterats i sense mitjans per 
enterar-se del detall de la vostra .actuació, que són gent simplíssima i p~r 
lo tant dèbil perquè dintre del seu cor i del set~ cap hi entrin les ID¡és 
extravagants idees i que cal treballar amb constància i sempre amb l'e
xemple; c:al convèncer, educar, instruir. La culpa no és pas tota dels 
homes, sinó del moment actual de transició, de la introducció de que, 
per a ells, noves idees, d'una organització suspirada, s i, emperò inco
neguda. El temps és el qui ha d'obrar, però cal 1avençar-nos, precipitar 
la preparació, treballar. 

Labor omnia. vincit. 
Potser és mal que requereix constàn~ia i paciència, ja que cal reco

nèixer que és un mal crònic, però amb bona voluntat d'uns i altres 
arribarem indubtablement al fi que tots ens havem propos'a:t. 

Pe1~ l'altra part, pensem Cfl:le vosaltres, qu.e sou més cultes, que sou 
els convençuts, que teniu la visió clara de la vostra tasca, heu d 'ésser 
els més forts; vosaltres que esteu més alts, heu de mirar de més alt també 
i ab:ò us -exigeix serenitat, fermesa, valentia si es vol, però, sobretot, 
altesa de mires. Penseu que la major part (penseu-vos-hi bé, la 1najo1· 
pa1·t) de la gent que us segueix, encara té la confiança d-epositada en 
vosaltres i que no heu de defallir per conservar-la i per a conquerir, 
tots plegats, la dels que encara no li tinguin; no descendiu a. confon
dre-us en el fang pestilen~ dels vostres detractors i dels vostres calum
niado-rs, perquè us barrejareu i us confondreu amb ells; no mil'eu mai 
endarrera ni peT a comptar 1al s q'lli es queden, ni mai a terra per a saber 
els que cauen, sinó endavant, endavant sempre i sempre enlaire amb la 
-vostra pu.resa d'intencions i amb la vostra !actuació lleial, ferma i hon
rada. I això no costa pas res; és decidir-se, potser és obra d'un moment, 
.el precís per enlairar-vos. 
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I P'arlem ja dels segons. 
Aqueixos porten quasi sempre, i escampen entre els seus, les conse

qüències d'un mal d'origen: és a dir, que ja d'abans de començar el 
treball o tot just començat i sen e haver actuat gens o molt poc, decauen 
els seus ànims (si és que mai n'han tingu.t una guspira) i s'abandonen 
per peresa o per covardia. · 

Ells lmn constituït un Sindicat arrastrats per un moment d~ fals 
entu ia me, sense el complet convenciment i per tant s¡mse liaver pre
meditat ni tan sols l'orientació que havien de donar-li; qui sap si !"han 
fundat per l'instint/ d'imitació, per seguir la ratxa, la moda dels sindi

cats que m0'ltes vegades ells mateixos diuen, o tal vegada pe1~ gelosia da
vant del ressorgiment dels pobles de l'encontrada; ells fan un Sindicat 
amb la ola raó del perquè sí, perquè n'hi hagi al seu poble i després, 
és clar, la manca absoluta d'ideals i d'orientacions més o menys ben de
finides i quasi sempre la. peresa, la droperia d'eixir de casa en benefici 
propi i en benefici i profit d'altri (Egoisme?) i pe1~ altres causes que es 
podrien assenyalar, el Sindicat resta inacti'w i acaba per morir d' a-
trofia. · 

En aqueixos jo no em veig prou c:a.paç d'injectar-ls entusiasme ni · 
una¡ mica tan sols de bona voluntat, ni se pas on recomanar-los per ad
quirir un remei que els deixondi. · 

Però que pensin que amb la seva desídia han defraudat les 'espe
rances que en les seves paraules i en el seu prestigi havien dipositat els 
pagesos q:ue de, moment els van seguir, que reflexionin que han explotat 
la bona fe dels qui, desenganyats d'anterior~ ~ctuacions, tant els costa 
de retornar a l'associació, qye es facin càrrec que amb la seva actuació 
han enganyat els seus homes i amb l'engany i tot, eUs han robat un 

temps preciosíssim que tant necessiten per a la seva salvació i que ara, 
gràcies a vosaltres i al vostre modo de fer, l'han perdut miserablement. 

· I si amb això no n'hi ha prou, que escampin la vista arreu i veuran com 
els nostres' enemics van adelerats buscant sindicats d'aqueixos per a po
sar-nos-els davant nostre com exemple del desastre, de la ruïna dels Sin
dicats. 

Demés la perfecta organització social-agrària de Catalunya que ens 
ha de donar benestar, germanor i riquesa, no dependeix pas de què bi 
hagi molts Sindicats de gent convençuda i que actuïn i treballin, sinó 
que han d'ésser tots; vosaltres •amb el vostre modo· d'actuar de~torbeu 
les iniciatives .dels demés; de vosaltres és tota la culpa si no estem ja 
més endavant en organització, vosaltres sou els únics responsables si ja 
no s'ha intentada-

Modifiqueu-vos, doncs, o cediu noblement el lloc a altres que qui sap 
si sense el vostre destorb obraran com a bons i escamparien el bé. No vos 
doneu vergonya de confessar el vostre fracàs, la vostra peresa i la vostra 
covardia-

I resten uns tercers. 
La gent que expressament no els he inclòs en h . divisi'ó establerta. 

Són elS\ qui amb propòsits falsos i amb mires rastreres s'emparen sots 
el venerable nóm de Sindicat per escudar la séva mala fe, el seu egoïsme 
i les intencions de satisfer amb ell les seves concupiscències socialment 
malignes; són els dolents d'un poble, els cacic , els que en volen treu-
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re un profit buscant en el Sindicat un aventatges i preferències injustes , 

els qui. hi pretenen amistats per més tart x:a.fat·-les sota. el pes d'una 

bàscula, d'una me ura o d'una urna electoral. 
D'aqueixos probablement . en parlarem també, i ben extensament, al 

parlar dels nostres enemic ·a quin lloc. fent-los justícia, pensem col

lo.car-los. 
JOSEP iVtn RENDE 

Cap del Servei d'Acció Social Agrària 

Més sobre el Saló de la màquina agrícola 

P ARLÀREM en el primer article dedicat al uSaló de la màquina agrí

cola» darrerament celebrat a París, d'aquelles m~Lquine més genUÏ

nament agrícoles, les que serveixen per a les operacions ordinàrie de 

llaurar, semJn·ar, segar i batre. Mes e.n l'exposició figuraven també sec-

tors impÓrtants d'altres aparells d'interès per l 'agricultor. · 

Un grup nodrit el formaven les màquines dedicades a les primetes 

transformacions dels productes, essent abundants i ben presentats el 

petits molins, els aplastaclors de grans, els talla-palles i talla-farratges, 

les calderes i aparells per a la preparació de raccions, etc. Fortament 

representat era l'utillatge enològic que ja té una tradició a França, d'on 

pot dir-se que són originaris la majoria ¡:lels seus aparells; i agradava 

recorre detingudament aquesta secció, mostra indubtable del geni propi 

de la mecànica francesa, que amb les premses potents- de carg·ol i con

tínues-amb els trepitjadors i desanapadOJ:"s, amb els elevadors i mate

rial anexe, en orti.a ben parada de-la prova, tot i no tancant el seu con

j Lmt cap forta novetat. Es présentaven també màquines per l'elabora

ció de sidres i nombrosos aparells-els uns casolans, industrials altres

per la destil:lació d'alcohols. ·E:n canvi, era molt e càs el material peT a 

la fabricació d'olis; tot lo més alguna premsa; isolada. 
Però de totes elle;; la secció més impol'tant era la formada pel"mate

rial usat en les indústries de la llet. Apa_rells de tota mena per a la 

conservació i transport de la llet i per a la fabricació de mantegues i for

matges presentats profusament per un gran nombre de cases construc

tores, omplien tota una ala del palau, de les més concorregudes. 

Nombre de màquines junt amb l'interès dels concurrents en feien 

potser 'el lloc més viu del Saló i mostx-aren el desenrotllo importantíssim 

de la indústria lletera francesa. Jo voldria q;ue aquest exemple, verament 

colpidor. pogués servir-nos a nosaltres que tant podríem fer en aquest 

sentit. 
Citem encara altres grüps de màcruines representats, però tampoc 

sense particulars innovacions: bonl.bes d'elevació d'aigües - sobre tot 

bombes petites per q. proveïment d'aigües en habitacions rurals-; petits 

grups de mot01· i dinamo per a Ja pl:OdllCCió de llum; models de coberts 

i magatzems ben resolts de cases especialitzades en 'aque!stes construc

cions; mate:r;;ial per a tota mena de tanques; menjadores per a vàries es

pècies d'animal$; màquine de rentar; aparells frigorífics, transmissions 
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i coixinets de boles; màquines d'asserrar; carros i tote les varietats de 
vehicles apropiats a l'agricultura; i en varis stands de les cases editores 
una gran quantitat de publicacions agríco.les-lliJ)res i periòdics-índex 
demostratiu de la cultul'a dels agricultors francesos. 

Essent indubtablement els motors d'explosió els que més s'adapten a 
les necessitats de l'agricultura, no podia deixar d'ésser nombros'a la 
quantitat de models presentats, tant en ço que es T~ereix als motors 
fL'Ces com als muntats en 'tractors. La varieta~ de petits motors, de re
duïda potència, verticals la majoria, és molt gran; tots ells tenen fona
ments comuns; les diferències es troben principalment en la recerca de 
fer po sible l 'ús de combustililes econòmics. Es aquest un desig que cla
rament es palesava en l'exposició, i que re p.on a un corrent d'opinió, que 
ha donat lloc a una campanya intensa, que ha culminat en uh congrés; 
tota ella encaminada a trobar una fórmula tècnicament satisfactòria i 
barata de lo que anomenen el carb1.11·ant nacional. Es aquesta una preo_.. 
cupació no sols de preu, es vol generalitzar un combustible per a motors 
d'explosió, compost de substàncies trobades eh el mateix país sense tenir 
que importar-ne de l'estranger, aventatge preciosa tant en la lluita eco
nòmica en temps de pau com en les contingències de guerra en les que les 
importacions es fan difícils, quan no imp(}ssibles. Demés, aquest car
burant nacional tindria ,una gran importància per la França agrícola, ja . 
que les fórmules proposades contenen una crescuda propo·rció d'alcohol 
obtingut per destil:lació, lo qual els permet estabilitzacions de conreus. 
Les noves dispo'sicions més característiques dels motors e)..tJOSats tendien, 
doncs, al fàcil aprofitament dels combustibles encara no usats corrent
ment per les seves dificultats de carburació, i que satisfessin la condició 
d'economia, o la de producció nacional. 

