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Quúnica agrlcola (Quirnlca del sue! o). a. André. 
(2.a edlción). 2 tom os.- Tela, 24 ptas. 

Qu!mica agrícola (Qulrnlca vegetal). G. Andr~.-
Tela, 15 ptas. 

VJtlcultura. P. Paco.ttet -Tela, 15 ptas. ' 
Vinificaélón. P. Pacottet (2 • ed.).-Tela, 14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del Oanado. P. Cagny 

y R. Gouin •2 • edlción).- Tela, 14 ptas. 
Avicultura. Voltellier (2.• ed.).- Te 1a, 14 ptas. 
Abonos. C V. Garola (2.a edlción) Dos tomos. 

Puhlicado el prlmero.-Tela, 12 ptas. . 
Cerea1es. C. V. Garola.- Tela, 14 ptas 
Rlegos y drenajes. Ris/er y Wéry -Tela, 14 ptas. 
Las Conserva< de fru tas Rolet -Te' a, 12 ptas. 
Agricultura general (Labores y rntación de cul· 

tlvo,;) Diffloth (2 • ediclón).- En pronsa. 
Agricultura general (Slernbras y cnsechas). Dlf· 

fiotii.-Tela, 14 ntas 
I lúnentación racional de los Anirnales domés

ticos. R. Gruïn.- Tela, 14 ptas. 
Entomologia y Parasitologia agrlcolas. Gué

nO!Ix.- Tela, 14 ptas. 
Enfefmedades parasitarias de las ptantas cul

tivadas f . Delacroix.-Tela, 12 ptas. 
Enfermedades no parasitarias de tas Plantas 

eultivadas. Delacroix.- Tela, 12 ptas. 
L.eeberia. Martin.-Tela, 12 ptas. 
Arborleultura fru tal Bussard y Du val.- Tela, 

14 ptas. 
Material vitlcola. R. Brunei.-Tela, 12 ptas. 
l'llaterial vlnicola. R. Brunet.-Tela, 14 ptas. 
Prados y Plantas forrajeras . C. V. aarola 

Tela, 15 ptas. 

Botanlca agrlcola. B. Schrlbaux J Nanot. -Tela• 
12 ptas. 

Zòotecnia genera-l. P. Diffloth. Dos tomos.-Tela, 
27 ~tas. 

Microbiologia agricola. Kay11er. 2 tomoa.-Tela, 
24 ptas. 

Ganado !anar. Diffloth .. -TeJa, 12 ptas. 
Sllvicultura. foron.-Tela, 14 ptas. 
Razas bovlnas. P Difflolh.-Tela, 15 ptas. 
Aguardientes y VInagres. P. Pacottet.- Tela, 

14 ptas. . 
Las conservas de Legumbres, Carnes, Prodnc· 

tos del corral y de la lecheria. A. Rolet -
Tela, 12 ptas. 

La remolacha y la fabrlcaclón del azdcar de 
remolacha. Salllard.- Tela, 17 plas 

Industria y comercio de los Abonos. C. P:uvl· 
nage.-Tela, 14 ptns. 

Construcclones rurales. Danguy.-Tela, 14 ptas. 
Economia rural. E. ]!Juzfer.-Tela, 14 ptas. 
Compendio de Agricultura C. Selfe_nsperger.-

Tela, 14 ptas · 
Explotaclóol de un domlnio agtico~a. R. l'ufg· 

ner.-Tela, 15 ptas. 
Apicultura. R. Hommell -Tela, 14 ptas. 

I 
Cultivo horticolil. L. Bussard -Tela, 12 ptas. 
Cabras, Cerdos, Conejos. P.. Diffloth. -Tela, 

· 12 ptas. 
El Manzano de Sidra y la Sldrerla. a. War· 

colli er . .,.. Tela, 15 ptas. 
Sericicultura P. Vlell-Tela, 12 ptas. 
Hidrologia agrloola. Dlénert.-Tela, 12 ptas. 

TOMOS EN PRE}fSA 

Hazas oaballares Dlffloth. Un tomt>. . 
Mñqulnas de labranza, G. Coupan. Un tomo. 
Abonos C. v. aarota (2. • edlclón). Tomo 11. 
lngenierla rural. Provo:1t y Rolley. Un tomo. 
Moteorologla agtleota. P. Ktetn. Un tomo. 

Analisls agricolas R. Gulllin. Un torno. 
Higiene de la Granja. Regno rd Y Portier. Un tomo. 
La Mlmbrera (Cultivo y aplicaciones). Leroux. 

Un tomo. 
Desülerfa agricola e Industrial. Boatlanger. 

Dos tomos. 

De venda: en la LLIBRERIA CATALONIA, Pl. de Catalunya, 17.-Barcelona 
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Ametllers "Desmai" 
Aquest arbre converteix les terres més 

aspres i seques en vergers reproductius, 
fins al punt de superar en Yalor al dels mi
llors terrenys destinats a cereals i cultius 
similars. On abunden els cultius d'arbustos 
les crisis són fàcilment evitables, més a pro-

• fitades les terres i on més · recursos troba 
la població camperola. 

Els fruits de les terres de secà són els 
més indicats per a portar la major trans
formació agrària i econòmica. Els qui 
compten amb alguns centenars d'aquests 
arbres, poden dir que tenen assegurada sa 
subsistència. Les millores més positives de 
la propietat rural descansen en aquestes 
•plantacions. Amb elles les te_rres ingrates 
poden donar les més segures i sanejades 
rendes, i els cabals invertits en aquesta 
classe d'arbres asseguren els més positius 
interessos. 

Poden fixar-se els agricultors que aspi
ren augmentar els rendiments de ses terres 
en els beneficis i <:vantatges que aquells 
els ofereixen i els escassos cabals que tant 
per a sa insta J·lació com per a sa conser
vació són necessaris. 

L'ametller Desmai mereix cada dia més 
particular predilecció per sa major resis
tència a ls freds i glaçades, el qua I el fa reco
manable de manera especial en els llocs on 
les baixes temperatures son més de témer. 

Primera força: De 5/6 cms. de circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 
18'i pessetes el 100. • 

Segona força: De 4 cms. de circumferència a 60 tms. de l'arrel, a 135 pes
setes el 100. 

Tercera força: De 3 cms. de circumferència a 60 cms. de l'arrel, a 100 pes
setes el 100. 

Planter d'ametllers per a la formació de vivers 
De 1 i 3 anys.-Sense empeltar, admirable desenrotllament-Preus 
per correspondència. 

EL CULTIVADOR MODERN. 
Trafalgar, 76 (junt a l'Arc del Triomf). Apartat 625 
Telèfon 1966 S, P. :: B A R C E L O N A :: 

Demanin-se Catàlegs d'Arbres fruiters, forestals i granes per a sembra~ seleccionades 
\ 

En dirigir~vos a les cases anunciadores, citen cAgricultura» 

I ' 
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ALTHEIN 
.PINSO MELASSAT SEC· 

' 

PER A TOTA MENA DE 

BESTIAR - RENDEIX LA 

MAJOR UTILITAT EN 

L'ENGREIX I LA PRO, 

DUCCIÓ - DE LA LLET 

~n dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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AGRICULTURA 
REVIS TA AGRÍCOLA CATALANA 

Dies dt sorti da: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any P essetes 9 - :- Fora: Pessetes 10 - :- Estranger: Peesetes 11 

Número solt: P essetes 0,50 

Direcció i Administració Plaça de Catalunya, 17 (Llibrer ia Catalònia) : BARCELONA 

SUMARI: L'agricultura a l'escola primària, per JoupMallart.-La mosca de l'oli va, per M . Fi'garot.

Les doses, per foup Llovet .-EI consorci del most.-Notes i Comentaris.-Noticiari.-Informacions 

comercials, per Lluís Afarsal.- Consultori, per R . .S. 

L'agricultura a l'escola primària 

T A)l'rE. vegade~ com ens hem queixat que la joventut dels po
bl~s rurals sol tenir l'esperit massa allunyat de les coses de 

l'agricultura, i no hem assenyalat prou una de les causes c¡ue més hi 
contribueixen : el desinteressament o el deslligament que té l'escola 
envers les coses de la terra. 

E l jovent rural no pensa prou en -el s prob lemes agrícoles, ni 
llegeix prou les publicacions de la seva especialitat, m e· preocupa 
prou per a millorar les seves terres i el seu bec::tiar, perquè se l'ha 
portat, a l'escola, a una consideració del món que no té res que 
veure amb tot ai.xò. e l'ha ensenyat a llegir, escriure i comptar, 
se li ha parlat de fets heroics realitzats en èpoques remotes, de 
guerres i de canvis polítics ocorreguts a l'altra part del món, se 
li ha fe t dibuixar motius ornamentals que decoraren els temples 
grecs ... D'agricultura, gairebé no n'ha sentit pronunciar un mot. 