Atreien com empre l'atenció i la. curiositat dels visitants, els trac
tors de les marques més conegudes franceses i nord americanes, repre
sentades pels eus models habituals. Avui potser aquesta indústria, des
prés de la formidable embranzida dels darrers anys, està un xic estan
cada, indecissió que probablement prové de la crisi passatgera per la 
que (com tot lo que nc;ix amb excessiva ra'Pidesa) sembla passar el cultiu 
mecànic. Potser contribuïa a la impressió ei veure les màquines para
de : el seu lloc d 'exposició són els concursos a ple camp, on en la lluita 
contra la terra: prenen els tractors els seu vertader prestigi. Entre les 
'arades arrastrades per ells, s'hi veien enginyoses disposicions, que eren 
tanteigs per a conseguir amb les arades de cultiu mecànic el mateiX resul
tat que amb les brabants, o sigui girar sempre la terra en el mateix 
sentit, lo qÚal dispensa1ia de l'obligació, sovint perjudicial, de llaurar en 
rodó, o seguint qualsevol dels diversos sistemes d'ell derivats. 

Coincidint amb l'exposició de maquinària, se'n celebrava també una 
de llavors, que encara q'lle de menor importància que la. principal, dei
xava veure varietats relacionades i aclimatade de considerable valor 
molt ben exhibides en instaRacions enginyoses i atraientes. 

La Companyia de ferrocanils d'Orleans, co1labora'a brillantment a 
l'obra del Saló, exposant una interessantíssima collecció d'embalatge 
per a productes agrícoles i derivats de l 'agricultura. Hi havien cistell. 
i caixes d'una gran multiplicitat de models, per a tota classe de fruites, 
de verdm·es, i de flor ; em-a os diversos per a mantegues, formatges i al-
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tres p•roducies de la indústria rural, nom~Jrosos embalatges per al trans
port de bestiar, mort i viu, petit i gros, de tota mena. La installació, va
riada .i molt completa., era de debò interessant i feia veure les facilitats 
donades ·a: l'agricultura per una campanya clarivident, que posa la ma
teixa atenció en les grans obres, com per exemple la magnífica. Estació 
frigorífica d'Ivry, que en e1s petits detalls, com es troben en un model' 
apropiat de cistell per a .el transpo:rt d'unès flors delicades. 

Resumint les impressions condensades en els dos articles dedicats al 
Saló, ins istirem en què era una bella mostra de la potencialitat de la. 
indústria f1.·ancesa de construcció de maquinària agríco.J'a. Aquesta in
dústria no es presenta amb una greu ardidesa d'iniciativa, ni fretura. de 
novetat, però pren la ·imrpo·rtància del seu volum global, ben rep1·esentat 
al Saló per mé~ de 350 cases exposants, que portaren en conjount maqui
nària cvaluad!a: (segons les declaracions per al segur) en: set milions de 
fr.ancS'. El desenrotllo de la indústria és conseqüència de la generalit-
2Jació de la màquina al camp, i :úxò ho patentitzava una lleugera obser
vació del públic, sempre ;nombrós, en el qual abundaven els rostres col~ 

rats, els cos1¡os macissos, els tipus definits dels agricultors francesos. De 
, ·les 55,000 entrades cjue es despatxaren durant l 'exposició, la immensa ma

'joria ho foren a agricultors vertaders, poques, ben segur, a pa1·isencs i 
curiosos. I aquest públic, ple d'aridesa, parat llargament en els stands, 
comparant les diferències de les màq.uines, escoltant les explicacions acla.
ratòries, feia que del conjunt en sorgís una fo-rta lliçó social, la de l' agri
cultura francesa marxant disciplinada pels camins assenyalats pels tèc
nics. Potser en ço ,que a la màquina es refereix, aquests camins no són 
prou ¡airejats de modernitat, potser una acceptació sumisà, de le.s direc
cions estalJlertes po-t portar a ~n cert uniformisme. Més aquests defec
tes accidemt~ls mai ·arribaran. a contraposar l'acció decidida dels tècnics 
i dels seus amatents seguidors que han fet de l'•a.gricultura, amb ;un se
gur pro-grés colectiu, el facto·r fonamental de l'economia francesa. 