El noi que veu tot un món de coses enlluernadores, que llegeix 
llibres on es parla de les ciències i de les arts, dels invents i de 
la vida moderria de les ciutats, sense trobar res que li parli de les 
riqueses agrícoles, dels milloraments obtinguts per l'aplicació de 
la ciència al conreu dels camps, de la vida refinada de l'agricultor 
que sap explotar les propietats, arriba a creure que el treball de la 
terra és uua cosa d'últim terme i que la consideració de l'agricul
tor no mereix gran cosa dintre de les valors 1'una civilització. 

Davant d'això, el noi que té una mica d'aspiració, el qui enveja 
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una certa posició o s'ba posat. al cap d'aconseguir una vida relati-
, vament completa, gira els ulLs cap a la ciutat i deixa la terra .. El qui 

resta a pag,ès sol ésser massa sovint el conformat, el que passa la 
vida sense pena ni glòria, sense . gust per a fer produir la terra, 
sense esperança de millorar-la. 

S'ba de fer veure, des de l'escola primària, que també l'agri
cultura té elements d'expansió espiritual, com en pugui tenir el 
cercle més delicat de qualsevol ciència o art; qué també l'agricul
tura dóna marge d'activitat a aquelles persones que tenen aspitacions 
de vida plena i de riquesa ; que t2.nta o més consideració social 
ha de merèixer l'agricultor com el conreador de qualsevol altra 
branca. 

D'aquest mal no sols en pateixen les escoles de poble, sinó tam
bé les de ciutat, totes dominades per vistes massa unilaterals, massa 
enfocades cap a la vida urbana, cap a les activitats d' aplicació di
recta del llegir, l'escriu1'e i el comptar. Però a les escoles ru~als és 
més greu, perquè en elles s'ba clé fer, demés, una 11úcia~i6 ag1'·Ícola. 

Ja sabem que els mestres són els primers que no estan iniciats ; 
perquè a les escoles normals rarament se'ls orienta seriosament en· 
aquesta branca, i no es dóna cap fonèlació especial al mestre rural, 
ni tan sols se l'estimula a què l'obtingui per ell mateix. Però ¿no 
es pod:tiien · organitzar cursets per a mestres rurals? ¿no es podria 
fer néixer estímuls per a què els mateixos mestres es documentessin 
llegint les publicacions agrícoles? . 

La publicació agrícola, i sobretot la revista, ha d'ésser el gran 
element que doni vida a l'escola rural. A una casa on s'ensetwa 
a manejar i a utilitzar el gran instrument que és la lectura, s'ha 
de donar lectura agrícola que desperti l' interès amb novetats peri '
dicament presentades, amb problemes que parlin a l'esperit i també 
a la butxaca dels joves que est :l11 orientant llurs desitjos i esp~ran
ces de la vida, en ells ja pròxima a espallir i a donar fruit. 

Les l-ectures de l'escola no faran pas agricultors acabats, ni tanJ
.poc s 'ho ha de proposar l'acció agrícola que pugui desenrotllar el 
mestre. Però, almenys, que els futurs agricultors prenguin cons
ciència de què en l'agricultura que han vist fer a 11 urs pares hi ha un 
més enllà de possibilitats de perfeccionament, i que sàpiguen usar 
d'un element constant de progrés com és la publicació o la revista 
de l'especialitat. 

El xicot que s'acostumi a tenir entre les mans la publicació 
agrí~o l a, la hi voldrà te~ir més tard ; l'alumne que s'haurà comen
çat a interessar pel.s problemes d'ordre general o particular que es 
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plantegen a la revista, segu irà interessant-s'hi amb més mot1u quan 

se'ls trobi al davant, en el seu treball professional. 

En això la intervenció del mestre pol ésser molt petita i no cle

m:tJta cap preparac.ió especial ; la seva acció es pot limitar <t pro

posar lectures als alumnes, o encara a posar senzillame1,1t les publi

cacions a le mans dels nois, perquè en treguin el que bonament 

puguin. Aquesta ja seria, en certa manera, una iniciació, que tam

bé podria aprofitar-se per a la formació de 13 cultura agrícda del 

mestre. 
Però, ¿qui ba d'estimular els mestres a què empren.1~uin l'acció 

agrícola i es fac1n aquesta cultura? Sobretot., ¿d'on han de sortir 

les publicacions per a l'escolar 

No m'atreYe1xo a demanar cap llei, ni cap alta disposició d'aque

lles que féJ.n tan bonic a les fulles oficials. Voldría proposar una 

cosa ben pràctica, i per tant, ben. aprop de les realitzacions. 

cada Municioi hi ha una Junta local de Instrucció primària; 

a quasi tols els pobles rurals aquesta Junta tindrà dintre dels seus 

membres varis agricultors, o vàries persones que viuen directament 

de l'agricultura. Aquec;ts, pares de família g-eneralment, han d'es

lar interessats en què la iniciació agrícob de llurs fills es faci tan 

bé cou¡ 1:>it.nli nnssibh: . Ell:; poden fer que el 'funic-ipi destini una 

mica del pressu¡Jost a aquestes atencions; ells poden donar fncili-
- . 

tats al mestrè per a què porti millor a terme la seva tasca. 