CARLES PI SUNER 
Professor de Mecànica -1\gricola 

I 
~~~~~~~~.......-~~~ ......... ~ 

La Ramaderia de Mallorca 
VI 

BESTIAR BOVÍ 

N o p'I'ocedint amb mètode el vaquer mallorquí no sabrà mai res del 
cert. Un vaquer em deia que preferia les suïsses, perquè una. 

vegada se li moriren les holandeses; altre, també les suisoses perquè són 
més rústegues; altre estimava les holandeses per donar més quantitat 
de llet; altre, leSI suïsses perquè la llet la donaven més pausadament; 
altre, les holandeses perquè èren més cal~roses; altre•, les mestisse;; 
perquè reunieru la qualitat d'ambdues races. . 

Aquestes preferències · careixen de valor, no tenen més importància 
que un u em sembla,;; é:s a dir, que els vaquers en un cas obligat no s'atre- · 
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veL"\':en a afirmar rot.undanient llurs opinions. I encara que així sigués, 
les afirmacions de dits vaquers no tindrien pel zuotecnista la valor de una 
-observàció rigurosa, científica, puix ni una sola de les moltes vaqtueries 
que liem visitat tenen una. sola raça de vaques; en totes elles les mestisses 
predominen, i pocs són els vaquers qu\3 distingueixen bé i apreciïn la 
puresa de raça. 

Les diversitats de preferències no obstant, podrien servir de base per 
a l'ealitzar les observacions anotades més amunt, de manera que els 
vaquers que estimessin més les de pura raça, com els que apreciessin' 
més les mestit...c:ses, cada un d'ells podria experimentar el grup més con
forme amb els seus gustos. 

Si es fes així, al cap de pocs anys s'hauria comprovat les vaques 
que donen millors resultats. D'aquesta manera, els fets s'imposarien 
a les divagacions tècniques mal formulades i a les apariències errònies 
dels vaquers. Naturalment, que a p1ioTi hi han raons per a decantar-se 
a favor d'una o altra raça., raons que ja hem exposat en treballs ante.>. 
riors, escrits com aqúest per encàrrec de la M!ancomunita.t. Però, com 
déiem no fa gaire, la paraula entre la pagesia, manca d'eficàcia; els 
fets quan ,condueixen repetidament a bons resultats són la guia més 
natural del pagès. En totes ocasions, quan manca la fe, únicament la 
personal comprovació dels fets, és qui determina la creència. 

Pel demés, les vaques lleteres que hi han a Mallorca s'exploten 
seguint una pauta semblan a la regida a Catalunya. 

Les indústries làctees que es projecten donaran, segurament, un 
gran, impuls a l'explotació vaquera. 
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Les vaques de cria de }lallorca habiten una petita part a les terres. 
I 

cle secà i en S(}n major nombre els terrenys empantenegats. 
Les finques o sons de ecà que posseeixen vaques de cria no són 

gaire nombrosos. Les terres empantenegades ocupen el nord de la illa, 
tinguent son centre entre Pollensa i Alcudia. 

Aquestes vaques, pr(}bablement, són autòctones. No s'ha descobert 
cap crani fòssil. Unes figures que reP.resenten unes testes de bòvids, 
trob:=tdes a Mallol'C:a (1), figures• deis temps dels fenicis (} preromans, els 

or-ïginals dels quals, en bronze, es troben al Museu de Madrid, consti
tueix t(}t el que sabem respecte a vellúries d'aquest bestiar. Dites figures 
tenen una gran semblança amb el Bas tau1·us ibeTicus. Però aquests 
bronzes no signifiquen precisament- la representació de bòvids mall(}l'
quins, malgrat pr'Ocedeixen de la illa. Els fenicis, grans comerciants, 
podíem haver adquirit dits objectes a una altra banda i vendre'ls a 

Mallorca. 
Els bestiar boví de crià , qne no presenta cap senyal de mescla, amb 

les races suïssa i holande a, bestiar que podríem anomenar mallorqu[, 

presenta e~s s.egü'ents caràcters: 

(I) BRO:-ICF.S ANTIGUOS HALL.~DOS EN M.~I.LORCA, Bartomeu Ferre.-Madrid 1921. 
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Perfil lleugera-ment conca-u ; bra.quicefàlic; banyes de secc10 cir
cular, puntes dirigides en avant; esquelet fi. E1 pelatge és ros i les 
extremita-ts i ba-ixos negres, com igua-lment les puntes' de les banyes i 
les peulles. Els mascles tenen al cap un pel ros més clar crue el del verd 
del cos, el q.ual forma un triangle, de base superior comprenguent tot 
el pont i una gran part de la ca;ra. Aquest trian,gle és més pronun ci::tt 
quan el toro és jove, que quan és adulte. 

;Moltes vaques es resseten de la influència de les vaques de Menorca . 

D'aquí la manca d'homogen.itat. Com que les vaques no les munyei
xén mai , són 1111 poc esque1·pes. ~o obstant un,a, d'elles, fou relativament 
ff!.cil agafar-la, la qual e pot pendre com guia aproximada de les mides 
cle dits animals: 

Alçada a la creu 
AJçada al doTs ... 
Alçada a la gropa 
Amplada de la grop_a 
Perímetre toràcic ... 

Les vaques fan una cria anyaJ. 

1'26 metres 
1'26 )) 
1'28 )) 
0'42 )) 
0'70 )) 

Pasturen tot. l'any pel }Jl·ats naturals o pels rostolls. Llur règim 
aJimentici és pobr e. 

Els vedell se olen vendre a set o vuit me o . P esen de 130 a 140 

quilos. 
Mateixes remarque crítiques- .respecte a millores que les menciona

des per al bestiar de peu rodó. 
Aquesta explotació té poca importància. 

:.1. ROS ELL I VILA 
Professor de Zootècnia 
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Guerra als destructors! 
II 

A l'hora tèbia i sua\1 d'un capvespre çl'istiu, entre la variadíssima 
· tonalitat à.e la música de la n:atura, sobressurt el ccplanyivo1 xiulet, 

curt, intermitent, i .a.flautat del tòtil lliscós». Es la monòtona cantarella 
amb que es criden uns als altres, o bé celebr en amb aquest himne un àp~at 

sucu lent. 
Però ja cal qull t'amagu.is bé, gripau, c"ar si t'atrapa el pagès aviat 

seràs una coca dessota la xapolina. I si la mainada et veu, encar patirà<> 
més esgarrifós martiri. 

Jo no sé que has fet als, homes, perque etbascantin tan durament. 
Jo tinc la seguretat de que no et coneixen, i no és més que _pura calúmnia 
tots els mals que t'atribueixen; i no t'espantis ja arribarà l'hora de la 
teva vindicació i es farà jUJSitíca a les teves ql1alitats i pregonaran les 
teves virtuts. 

A l'Anglaterra, on ja tothom coneix i estima }a vida dels gripaus, 
se'n fa un veritable comerç, i, els hm'to1ans i jardiners, en compren quan 
tenen necessitat' de protegir els seus conreus dels estraUs dels llimacs i 
dels cargols'. 

Es un afront, que nosaltres, homes meridionals, ·que diuen som d;:: 
més fina sensibilitat, mantinguem un odi tan injust al pobre tòtil que 
no més viu per a fer-nos bé. 

El nostre concepte de l 'estètica és un bon xic arbitrari, i per ço 
troben al gripau lleig. I pei sol fet de ser lleig, et volen destruir I i Po
bra vidtima que mi tan sols a l'hora del suplici et rebelles contra !a 
injustícia i la ingratitud humanes! Les coses bones i les coses útils són 
veritablement les bellr.s, i per tant, ajustant-me .a aquest criteri, jo et 
trobo i o•h tòtil! formós i gentil, malgrat el teu posat ensopit i els teus 
moviments mandrosos. I estic segur de que si no et troba tqthom sim 
pàtic és perquè no et coneixen. 

Diuen de tu, i oh po1bre gripau!--que ets verinós, que si t'inquieten 
et defenses i tires verí. ¡ Que en fa dir de disbarats la ignorància! I · 
aquesta imputació de verinós, és general, és cosa que a tothom sentiu a 
dir . 

Doncs jo vull defensar-te, tòtiL I ho faré explicant tot això que diuen 
del verí i :altres coses per l 'istil. 

El gripau, per manca de lleugeres_a, no pot fugir ràpid i amaga.r-se 
en sentir :un soroll sospitós i per .això el sorprenen tan sovint. Com si. 

ende.vinés que una garrotada, O· un còdol no poden deixar de tirar-li, 
l'animal s'jnfla, es boteix, constituint aq;u.esta caJ!la d'aire un coixí que 
el servarà de sentir amb tota intensitat el cop de roc o la bruSitm~ada. 

Pe¡¡ò sense cap suq ni verí. E's únicament, exclusivament aire. Lo únic 
que fa per a defensar-se, és llençar un raig d'orina que si arribés als 1 

ulls produiria una. mica de cuï'ssorr. Vol dir això que si toca a la pell 
no farà absolutament res. I demés m'apar que no tenim cap necessitat, 
encar que l' agafeu, de portar-lo a frec de cara. De ·mossegar no cal. 
parl~-ne 
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Demostrada la falsetat de la ignominiosa auril)la que l'envolta, és 
precís fer avinent, que l'home té dret a respectar-te i té obligació de pro
tegir-te. · 

Jo voldria que et vegessin, un sol dia; quan a entrada de fosc els 
cargols i llimacs surten dels amagatalls, la feina que fas. Veurien, ·com 
el teU. païdor q-Ue sembla un abiml' ~ costa d'innombrables destructors 

. s'ompla i resta satisfet. ¡Desventurat del qui entra a la panxa d'un 
altre ·! 

Seria ilc de.-o•itjar, que a tots aquells que et persegueixen i et bes
canten, difamant la teva honradesa, els llimacs no els deixessin tastar 
ni una escaTola, ni cols, ni bròquil. 

I encara, cal fer un altTe observació: de tots els. que es dediquen a 
menjat cuques, orugues, llimacs; etc., de les hortes, cap tan desinteressat 
com el tòtil. Car el taup i l'erissó, si. bé destrueixen infinitat de parà.sits 
també destrueixen el·s crestalls i, si e·n fer les .seves grutes o min.es, el5 
fan nosa arrels, no s' hi pensen pas per a tallaT-les. Doncs, considereu la 
vida d'un tòtil i dieu-me: S'ha de perseguir? Hem d'odiar-lo? Només ens 
fa bé, i no ens ocasiona cap p•erjudici. Es qüestió d'ones, de glmificar-lo. 
Er. pl'ecí que tcthom conegui lo que vals i s'assabenti de ra valor de la 
teva exi r- Lència i així s'acabarà el martiri implacable a que et destinen, la 
ignorància i ·la duresa de cor. 

Com s'ha esmentat més endarrera, un bon mitjà de fer perdre les 
orugues i altres paràsits que v]u.en a terra amb galeries de diferent 
fondària, és el tenir un taup o un erissó, però s'ha de tolerar quiscuna 
malifeta d'aquests carnívors. De l'erissó en especial, és necessari evi
tar que pugui introduir-se on tinguem una llocada, doncs sense contem
placions mataria els pollets. Però, fora d'aquest perill, són completa
ment inofensius, constituint un aprofitable auxiliar del pagès en la lluita · 
contra els paràsits. Si voleu servar els tòtils, taups i erissons, cal que 
no p-ermeteu que els gossos els ataquin, per més que els erissons ja sa ven 
defensar-se, cargolant-se i convertint-se en una bola plena de punxes. 

Seguiu aquests consells, car tot fent obra d'humanitat i de justícia, 
-veureu crescudes les vostres collites. 

JOSEP VIDAL MJU 1NE: 

XI . Assemblea de la "Unió de Vinyaters'· 
a Tarragona 

A QUELL escalí, que és la característica de la gent de la ccUnió», no· 
s'ha desmentit en l'Assemblea que comentem, ans bé diríem que 

mostrà una superior intensitat en lluTs deliberacions en la ferma a c
titud dels vinyaters. 

Li correspongué •a Tarragona hostatjar als ass~mbleistes i la llur 
presència vingué a donar un aire de desacostumada amdmació a la bella i 
placivola ciu.tat mediterrània. 

Com trobem impo3sible la tasca de transmetTe una impressió detin-
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guda dels acte-s, é¡r !"espai de que disposem seria migrat continent, 
haurem de limitar-nos a la impress ió de conjunt que· Ja transcripció de 
les concLusions votades farà més comp1·ensible. · 

El dissabte, dia 22, poc després de les deu del m atí, en la bella sala 
d'espectacles del Centre Catòlic d'Acció Social varen com~nçar les tH.squP"' 
de l'Assemblea que peesidí el Dr. Santacana, tenint a sa dreta i esquerra 

1·espectivament al batlle de la ciutat, senyor Segura, i al senyor Marí, . 
secretari de la ·,.'Unió". L'escenari, decorat amb gust i senzillesa, era 
ocupat pel gJ'an nombre de senyors Consellers Regionals i comarcals 1 

qualcrues representats. 
Nomenats els seo:retaris escrutadors, que ho foren els senyor Antoni 

Olivella i Ramon Jané, procedí el enyor Rosinés a la lectma de l'acta de 

Ja X Assemblea celebrada a Montblanch, la qual rebgiosament oicla., fou-
unànimament aprovada. ' 

, eguidament llegí el senyor Marí la memòria anyal amb con igna · 
ció de treballs, actes i campanyes reaHtzades, tant en províncies cata
lanes com en altres regions d'Espanya i finí dedicant un piadós record 
als socis finats en l'any. Un treball, el del secretari' de la «Unió", me
tòdic, ple de bon sentit en les breus acotaci.ons crWques i destrament 
escrit amb puresa de llen¡s;u.atge. 

El Dr. Santacana manifestava poc després que supt'imída Ja. costum 
de presentació de temes, volia posar-hi una petita glossa perquè els assem
ble:iJs•tes sapiguessin les causes que havien decidit l'elecció dels temes pre. 
sentats a discussió. I dues han sigut les raons, com sempre principa

líssimes, a sabe1·: sen~ir a l'actualitat dintre de l'interès general en el 
tema primer de Ja dita «llei seca», i presentar estudis (]'De respongues&in 
a l'i•ntetès comarcal-en aquest cas també enllaçat amb el general-cosa 

que el tema segon, «Classifi.cació i cultiu i elaboradó dels vi'oo en la 
provínqia de Ta:rragona amb mires a l'expmtació» presentava abasta 
ment. I com els temes són de per si inteTessarits i el ponents us són 
prou coneguts, jo sols vos prego atenciÇ> i la tasca del vostre concurs 
per a que paguem arrodonir l'obra fent-la pràctica i positiva. 

Concedida. a seguit la paraula al ponent del tema primer, nosfoe 
collaborador en Pere J. Llort, començà la presentació del sen "'·~tudi 

després de saludar a l' AssemJJlea, a la Presidència i clolguent-se de q11e 
incompatibilitats de quefers l'haguess~n portat a escati!· qüestions difí

cils que amb més saber i ·destresa haüria pogut presentar l'altre ponent 

nomenat. 
Diferencià l'aspecte del tema en dos aspectes intrínsecs: 1un d'ordre 

intern i altre extern; i, a ixò fet, començà per reclamar l'atenció en els 
deures primordials &ll•S de llençar-se a reclamar drets i glossà amb con
tinuats exemples la conveniència de ben elaborar vi per a oferir un 
màxim de garantia. Assenyalades les vies que podien intensificar el con
sum interior reduint els stocks exportables, hagué de insistir en la 

fermança d 'anteriors acOl'cf.s, d'Assemblees qne relliguen les qüestions, 
per a reclamar puresa de producte, ban\.tura del mateix, i això, mit 
jailçant la persecució de fraus, l'enderrocament de les duanes internes 
que els impostos fiscals aixequen i unes decl&racions ser ioses dels centres 
oficials mèdics i enològics crue reivindiquen. al vi de la condemnació que 

experimenta. 
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En aquest punt, féu una xardorosa i documentada defensa del vi com 

ma.tèrta i substància. potable, higiènica, ríc'.a en principis ·nutritiu i re. 

paradora de perdudes energies, presentant bon nombre de. tesis d'higie

nistes, especialistes i metges, totes favorables al bon ús moderat del vi, 

As enyalà que la temensa per falta de puresa del producte eta una raó 
invocada, essent l'altre el perill d'intemperància. Establí les fites del 

bon ús amb llm·s val01~, .nutritives, acabant per comentar la creuada 
prohibicionista, llurs orígens casolans i els internacionals i els falsos 

})Unts. de vista de salut, higiene, ètica social i doctrina econòmica que 
se'ns presenten amb més egoïsme i passió que jrustesa de raonaments. 

eguint-los-hi les petges als apòstols de l'abstencionisme, presentà ar

gumentacions sòlides i comentà les obS'ervacions que en els propis països 
- defensors de l•a) llei seca feien públiques, per a deduit el ridícol d'un pu-

1 ritanisme modernista i doctrinari allí on altres disbauxes condenables es 

mostraven amb tota c1·uesa. El vi,-deia-és bo no abUi ant-ne; com és 
dolent i perjudicial tot abús en cosa exce1lent erb sí; el vi ha comba.tnt 

l'alcoholisme; el vi és medi profilàctic i terapèutic 1 mostra llur vàlua 

com substància esterilitzant i detergent; el vi, contra la novíssima moral 
del seus contraris, ha sigut santificat pel cristianisme i divinitzant-nos 

per i en, la E.ucaristia.. , 
Glossà la valor econòmica d'una riquesa de la terra que per l'agrièul

tura, la indústria i el omerç és abum!llosa deu d'ingressos per l'Estat; 
amb ço q1.1e cal-afegia-que els elements agraris, mercantils i indu -
trials prenguin compte del perill que la llei seca amaga, .per a contran·es

tar les companyies intere sades. 
Molt avançada l'hora, suspengué Ja. Presidència la sessió per a rea

nusar-la a la tard<t i ja que el ponent anava a presentar el segon ordre 

de consideracions que afecten a l'ordre inten;acional. 
En aquest ordre i en Ja sessió segona, manifestava el. sen.yor Llm·l, 

que com base de garantia, acompanyessin al vi en les declaracions 
d'emb'arcament, les certificacions de puresa i els albarans d'origen, o di

guem guies d'exportació; que aquesta debia beneficiar-se de primers a ls 

comerciants; que els cònsols acreditats debü~n• montar UIJ..S! mostruaris 

comprovadors i advertir al país productor de l s característiques i gustos 

dels mercats importadors, de llurs costum mercantils i bancaris i de tots 
aquells •avisos i dades que ilustressin al productor re pecte a les condi
cions de concurrència que poguessin ésser tinguts en compte en l'hora de 

la vinifica.ció. 
Assenyalava com bon mitjà repliaaclor dé la campanya 'prohibicio

nista, el recurs de p1·opag-ar en la premsa estrangera Ja divulgació de 
doctrina sanitària i moral i social contra les exageracion dels sequis/es 

i posant-los en evidència, en aquell punt vulnerables i de fracà. oficial 

que els propis pa'isos absten!Cionistes eren obligats a confessar. 
En l'espera de govern i en l'acció diplomàtica calia estudiar una 

contracorrent de reciprocitats fins a substituir productes o cercar-los en 
centres menys adversos; remoure, en les negociac ions de futuTs tractats, 

les colur.n,nes aranzelàries de favor o que faciliten tran accions per bar

rar-les o aixamplar-les egons la mala ó bona disposició que respecte als 
vins nacionals mostressin els paï os uegociadors. 

I amb tot això----finia-enllaçat la no tra acció amb Ja de l'E panya 
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vinícola i distendre-la fins a l'estreta actuació conjunta amb les nacions 
n ridionals que com·een els ceps i vinifiquen, perquè en aquesta acció hi 
som tots altament interessats i moguts, perquè no són qüestions de pma 
o nvenièrcia vinyatera, sinó comercial pels exportadors i corredors; indus
trial pels boters, vidriers, tapers, etc., tots quants, més o menys directa
ment, tenen capitals entorn del negoci vínic. 

La uUnión-declarava a terme-ha c>regut el seu deure llenç.ar el 
crit d'alarma. i oferir-se per a ocupar un lloc en el punt perillós que es 
vulgui, i, en fer-bó crida a tots els de bona voluntat, per aquesta creuda 
que repliqui degudament a la que, formidable i sorollosa, tenim enfront 

· nostre. 
El llarg i documentat parlament d'En Llort, difícil de còndensar en 

aquestes línies, fou aplaudit i celebrat pels assembleistes.· 
En l'hora de votar les conclusions, declarà la Presidència que s'ha

vierll rebut una addició i una aclaració que respectivament defell.Siaren 
els prcponents, Mn. Josep M.a Rovira i en Albert Talavera. 

Mossèn Rovira pregà a l'Assemblea que acceptés una. addició al tema: 
en Ja conclusió primera pel qual, i c¡om recurs d€fensiu, es pogues:sdn 
elaborar els mostos no fermentats com beguda, com preparacions de 
fru:tes i com edulcorants. Féu¡ una pertinent explicació del recurs de 
vàlua que el most oferia, assenyalant-lo higiènic, agradable i econòmic, 
i, cern augment de positiu recurs, l'estar ben tàcitament acceptat pels 
països prohibicionistes. 

El senyor TS:lavera éxposà la conveniència d'aclarir el concepte com
pr~s en p.J paràgraf segon de la Conclusió V pel qual es valguessin en les 
crunpanyes de premsa a l'estranger de la demostració del ridícol en els 
països prohil¡icionistes i fins de la manca de unitat en els diferents de-
partaments federals dels Estats Units. · · 

El senyor Marí demana que, pertinentment a la conclusió segona i 
amb motiu cle Ja llei d'Hisendes locals, entén facin esment de la dene
gació de poguer imposar dret de consum al vi. 

Acceptades i agraïdes pel ponent les observacions dels destres col
laboradorD i vota,des les conclusions, foren 1IDànimement aprovades a.mb· 
les addicions i aclaracions presentades~ · 

Preguntà la Presidència si ates~ la conclusió que fa esment del re
lligament dels interessos internacionals del vi, creu l'Assemblea pertinent 
que dirigeixi la «UBión Jln vot d'adhesió al ((Comitè Nacional dels Vins. 
de Françan, acordant-se així per aclamació. 

Invitat per la Presidència a exposar i defensar llur tema, passà a 
fer-ho el aciensat i destre Director de l'E,'stació Enològica de Reus, En 
Claudi Oliveres, la exposició del qual era esperada amb positiu interès. 

Començà declarant que la salut tra~tornada li feia tèmer que no pogués 
sortir en bé de l'estudi emprès a)llb la ma]or bona voluntat i amb vista 
r. estudis que tPnia fet~ amb persistència i amb aomprovacions. 

Es ben difícil,-deia-generalitzar sobre el què sembla ésser el postu
lat del tema, car en la província de Tarragona presenten els vins una 
característica tan variada, que hi trobem, dels més febles als més forts, 
tota una gama. Si hi afegim la segona exponent, amb mires a l'expor
tació, ~ns salta tot d'una llur caràcter· aleatori; unes voltes per resultat 
de nostres collites, i oaltres, per conseqüència de la s~tuació dels mercats. 
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Conegut el punt, ja se'n deriva una resultant: ens cal ben elaborar per 
a constituir una base de bona reserva el guardar el vi en mals anys 
de venda; més aquí, inversament que a Itàlia, més fitem el fer vins co
muns, que vins fins i acreditats. I si diem «amb mires a l'exportació», 
ja és sabut _que quasi exclusivament la, mir.a va a França, França qu•J 
també tot una importació aleatòria, ·i té Argèlia, amb tipus consemblants 
all'¡ de les comarques tarragonines perquè ens dongui un formidable ele
ment concurrent. 

Podríem afinar els vins, qualques vins, amb poques despeses: la sal
vació encaJU.ciadora; més com som abocats a vinificar forçant el grau al
cohòlic-punt de partida en els contractes mercantils del vi-som a tro
bar-ho en detriment de la riquesa glucomètrica. Cal, doncs, educar els 
vins naturals fins a lograr d'ells el mà..'l:im profit deb seus elements. I 
ço que no fa el vinyater ha de fer-ho l'exportador, al punt que bé podem 
dir que és aquí una llei que els vins d'exportació han de partir dels vins 
de cupatges. 

Després d'alg>u.ns exemples de preus de vins a l'estranger que mos

tren la desorientació nostra; passà a glossar la condició ampelogràflca dels 
nostres vinyaters partint dels híbrids assajats i de les viníferes. més 

corrents, al punt d'assenyalar-ne el bon i fàcil co·nreu, l'aspactc, quanti
tat i qualitat del fruit i els tipus negres i blancs. 

·Posà un gràfic al quadre per a veure la relació entre volums vegeta
tius i fruitables i la relació de conreus i fertilitzants, per a veure q;ue Ja 

rutina s'era ensenyorida dels procediments, car en l'estació d'assaig-; 
s'eren mostrades condicions en certes plantes' que en l'espes~etat de vi
nyes no apareixien. 

En un. puht perdem c()ID.ptes-finiar--en oblidar que si -sucre dóna al
cohol i en tenint-lo ja som contents, oblidem, però que els elements afi
nadors i conservadors estan en l'acidesa, de forma que no refacionant-la, 
vi,nifiquem pròximament i donem fermentacions malfaentes que ens 
fan perdre una enormitat de riquesa, de cents milions. 

Cal, doncs, posar esment i escoltar i assajar i apendre. Afegí l'ofer 
ta de procurar el llibre pròxim a estampax·-se que amplament tractarà les 
qüestions assenyalades en la po•nència del tema i terminà oferint-se per 
tot quant lo poguessin necessitar. 

Una ovació coronà aquell acabat estudi al que ningú gosa replicar 
ni afegir un sol mot, per ço que a pregunta de la Presidència, foren 

unànim i integraJ.ment aprovades les cinc conclusions. 
El Cons(lller senyor Robert presentà una proposició en virtut de la 

qual fos nomenada una ccComissió Mixta. de Defensa» dels intere~sos 

comuns en el negoci del vi. 
Aprés algunes observacions dels se:r;¡.yors Marí, Llort i Presidèn.cia, , 

fou acord acceptar la proposició conferint poders al Consell Regional per 
a que cerqués el medi d'establir contactes axnb les Comissions Comercials. 

Després de llegit i aprovat el balanç de l'exercici i nomenats, com de 
costum, revisors de comptes els secretaris escrutadors, s'elegiren els 
nous càrrecs per a la constitJu.ció del Consell Regional, siguent reelegits 
els senyors Marquès de Camps, Marí i Simó i de primera elecció el 

.senyor En FèlLx Roig i Ventosa. 
Amb breus paraules del Doctor Santacana, quedaren declarades 
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do es les tasques de l'Assemblea, que, ofic ialment, ho foren al següent 
dia amb Ja ses ió de clausura que presidi S. E. el senyor Cardenal Arque
bisbe, Dr. Vidal Banaquer, que tingué a.! seu entorn als senyors General 
Gobernador Sànchez Manzón, Sanb.cana, Batlle, Segura, enad01· Elias 
ue Molins, Vicepresident de la Diputació Provi•rucial , Palau, molt.issirns 
senyors r ep resentats de la província, de la r egió i de la Mancomunitat , 
molts dels quals tingueren bells parlament :t seguit de L'e loqüent exci
tació q11e dirigí als asseml1leistes el C'onceller comarcal, En Santiago 
Vallvé. 

Les vis ites ,a La Cartoxa, Unión Sulphur, Oli era i visites oficials al 
Ajuntament i autoritats, deixaren el bon record de sempre així com l'àpat 
de positiva germanor que sembla deixà bon llevat per a l'actuació con
junta q11 e s'imposa si els interessos del vi no han de veure's a mercè de 
Ja capriciosiva t. 

Els temes disc utits i les con.clusions aprovades han estat les següents: 

1 TE~L~ r. -«Llei seca. Mules per a contrarreslaT-la 

Pc>nènt: Pere J. Ll01't 

I. Cal una curosissima elabo·ració dels vins que garantitzi llur pm·e
sa; donar major impor tància a les condicions dels mercats que al preju-. 
did de voJg11er aconseguix una alta graduació, a q11al efecte convindria 
que les n egociacions mercantil s'estrublisS;in sobre frescor, equilibl'i i 

sanitat d 'un vi, .q.ne constitu ir contractes sob r·e els titratges alco-hòlics. 
Il. Es mene~ter· insistir en la supressió dels impostos fiscaJ.s que 

graven el con um del ví a l'entrar en els mercats interiors, i reclamar, 
com en altres països, premis per a l'exportació qu e deurà acompanyar-se 
de certificacions de pm·es1a en els coneixements d'ernbarcame•nt. 

III.-1Les lleis d'higiene i del frau, bastant concretes, no r ech1m en 
altre que la vigilànc ia, inspecció i cO'Iltrols; donar esh;icte compliment a 
les sancions estatuïdes amb les màximes penyores establertes, de forma 
qu:e jamai p11g1li el pagament imposat troba¡; llur compensació en el 
benefici il:licit d'una venda de producte falsificat o adulterat ; éssent, 
per tant, essettcül!l : 

a) Que les a.utol'ltats no puguin condonar cap penyorament l vin 
guin, demés, obligades a passar als tribunals de justícia els contraventors, 
així corn totes les denúncies que els hi arribin. 

b) Que l'import de les penyores es faci efectiu immediatament, do
nant-se'n coneixement detallat en els ;BttWetins Ofiçial.s on constin noms, 
~dreces, penalitat i sanció q¡rrespone·nt, i, en els casos de reincidència. 
barrar el celler, magatzem o tenda del p enyorat, segellant-li oups, tines, 
i estives contenint vi de llur pertinença. 

e) Qu e se segueixi, demés, el recurs i expedient criminal al contra
ventor; no sols per frau mercantil, sinó per les espe-cials circumstàncies 
que puguin co'ncórrer com detentor de les lleis de sanitat pública. 

IV. · Cal que les Acadèmi es Mèdiques renovin la terminant declaració 
de la bondat del vi, ass.enyal flnt els preceptes bromatològics que fins r-eco
manen llUJ' ús en beguda, independentment de les aplicacions esterilit· 
zants i detergents dél vi , i dels reoursos q11 e la terapèutica farmacològica 
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aprofita d'ell com vehícol dels agents components, determinin les mínimes 
- tolerables i beneficioses i les màximes condemnables 1 nocives. 

Els centres mercantils · deuen éoncórrer a l'argumentació reivindica
tiva sots l'aspecte econòmic, provant que la producció vínica és en nostre 
·país preferible a tot altre potabilitat co:{U font d'ingressos a l'Agricultura 
i al Comerç, i per tant, a l'Estat, amb sols tenir en compte l'apart con
tributiu per rústica, per indústria i utilitats. 

V. Es indispensable : . 
1. Acreditar .als nostres vins des de llur punt de partida¡ vers 1' ex

plotació, mitjançant la c1·eació èle marques, ordinació d,els casiers co,,a·o
ladors i ami:) dipòsit de móstres en els centres i mercats llunyans, i que 
els agents consulars facilitin infórmacions cabaLs als consumidors, així 
com delimitar a~s productors i comerciamts espanyols les <lapacitats d3 
consum, normes · mercantils, situació monetària i bancària i ·elements 
concm·rents als nostres en els dístints mercats on regeixin ; 

2. Empendr.e en. la premsa estrangera una creuada raonada i seriosa 
que esvaeixi la condemna.ció del vi com beguda pertorba.do·ra, degene
rador.a, de perniciosos efectes morals; 

3. Replicar als països s'abstinguin amb prohibicions de importal
los-hi qualques productes, fàcilment procurables en altres nacions menys 
adverses, establint així una contracorrent de barratge mercan.til; · 

4. Re,clamar dels goveTnants una en~rgica acció, per via diplomàtica, 
que deixés sentiT lllll' influència en els possibles tractats futurs, i en 
trabar les facilitats que certs pToductes exòtics fruebcen, fins aconseguir 
una corrent favorable o menys adversa a la so:rtida dels vins nacionals, i 

5. Constituir un nucli amb altres nacions vinyateres per a, manco
munats, portar :un màxim contrabanç d'accions mercantils i morals que 
.conjuntes pesessin en l 'opinió dels països abstencionistes i en llurs go-

- ve1;nants. · 
VI. Convé estudiar la possibilitat de concedir un règim de favor en 

els tractats futurs per a les nacions que consentin l'ús del vi com base 
de l'exportació agTÍ'cola i mesurar amb gravàmen les importacions dels 
països oposats a admetre l'entrada dels nostTes vins, sense altra raó 
que el mal ús que puguin fer-ne alguns dels seus habitants. 

RESUMEN ACLAR.ATORI.-S''i?nposa, en els p1·ocediments, puresa, 

seve·l"itat i zel.-Cal, amb vistes al defo?·a, pTopaganda seTiOsa., Tellig(.J)'fJ'Mnt 

dels ·inte1·essos intenwcionals vinyateTS, i acció· enèTgica en les Telacions 

diplonüàliques. 

TE~1A II .~«Classificaciú i cultiu dels ce¡Js i elaboració clels vins en la 

pTov.incia de Ta1'1'agona am.b mires a la expm·tación . 

Ponent : Claudi Oliveras 

I. Fonamental. 
De les estadistiques d'exportació de nostres vins es dedueix amb tota 

evidència, que la dels comuns és molt eventual no presentant mal un 
caràcter de segm·etat, ans més bé seguint una línea molt O'S'Cillant amJ) 

-tendències a assolir, d'any en any, valors més baixos. Tenint cada 
-vegada més difícil sortida els vins com~ms per a donar major increment 
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i seguretat a nostra exportació, la única solució consisteix en organitzar 
i intensificar la pro9-ucció de vins fins i especials. 

Il. Les qualitats dels vins i llu1· caracte1·ict'ica depenen, en p1·ime1· l~oc, 

íntima i essencial1neni, de les classes de ceps de que p-rocedeixen. 

/ 

a) En la província de Tarr.agona es cultiven avui classes de ceps 

capaços de produir, ja isolada, ja convenientment a:sso'Ciats, tipus de 
vins harmònics susceptibles de gran millora i finura. · 

b)_ En les no;ves plantacions convindrà emprar de preferència els 
patrons amèrica-americans que s'ad!apten. a les cond~cions del terreny, 
no empleant-se els franco-amerioons, in,és que amb extremada pru- , 
dència. · 

E.1 patró serà convenient escollir-lo a igualtat de les restants cir

comstànoies, de tal f.a.isó, que asseguri a la vinífera que sobre d'ell s'hagi 
d 'empeltar, un poder vegetatiu lo més anàleg possible al que dita vinífera 
tingui, al estat franc de peu, en les mateixes condicions de terreny ¡_ 

clima. 
e) Seria moU convemient empendre russaigs locals o coma.a·cals enca

minats a lajntroducció de viníferes susceptibles de proporcionar caldos 

'a.mb les màximes crualitats cmnpatib1es amb el clima i terreny respectius, 
.així com assaij ar mescles i hibridacions entre algunes varietats, de ca
litats contraposades, ja generalitzades en la província i entre aCJ111estes 
i les noves que s'introduïssin. 

III. Amb ela' mateixos ceps es pot p1·ocedir d'un modo o altre i en 

un temps o alf-re per a varicttr, entre amplíssims límits, la ca?·acte?'istica 

dldls vins pe1· ells produïts. 
a) Tot qua:nt influeiXi en el poder vegetatiu, ço és, eru el vig·o·r dels 

ceps, influeix en 1a quantitat del vi resultant. 
b) Dit vigor, a igualtat de les restants condicions constituciona..ls, 

climatològiqtues i a.grològiques, està subordinat a les pràctiques cultu
rals i,,. especialment, a la separació entre peus, abonats i podes verdes 
i en sec. 

e) En tant i quant els producte.s que s'exportin siguin vins comuns. 
o corrents, les diverses opera~ions culturals, abans esmentades, podran 
ésser ~ncàminades a obtindre econòmicament la màxima producció i 
quantitat compatible amb la >Composició dels vins resultant que, en aquest. 
cas, convindrà tendeixin a obeir les regles analitiques q¡ue s'apliquin en 
les diverses nacions a que dits vins deuen ésser exportats. 

d) Per a la obtenció de virn!SI fins i..espectals, les diver::;es pràctiques 
culturals deuran encaminar-se a harmonitzar la qualitat i quantitat de 

modo que, aquesta darrera; no, resulti en perjudici de la. primera ni del 
tipus de vi que s'hagi d'obtenir. 

IV. Amb els mateixos ceps es pot p-ro·cediT d'un modo o alt1·e i amb 

un temps o altre, per a variaT entre amplíssims limits la ca?"acteTística dJels. 

vins d'ells resultants. 
a) La Assemblea es ratifica en les conclusions del tema segon, 

referent a. la elaboració l'acional de· vins, de la VI celebrada a Igualada 

el dia 9 d'abril de 1917. 
b) Deu ésser objecte d'espeç:ialíssima cura tot quant es refereix a 

l'elecció del moment de la brema o la :acidesa de mostos. 
e) Es absolutament indisp~nsable posar en pràctica quant sigui 
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precís per a logl'ar que les temperatures de fermentació no excedeixin 
mai dels límits racionals. 

ll) Es de tota conveniència, especialment per a l'exportació dels vins 
de determinades comarques de la provincia de Tarragona, tenir molt en 
.compte tot lo referent a la fermentadó malo-làctica favoreixent-la o, per 
lo contrari, retra&SJant-la i àdhuc evitant-la en lo possible, segons con
Yingru.i. 

e) Als vins fins ' especials se'ls hi deuran prodigar les cures de crian
.ça i complementàries o especials que llm'S respectius tipus requereixen o. 
exigeixen. 

V. Final.s. 
a) La provincia de T-arragona pot -considerar-se, · ~nològicament, 

.com 'veritablement privilegiada ja que en ella poden obtenir-se, i en part 
ja s'obtenen, e-ls més diversos tipus de vins susceptibles, l'imme!l'll&a ma-
joria d'ells de gran millora i' finura. · 

b) Convé i pot encaminar-se vers la successiva desaparició dels 
v.ins comuns denominats d.e mescla o coupage, substit!Uint-los paulatina
ment per vins més fins i especials de major i més segur pervindre . 
. ; . e) Respectable quantitat de vins corrents de la província de Tarra
gona, produïts i eLaborats amb més cura poden ésser-ho, convertits en 
-vins superiors susceptibles d'aspirar, inclusiu, als honor de la• botella. 

d) Es d'alta conveniència que cada tipu de ví ·sigui produït en la 
comarca més adecuad a. 

e) Per a 1a creació de marques de vi i l'afiançament de les mateixes, 
-és de tota conveniència la delimitació de comarques vinícoles, amb lo 
qual es contribuirà a evitar que dites marques poguessin ésser desacre
di;.-; des per imitacions fraudulentes de les mateixes fetes eru l'interior 
i en el exterior. 

f) Per ·a tot quant es refereixi al perfeccionament dels mètodes d'e
laboració de vins, aL""<í com a l'obtenció dels vins fins i especials, els viti
vinicultors esperen poguer comptar amb els estudis i treballs ja realit
zats i que realitzin les Estacions Enològiques, així com també amb l'ruu.
xili i interessantí sima cooperació dels serveis especials d'Enologia, 
creats · en la Regio Agronòmica de Catalunya per R. O. de 7 de juliol 
darrer, quals ensenyances integrals i eminentment pràctiques, a tot 
això precisament encGWJ!Ínades, entenen poden contribuir en gran manera 
a assolir' en el més breu plaç possible que resta consignar en les ante
riors conclusions, i, en aquest objecte, acor(len sollicitar que dits Serveis 
especials siguin •convenientment dotats i puguin fulllcionar íntegra i degu
dament a la major brevetat. 

T. VINYES I BOSCH. 

Pagesos : AGRTCULTCRA es la vostra Revista, és 1a que defensa els in

teressos agq·a1is cle Catalunya. Subscriviu-vos-hi i feu subsc1iure els vos

tres amics per assegurar la seva vida. Esca'P'\peu-la, feu-la conexer. Ne

cess-ita el vostre a.poi mo1·al i econòmic .. 
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COMENTAR IB 
En Matesanz i En Samaniego 

E.l President de la Cambra Agrícola Oficial de la província de Madrid 
ha fet una sèrie d'estudis crítics de l'aranzel en 'relació amb l'agricultura, 
i aaaba un d 'ells, textualment així, en la condensació dels parcialismes: 

«Que els agricultors espanyols recoT din la coneguda faula . de Sama
ni ego <<La mustela i el rat-penat" . Aquest, quan la,. mustela guerrejava 
contra les aus, se pr\ls.entava com rata, i quan lluitava conti~a, les rates, 
com au; així, valguent-se unes voltes del títol de mamífer i del d'au 
altres, consegu~a mostrar-se sempre en la superfície neutral, que és la 
més còmoda.. . Doncs que els agricultors recordin als seus representant s 
en Corts que és menester acoplar-se amb les aus o amb les rates, amb 
l'agricu1tura o contra els qui atenten sempre als seus interessos i sols 
la recorden quJan altres que més directament e~s afecten, río els reclamen. 

O com si diguessim: agricultors quan posen l'encep per a pescar 
l 'acta; industrialistes quan ja són pares de la pàtria. I · a verdes i a 
madures no s'hi pot ésser sense perills d'indigestió. 

Les <<cues» del tabac 

Ja hi tornem a ésser : i la moral és una: la gran paciència que tenim 
per a alimentar el vici i contemplar com els primistes- jamai com ara 
s'escau el mot-¡;' hi posen a ronyó cobert. 

L'Arrendatària serveix el tab:ac a . dosis inegulars i haurem de 
veure que tabac i or en pols seran avíat dues rareses. Ell és matèria 
d'importació i monopoii i mal ¡a,ny per qui vulgui sostreu-re's a- la 
prohibició, per més que les terres comportin bé la planta ... o pots el' per 
ço mateix. No volen competències. 

Llegint ti·ossets, hem trobat el notable progrés que la producció del 
tabac ,ha experimentat a Rumania, nació que si en 1917 lograva 2,416.000 

quilos, en 1920 n 'ha collit 17,000.000 i l'e:x.'}lortació sola de tres milions 
de qu,ilos ha deixat un benefici rodó al erari rumà. 

Aquí els negocis són per la Arrendatària i els revenedors, car els 
fumadors no so.ls paguen. car el mal tabac troncós i humit, sin ó cp1e fin s 
hi esmercen uns bons quarts de jornal d'espera amb cua. 

El sofre, adob 

Chanzit, en els u Comptes Rendus de l ' Académie d' Agriculture>•, pre
senta el resultat d'una ¡¡èrie d'experiments empleant el sofre com ferti
litzant, especialment per l 'acció que té sobre- les matèries minerals, i en 
primer lloc sobre la potassa, dissociant-la i fent-la més assiinilable. 

Es també, sembla, bon vehícol descomponedor de Ja matèria orgà
nica; procura a les plantes :una major resistència a la sequera i, per tant, 
contribueix 'al Ínajor rendiment de. collites. 

L 'ús del sofré ha d'ésser fet primerenc, a la tarcJo¡· o començ de 
l'ltivem i la quantitat a emplear pràctica i PConòm icament és de 400 a 
fiOO quilos per hectàrea, segons, naturalm ent, la condició i qualitat de 
les terres i llur rique a en matèries or¡sàniques. 

, 
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Un Marroc ... valuable 

E·n una conferència notable ha !JXposat el Dr. Fernàndez Navarro el 
valor econòmic del septentrió marroquí sots el punt de vista físic, val a 

dir, conl?iderats els factors intrínsec de la seva topogl'afi a, sòl i subsòl, 
sistema irrigatiu, meteorològic, etc. , · · 

Bon coneixedor pràctic el conferenciant de les revoltes tenes, declara 
q.ue el profit econòmic a aconseguir dependrà del bon o mal aprofitament 

dels recursos naturals. 
És així que l'acció espanyola es troba restringid•a per un munt d 'obsta

cles i enemistats que s 'oposen a l'acció civil pacífica, ún ica que podria 
aprofitar els elements físics; i és ·així que - per ara- la intervenció 

única és guerrejadora, som done~ a trobar-nos molt externs dels assat" 
jos colonitzadors per molt alta que sigui la potencialitat físi ca de les 

terres de nostre ( ?) protectorat. 

El sofre sicilià 
I • 

Contendien dos, i un espectador pacífic rebé el gran cop. 
Un dels p'aïsos exportadors en gran escala del sofre és Itàlia, depar

tament de Sicília com capdavanter. Altre dels països concurrents és 
ord-Amèrica amb preus formidablement baixistes. El pseude monopoli 

italià s'és víst, després de la guerra, sèriaroe:nt amenaçat PE\1' l'intrus~ 

sisme yanqui. 
Les companyies explotadores de les mines, enfront de l' enemic valent 

i Ja desorganització dels governs itali'ans, no troben altre recurs que 
tancar la intlústria fins a promoure del governants un estat d'atenció 

·i procediments defensius. 
Tota l : més de 20,000 minaires en vaga fo1·çosa i els agricultors d'Eu

ropa bo i a mercè d'uns i altres. 

Sindicats exemplars 

Veus aquí unes dades interessants del indicat Agrícola de Gandesa, 

en sa secció del Celler Coopera.tiu . 
La constitució data de 1919 i l' edifici del celler , momtmental, projectat 

per l'arquitecte D. C'ès:s·ar Martinell. Té insta1lades 30 ti·nes de 300 

heiC\t.òlitres de cabllda cada una i 25 tines cups de 390 hectòlitr es cada 
cup tina que en conjunt sumen una cabuda d~ 17,000 hectòlitres de vi. 

Però aqueixa cabuda es vegé de seguida que seria in uiicient, i l'any 
passat: en començaren liD altre al davant, que actualment té 48 cups de 

OO!l hectòlitres o sigui un total de 14,500 h ectólitres. En conjunt, entre 
els dos Cellers tenen una cabuda per més de 30,000 hectólitres de vi . 

Tenen t!ambé una secció de molí d'oli que elabora unes 700 cargues, 

i cups per a 4,000 cantis. 
Ens conta un soci que aportà 20 pessete d'entrada i dos jornals de 

pl'estació personal per cada mil ceps que cult iva i ja 110 ha tingut de 

- paga.r cap més cuota. 
E.l Sindicat porta gastades une . 800,000 pessetes i per a obtenir-les 

ha sumat les entrades dels 250 socis que té els prè teç personals i un 
cr èdit que li obrí el Banc de Valls de vora 400,000 pessete~. 

E peren els eu iniciadors que a l'obra del Sindicat s'hi . umaran 

tots els pi'opietaJ'L i page. os de Gande a, puix. la població té u11a collita 
de vi de 70.000 càrregue com a termll mig, i 3.000 d'oli. 
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La producció agrícola de la lndia 

El Depa1·tament of Statistics fa públiques les següents dades referents 
a les superfícies cultivades. 

En la carílpanya 1921-22 la terra destinada a blat és de 11,335 milers 
d 'hectàrees, amb nm augment del 20 per 100 respecte a la superfície de 
l'any anterior, i una disminució ~e l'u per cent, amb relació al promig 
del quinqueni anterior. 

La producció de cotó es calcula en 8,128 milers de quintars, amb un 
augment del 24 per 100 en relació amb l'any anterior i 2 per 100 en 
relació amb el mateix promig. 

La producció d'arros en brut, es calcuJa en 516,262,2 milers da 
quin!Jars, resultant superior del 19 per 100 a l'any anterior, i del 3 per 
100 a la del prnmig qumque:nal. 

En quant al sucre de canya la producció d'enguany resulta.de 26,335,9 
milers de quintars, o sigui superior del per 100 a la de l'any passat, i 
inferior del 9 per 100 a la del promig E:;r:t l'anterior quinqueni. 

L'oli exportat pels nostres competidors 

En un comentaTi publicat en el núm. 5 varem donar l'exportació 
espanyola en els últims anys. Aquesta pot considerar-se entre 70 i 80 
milions de quilos. 

Donem ara l'exportació dels altres països oleícols. 

Itàlia (1905-914) ... 
França (1909-918) 
Argèlia (1909-913) 
Tunèsia (1907-913) 
Grècia (1909-913) 
Portugal (1909-913) 

39.500,000 cruilos 
5.326,800 )) 
4.639,100 )) 

10.130,000 J) 

7.806,800 )) 
2.614,500 )) 

Encara q111e aquestes xifres e!:l refereixen a abans de la guerra, cal 
dir, no obstant, que no han vru.·iat a·penes en els últim·s anys. 

Un exemple 

En el «Saló de la màquina agrícola» celebrat a París i del que ens 
en ocupem en altre lloc detingudament, una 'casa francesa, representant 
de vàries fàbriques chec-slovaques de maquinària agncola, reuni en una 
sala els aparells de les entitats constructores de la mateixa nacionalitat. 
La varietat de les màquines exposades i la seva perfecció tècnica pale
saven el desenrotllo i l'avenç de la indústria claeca. Una bella filla de 
Praga, ricament vestida amb el trajo IJJ•acional, distribuia graciosament 
prospectes i somriures, als nombrosos visitants que sense interrupció om
plien la .sala. Bohèmia havia sigut de sempre un centre important 
d'indústria de maquinària agrícola, avui encara més intens. L'exhibi
ció chec-slovaca, palesava la sempre desperta iniciativ:a i el continuat 
amor al treball d'aquest valeró.s poble, que després de la guerra ha 
sigut un constant exemple de com l!a realitat desmenteix els falsos pre
judicis que voJen fer creure que les noves nacions en formar-se , han d'és
ser condemnades a greus pertorbacions econòmiques, sinó que el contrari 
en la seva a.llibera.ció troben un nou estímul que en fa ma.jor la vitalitat. 

• 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 

No és més mudable acp.1est temps primaveral amb fredorades de fe

brer i calors de juny, que ho és la ditxosíssima negociació per a nusar un 

tractat amb França. 
De l'optimisme al pessimisme i contrà~·ia.ment, quan sembla tot en 

bon punt, es deslliga i desfà com per arts de bruLxeria; tot un seguit de 

notes contradictòries i tot una gama d'impressions. Suspensions i re- • 

presa de converses i els rotatius venen completament desorientats. Re

sistències, negociacions, oposicions que tot d'una semblen abocades a una 

ruptura per a mostrar-se a seguit cordialitats i esperances. 

I mentre, els francs, bé que pausadament, augmenten com assenya

lant una reacció favorable que podria ajudar al concert comercial; bé 

que, la inestabilitat dels canvis no pugui per ·ara ésser peu de contracta

ció, més si ho són les tarifes duaneres i, per tant, els coeficients qu~ 

s 'admetin. 
Amb tot, tant els prodructors com els comerciants van concertant 

sobre bases més racionals, sens dubte avançant-se als acords definitius. 

Som, doncs, al moment desitjat de reacció de preus i augment de sol

hc.ituds amb sobre premi en el grau alcohòlic, al pun.t que sense esforç 

s 'han pagat negres de 12.0 a 35 pessetes carga en propietat i algunes clas

ses fins han merescut els tretze i catorze rals grau carga. Els menys va

lorats (i també els a penes en existència) són els colors rosats o negre~ 

poc densos, car els clars i dorats de bona consistèrucia i gust, també pre

nen bon preu. Es refermeu, doncs, les transaccións i sovinteigen les 

compres, bé que són encara legió els vinyaters que s'abstenen d'afluixar 

botes, potser perquè creguts en el definitiu nwdus vivendi, anibaran a 

tocar-ne resultats en una ·apa:eciable valoració. 

I aquí jo diria la meva impressió personal que em fa creure en una 

més decidida exportació dels b@ns tipus negres, però no tant ini.~nsa en 

demanda qÜe pug¡u.i •arrabassar un màxim preu, car en la millor :'itua

ció, arribaríem al coeficient 2'2 que per si no representa un destraba\ de 

prou amplària per naSitres classes de vins d'embarcament més usuals. 1:-..· 

afegiria que si la negociació arribant a bon terme, es retrigava fins als en

torns de qollita, seria ben possible un compàs d'espera que pogués mos

tl·ar-nos el total volum probable de vins, çò que, de moment, ens des-

plaçaria de la tan desitjada oporúu.nitat. . 

Mes com la fusta. d'estiva no escasseija fins per una gran quantitat 

de vi a cullir, depèn el grau d'espera de dos factors: de la resistència 

individual que posi premi al venedor trigané, i del grau de resis

tència i garantia del vi estivat, que en alguns casos, no oblidant les 

males condicions de la darrera anyada, seria força aventurat esperan

çar-ne una immunitat contra les màles derivacions. Qu.iscun sabrà ço 

q.ue té i, per tant, com ha de comportar-se. 

De fo·rma que bon preu i animació en el mercat; refermança i ten

dència a millorament malgrat aquest teixir la t~la de Penèlope, que és la 

tònica del desgavell en les negociacions amb els representants fran

cesos. 
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L'empenta vegetativa de la vinya ha quedat continguda per un se
guit de corrents frede de l'Est i això podrà retrassar la floració que uns 
dies de cels a ssoleiats faran marxar de pressa. L'higròmetre no acusa 
excessos, però massa coneixem els saltirons de sol a pluja i al revés, per
què no hi p(}sem pell de gallina inspeccionant dE} passada els estres d'en~ 
solfatar i repassant les existèncie disponibles de mercaderia. 

:VIes, per ara; els vi:riyat no tenen mal aspecte i la saó no mancarà 

en les terres. 

PERE J. LLORT 

INFORMACIÓ OLEÍCOLA 

Que non.ic, és sentir dir als pagesos quan tan sols comencen a florir 
els arbres : - embla que tindr·em bona collita; això ens reanima i ens 
fa p~nsar en què poc a poc anem cap a la normalitat i qu.e vindran cam
panyes en les quals es treballarà com abans, és dir,que l'oli nostre, estarà 
nivellat amb l 'estranger i anirà sortint. Abans qui tenia oli a casa era 
com si tingués or, al moment en podia fer diners, però ara fa uns dos 
anys, tan sols dóna mals de cap al qui el té. Es per això que pensem més 
que. res en la regularització dels mercats i sobretot per a tornar a aquell 
temps en el qual els ohvieultors i o.Jiares veien retribuïts llurs1 treballs 
s i no pensaven en especnlacions que la major part de les vegades els hi 
fan tenir l'ànima penjada per un fil com s'acostuma a dir quan hom 
espera una cosa qtu.e no sap si ha d'ésser ' benef\ciosa o ruïnosa, puix no 

de~ èn de cap co·s•a fonamem.tada, shJ.tó que en ella sols hi juga l 'atzar. 
Doncs, si senyors'; la collita per ara sembla bona al Camp de Tarragona, 
a la Ribera de l'Ebre; a l'Aragó es diu que els arbres es presenten 
força bé, fins a l'Urgell, Segarra i Ribera del Segre on ens feien tanta por 
les oliveres glassades, es presenta bona collita, car els arbres bons es 
trobèn en immillorables condicions. 

'l'.ambé els aragonesos estan satisfets, puix diuen que fa anys que. no 
s'havien vist tan ben disposats els arbres per a donar oliva. 

A dins de casa, com veiem, la collita es present~ molt bé; , esperem 
que el temps ens ajudi i els pagesos es previnguin contra la mosca, que 
enguany, si creiem alguns professors francesos, que diuen que els anys 
de mosca venen alternats, ens toca mosca, pub<: l'any passat encara que 
n 'hi va haver, no va ésser amb la intensitat de l'any •anterior. 

Els castellans, també tenen collita tant o més important que la nostra. 
A Andalusia, encara que no hi hagin noves tan falagueres, es pot dir 

que tindran una abundant mitja cullita. De l'estranger, no es diuen 
coses extraordinàries, ço que ens fa piresumi:r' qru.e havent tingut la cam-
11anya passada una bona collita, la presé'nt ser à una mica¡ fluixa, ço que 
farà es dongui sortida al sobrant de les nostres comarques fent que la 
diferència de preu de la pròxima collita no sigui tan gran com seria si 
a l 'estranger es presentessin els olivers en tan bones condicions com a 
casa nostra. 

.J ' 
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El mercat ha continuat, com sempre, encalmat; mes al venedor se 
li nota una certa nerviositat en voler vendre. lo que fa qru,e el comprador 
se'n elongui cpmptk- i procuri aprofitar l'ocasió quan se li presenta. N0 
·obstan,t això, no s'han fet operacions en abundància que puguin donar 
una orientació fL'Ca, però sí que es pot dir que l'actitud tan dèbil dels te-
nedors d'oli, pot determinar una mica ~a baixa. . 

En ço q·ue es 1·efer eix als olis ca· iellans i andahÍsos, no es nota la 
-fermesa dels dies passats; tot al contrari van. baixant i demanen una 
·O dos pessetes 1'ríenys per rova de ço que demanaven fa un parell de 
me os; . .això taJnbé pot ajudar tma ,mica més a la baixa dels olis cata
lans q1.1e, soln·etot els de Lleyda., esta111. enguany en .relació a la calitat, 
·en pitjors conclkions que alguns olis' fins castellans i andalusos. 

ElJS mercats estra.ngers, sens dubte informats ja de l'actitud dels 
tenedors d'oli catalans, comencen a int~ntar alguna operació posant-se 
un xic a to. amb relació als preus que sembla que es cotitzaven; aixi 
potser pujant ells i baixant nosaltre , i aprofitant una mica l'alç,a, del 
franc, no seria d'extranyar que prompte es comencés a embarcar, encara 
que en poça escala , càp als mercats del Mediterrani . 

Els embarcaments d'aquests ultims di.e- , no han estat del tot animats, 
n'ob tant, hem vist sortir potser cinc-cencts bocois cap als mercat'S' conser
ver~i uns quants milers de caixes cap ah• mercats americans. Anem a poc 
a poc, pei·ò al menys aquesta qruinzena s'ha fet alguna cos.a més que 
en les altres. 

De preus sl que és difícil fer una nota exacta, puix han estat tan po-
ques les operacions fetes que no tenim a quines referir-nos. o obstant 
aquí van :aquests : · 

Reus: Bons, de 36 a 38 pessetes. :.Vhtjans, de 27 a 30 pessetes. Dolents, 
de 22 a 25 pessete . · 

Tortosa: País bons, de 26 a 29 pessetes. Dolents, de 6 a 11 graus, de · 
22 a 24 pessetes. Ulldecones fins a 20, de 18 a 20 pessetes. Aragonesos bons 
fins a 40 pessetes, el canti de quinze quilos. 

Lleyda : Borges, de 32 a 34 rals. Lleydes, de 30 a 32 rals, Dolents, de 
'24 a 26 ra:Is, el qru.artà de 3,900 quilos. 

LISIN! ANDREU 

NOTICIARI 
-S'ha ce l.eb1'at al VenclTell una. assemblea d'elements viti-vinic,oles, 

a la qual' varen concórrer així mateix els representants en Corts, Dipu
tats provincial , i autoritats muiD·icipals de la comarca, a l'objecte d'inte
ressar del Govern la necessitat de què es concertin tractat de comerç 
-amb França i Suïssa. 

__, Contra la llagosta. El Consell de Foment de Saragossa i represen
tacions ,de tots els Ajuntaments de la ribera del riu Huerba, han celebrat 
una reunió per a tractar del modo d'impedir els estralls de la llagosta, 
])renent l'•acord de sufragar als JlObles perjudicats o en vies de és er-ho 
les despeses qoue origini Ja campanya. 
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-El lJ!Iiniste ri de Foment ha clisposat que pell· a l' embarcament de bes
tiar per· a ésser transportat per ferrocarril, n'hi ha. prou amb que 'exhi
beixi la corr.esponent guia sanitària, la qual quedarà en poder del remitent. 
devent les companyies de transport portar un registre en el qu.al s'extracti 
dit document, comprensiu de la data, noms del remitent, mena d ':anim.als 
i nombre de caps, així com el nom' de l' autOTitat sanitària expedido·ra 
de les guies. 

' I 
-El Ministe?'i cle FO'TJ'Ijet1t ha disposat que en cap Duana de l'Estat 

s'autoritzi l<a sortida de bestiar i aviram sense la degn1Jda ,intervenció de· 
l'insp·ector d'higiene i sanitat pecuàries, el qual tindrà obligació de 
recomptar el bestiar i prèvia la comprovació del seu estat sanitari, con
formarà les guies de sanitat i origen i adopta.rà en son cas les mides que· 
procedeixin, impedint la sortida dels animals sospitosos de la malaltia 
contagiosa. · 

-P1'0tes tant con tm la 1J?·ojectaïla deTivació d'aigües cle r estam,y cle·. 
Lanós. per la companyia del Midi de França, s'ha adreçat un escrit al 
Cap de• la Secció de Foment de Ueyda, firmat pels Pre&idents de. la 
Cambra Agrícola, Círcol Mercantil, Societat Econòmica d'Amics del País, 

I 
Oambra de Comerç, Societat Agrícola Pràctica, Federació de Sindicats 
Agríwles de Lle-yda (demés entitats i corporracions rep~esentatives d~ les. 
forces vives del país, per consid·erar-que amb lo minvat qu~ baixaria el 
riu Segre amb aital derivació es causaria loa ru1na de la Comarca. 
d'Urgell. 1 

- La Caixa Ru1·al clel Sindicat Ag?"tcola de La Bisbal durant el pas
sat exercici va fet una meritòria tasca. 

Ha atorgat 70 prèstecs per valor de 81,590 ·pessetes. El saldo que· 
deuen. els pro·pietaris, és de 109,396 pessetB~s . Les imposicioill'SI han estat 
de 88,52S' 40 i els reintegres, de 85, 723'15 pessetes, essent el saldo dels. 
imponents de 1B3,859'92 pessetes. 

S'han obert 79 llibretes ' noves, essent les existents 667 i els socis són 
002. Els beneficis obtinguts pugent a 2,855'58 pesetes constitJu.int e1 fons. 
de res~rva 6,762'65 pessetes. , 1 

Per l'encariment ·del diner es donarà el 4 per 100 als imponents, i als 
prestataris els cobrarà el 6 per 100 lliure de tota altra despesa. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT PB CATALUNYA . 

El Servei d'Enologia 1 Vitiooltui"a ha contestat vàries consultes rela-· · 
cionades amb la secció dels Sindicats Agrícoles d.e Vilanova i Geltrú í 
de Montblanch, i ha fet l'aplicació del nitrat' de sosa en els Camps 
Experimentals de Tivissa i E¡'sparraguera. 

-El Professor ·de Ge.ologia., Dr. Faura, h a presentat al C01nsell Pet·
manent un report donant compte dels treballs de perforació en el pou 
artesià d'assaig projectat a l'Empo.rdà, en el Mas Climent de C:astelló 
d'Empúries. ' 

-Els Serveis Tècnic·s· d'Agricultura treuen .a concm·s la plaça d'A
judant dels Serveis de Ramaderia, dotada amb 3,500 pessetes .anuals, 
amb subjecció a les bases publicades en els Butlletins OficiaTs cle totes 
quatre províncies Gatalanes. 
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-El Consell Permanent de la Mancomunitat ha encomanat a la 
Direcció dels Serveis Tècnics d'Agricultura, la redacció ò'un ca,rtell per 
a la se"l!"a fixació en lloc visible en tots els Municipis i Escoles de Catalunya 
i un llibret de 'divulgació dels ocells útils, per tal de coadjuvart a la 
protecció dels ocells en tot Catalu,nya.. 

-El Servei d'Arbres Fruiters ha contestat consultes de Ginestar, 
sobre oliveres; de Gènova,_ sobre refinació d'olis a Catalunya; de Barce
lona, sobre olivere·s, i de Vinaròs sobre malalties del's fruiters. 

-El Cap d'Acció Soci•al Agrària, Sr. Rendè, està preparant un aplec 
de dades que li lòJ.an estat demanades per a la confecció d'un treball 
sóbre sindic~ts especialment en comarques vinyateres. 

Ha_reblu.t }a visita del Diputat senyor Robert per adquirir vàxies dades 
sob1·e sindicats i cellers cooperatiu '!, i ha donat una conferència sobre 
Federacions,. a Sant ·salvador de Guardiola. 

-.S'està acabant d'.imprimir un fullet del Tècnic Clínic del·s Serveis 
· de Ramaderia., senyor Damés, el ·qual f.ullet tractarà del còlera de l'aviram. 

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

J. C. S. SANT FKLIU DE CODINES.-A l'Escola d'Agricultura no es fa'II1 
cm·sos especials per a apendre. de sanar porcs. No existeix tampoc cap 
jnstitució. on aquesta qüestió pugui apendre's. Creiem que no té altFe 
remei que cercar un pràctic o un veterinari que li ho ensenyi. - A. lVI. 

R. C. TonnorA.-Desgraciadament no hi ha cap remei per a fer des
aparèixer E'l gust d'anís del seu vi. Ço que li 'ha passat a vostè ha pas
sat també a altres persones les qual.s han assajat inútilment tots els 
Temeis. - CAM. 

P. S., TÀRRElGA.-L'arsenlat cle ~lom té l 'aventatge que no crema mai 
i qu¡~ és moU fàcil de preparar, car no cal res més que tirar en l 'aigua 
Ja quantitat necessària i remenar un xic per a que la barreja re'sulti 
· be.n. homogèn.ia. 

Com a verí és d'urí.a acqió fortíssima. L'únic inconvenient que pre-
senta és el seu preu que per ara resulta massa elevat. · 

M. B., lVIANRESA.-Per a la clarificació que desitja pot usar dos decí
litres de LSiang fresca per hectoiJ.itre o taiÍllbé deu gra,m.s de gelatina. Si 
usa la gelatina i si el vi és blanc ha d'afegir abarlS uns ·vuit grams de 
tan.í ; si és negre o molt. astringent, no caL - I. T. 

A. B., CruTAT.-Els Serveis Tècnics. d'Agricultura tenen vàries sec
cions especialitzades: Arbres fruiters, Ramaderi:a, Acció Social Agrària, 
Terra: Campa, Viticultura i Enologia, Patologia Vegetal, Mecànica Agrí
cola, Laboratori d'Anàlisi. Cadascuna s'ocupa únicament dels proble 
mes de la seva competència. 

Si vostè vol passar un dematí pel carrer d'Urgell, 187, tindrem el 
gust de enterar-lo detalladament de tpt. - A. lVI. 
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x x x " ~ x 
X I l X 
x Cotnpreu , x 

~ '"'""''"~';";:::;;,~:,~·::;:::,::~re termenals, . ~ 
~ costums d'aigües en terres de pages. X' 

X Llibre indispensable a tots els terratinents, propietaris, X 

~ 
pagesos, jutges municipals, entitats agrícoles, etc. ~ 

Ha sigut editat per l'Oficina d'Estudis jurídics de la . X, 
Mancomunitat, i han col·laborat en la redacciò homes ex-

perts de tots els indrets de Catalunya. 

~ I Preu: 4 Pies. Es ven a les principals llibreries. ~ 

~ I ~- __j ~ 
~:x::x:::a::::a=•=•:::x:::x::x::x::x::•::x=x=x::x:::x:::x::x=x=x::x: ~ 
...................................................................................................... 
~ Ha sortit el D'ACÍ D' ALLA del mes de abril i . . . . 
: LITERATURA. : ACTUALITATS : MODES DEPORTS : . . ................................................................... ,. ............................... . 

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

PRODUCTES GARANTITS 
99 per 100 de puresa per els més importants 

LABORATORIS D'AGRICULTURA 

TERRÒS . . 

A o o· a 
111111111111111111111111111111111111111111 

Nov~s aplicacions del 

SOFRE VERGE 
99 per 100 de puresa com a 

II_~ERTILITZANT 

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

quez, 64, des del Lr de gener 1921 
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La S. A. Elèctrica i Electroquímica de Caffat·o 

(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'emplea com ell, però sense necessitat de calç. 

Es més econòmica, més adhesiva, més fàcil de preparar 

la RAMEINA CAFF ARO pels tractaments en 

sec contra el mildiu i la maiura . 

¡·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 NOBILI : Aragó, 2Z4, principal 

BARCELONA 
Telèfon 5186 A. 

li 
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• • 
; LLIBRES DE TOTA SECCIÓ D'IMPREMTA PUBLICACIONS ~ 
B MENA: MOSTRA- 1 DE TOTA MENA • 

• RIS :CARTES Mallorca entre257-259 . DE REVISTES 11 

: TARGES :TALO- ESPECIALITAT ¡ : 

• I NA RIS : FACTU- Telèfon 58 O j EN LES EDICIONS J • 

i RES :ESTATS BARCELONA CATALA~S l ! 

• • ••••••••••o•• •••••••••••••••••••••••as••••••••••• 

CONSTRUCCIONS 
OFICINA TÈCNICA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Projectes: Pressupostos: Avant

projectes : Avant-pressupostos 

Consultes : Estudis preliminars 

AGR.ARIES 
Director: Cèssar Marlinell 

ARQUITECTE 

BARCELONA 
RamblaVC:a~n~, ~7, 2.

0

" I 
Arrabal Castell, 47 · 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRJCUL TURA 
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GRAN s F À B R 1 o u E s 0.0 fl H ~ fl H [o ,. fl.O 
fundades l' any 1873 · WECKER · (Luxembourg) lJ U lJ L 11 lJ 
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Premses "DU CHSCH ER" 
HIDRÀULIQUES PER A VI 
HIDRÀULIQUES PER A OLI 
TIPUS ESPECIALS PER A VI I OLI 

Elevadors - Turbines - Trepitjadores - Derrapadores i Separadores 
m ecàniques PAUL - Premses a mà- Mecàniques de grans diàmetres 

Bombes- Motors, etc ., etc. 
Premses contínues silenci oses DUC HSCHER, varis tipus sobre 

peus i rodes . 
Han batut el " Record " de producció i bon treball de quantes es 

coneixen en tota l'Espanya. 
Treballen 
Ex premen 
La càmara 

forta i du
radera. 

Trinxen 
Exigeixen 

cuidada 
Fan molts 

~~~-=;-- baixos que 
els que es 

_ ceneixen. 

MES 
MES 
MES 

MENYS 
MENYS 

MENYS 

Del certificat del Sindicat Agrícola de Valls (Tarragona) copiem : 
Respecte Ja premsa Contínua DUCHSCHER n.' 3, per els resultats 
obtinguts fins al present, podem assegurar que sa producció mínima 
és superior a Ja premsa MERCEDES en un 20 °/0 , triturant 

bastant menys . 

Projectes i modernes instaJ·Jacions de Cellers i Molins d 'Oli 
Casa Central: 

ü U I L L ERM O COT TI, Enginyer • Provença, 36Z • Barcelona 

Representant per a Catalunya, Aragó , Logroño e liles Balears 
LLU I S PE LI U · Barcelona • Ripoll, 6 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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l~ ' BEST~AR T 
f.lt Origina·I Frison •t• 
o ¿ 
1 Degut a lasequiapersistent, 1 
:~~ rebai~a;:~o~ae~d~es~~~c:r~': :fi 
-.;~r vostè el se u bestiar directa- T. 

I ment, comprant-lo als corta-
f.t lers. Enviï vostè les seves co- t• 

I mandes o consultes a la I 
tt f.t 

I cCOOP, Vee-Afzetver, I 
tt -~· I 

a AKKRUM (Holanda) f 
o ¿ 
I Dirigir la Correspondència a : I 
tt ... 

I F. G. DOKTER I 
~ ( ) ~ T.l~r a AKKRUM Holanda T.l 

f.t t• 

I Preguem es prengui nota de f 
tt no enviar les comandes o con- .. ~ .. 

I suites a Mr. Zuuriber, men- I 
~t cionat en el llibre de reclam .. ~ .. 
I repartit durant la «Setmana I 
f.t Holandesa» a 1\ladrid, per ha- t• tl ver estat interrompudes totes I f ~ les relacions amb dit senyor. f 
~·----·-·--~·-............................. ~ ................ ~: ..... --.--·--- .~. .. ,.. ,.. ,.. .. ,.. . 

En dlrlgl~-voa a '" rases anuncladore&, titeu AGRlCUL TURA 
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R n J o u s , u u u s , J o rx o s 
maons (plens i buits), cai
rons, etc.,_ deu vostè fa
bricar-los a m4quina, a fi 
·d'obtenir de la ·· terra tot 

el seu rendiment. 
• La casa VILLAL TA, de Barcelima, ~s la que millor podrà servir-lo en 

MAQUINE~, FORNS, ASSECADORS 

J. 

-

i tot el que pertany a .l'indústria çeràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

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

F. · VILLALTA, s. EN c. 
BARCELONA 

Oficines . 
Nou Sartt Francísco, 2a ·· 

Apartat correus, n. 0 65 
. Telèfon 568 A 

-

-
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I 
MOTORS 

1

1 'BOMBES 

G'ARDNEil 
- ... J . . ~ . 

INSTAL'LACIONS COMPLETES PER 

A REGAR, FORÇA MOTRIU I AlXECA

MENT D'AIGÜES, PER MITJA D'ELEC

TRICITAT, GASOLINA O GAS POBRE 

A. MAÑÉ JANÉ 
(Successor de BADIA I MAÑÉ) 

TRAFALGAR, 11 BARCELONA 

••• 
Editorial Catalana, S. A. - Secció d: Impremta. - Mallorca, entre 257 i 259. - BARCELONA 