Per allra banda, persones d'esperit generós i :filantròpic, que 

11u cu wauqncn, trobarien una nova manera òe fer bé, pagant sus

ripcions dc Teví te - agrícoles per a les esc0les, ja que els pressu

postos d'aquestes solen ésser massa migrats, i s'han d'adreçar gene

ralment a conceptes més r!ficia ls. 
T ,es mateixer:; empreses editores de les revistes haurien de contri

buir a l'obra, repartint un cert nombre de suscripcions gratuïtes 

entre les escoles on hi hagués la seguretat que havien d'ésser lle

gides. Seria la millor manera àe guanyar nous abonats per a més 

tard, i, a111h això, d'acoúse?'tlir noves generacions iniciades en la 

lectura i en la recerca de tota meua de documentació encaminada a 

fer produir més i més bé llurs terres. 
JOSEP MALLAR 1' 

Als recons, als marges, a les vores dels camins i de les .sèquies, als 

patis, a les partions dels camps, a tots els espais lliures, planteu-lzi arbres 

de ¡usta o ae fruita. A Catalzmya en te1~im massa iJocs encara. 
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La mosca de l'olíva 

M OT;!' s'ha escrit, i molt s'escriurà encara, sobre el millor pro
cediment per a combatre la mosca; el- tècnics prou estu

dien I~ biologia de l'insecte, prou aconsellen procediments de llui
ta, però ve la pràctica i comprova que aquells consells no sempre 
són d'eficà'cia real. Més ben dit. : els procediments de defen a contra 
molts paràsits agrí.coles han d'ésser variables, segons la climatolo
g ia de cada encontrada i segons els seus cultius dominants; per 
<1ixò, el lector de llibres i revistes d'agricultura ha de tenir bon cri
teó, fent beutats, després de llegir, examen de consciència, i dir: 
Això que es recomana, per raci0nal que sigui, ¿em donarà els re
sultats preconitzats? Anem al cas. 

Fa dos anys vaig anar a la Cènia, per a fer-me càrrec dels 
procediments segu its per a combatre la mosca de l' oliva, 1 vmg que
dar convençut; l'any passlat ho poso en pràctica en el meu olivar 
i 1~ collita fou esplèndida ; cal el i r, però, que el DacLLS no va' donar 
senyals de vida. Però ve enguany i res no hi fa res. Es un any que 
es pot assenyalar com an:v·ada de mosques fnúteres, i, cosa ben rara, 
en canvi la mosca domèstica i el mosquit poc s'han reproduït. Aquells 
vols de mosques que pels pobles rurals i masies es remarquen pels 
estables no s' han vist, i .en canvi, les olives són parasitades de primera 
hora, els préssecs plens de cucs , ies figues agres, i hom es pregun
ta, ¿d'on ha sortit tant de dípter, ja que l'any passat no hi hagué 
flagell d'aquesta classe? Prou he posat rametes impregnades d'un 
preparat daquirida, fent de manera que sempre estiguessin hw11i
toses, però les olives estan ja corcades e~ un 70 per I()O. 

A fe que .és veritat que l' experiència és mare de la ciència . Fa 
uns anys vaig provar el procediment humit Berlesse a l'oliverar 
i a l'horta, compmvant que eren nombroses les mosques que es tro
baven mortes pel terrer a l voltant del recipient; a més, les casso
letes estaven plenes d'escarabats verds i bronzejats, com també · de 
moltes papallones d'eudemis. Però com l'evaporació és a l'estiu tan 
forta , que era ben enutjós de reomplir les cassolHes; per poc que 
hom no es recordés queclavén en sec ; però ve't aquí que e1.1gtiany 
mólts pagesos aprofiten els pots bu,its de les conserves de tomàquet, 
els pengen als arbres, els uns els omplen d'una mixtura erhmetzi
nada i els altres amb un líquid càustic, i s'observa que ultra !=S

talviar evaporació, també les mosques van a beure i moren, havent 

I 
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tingut la precaució de posar m1s Botadors perquè poguessm beure 
els insectes. 

Els que posaren rametes amb un preparat daquicida IlO trobaren 

tant d'a1ivi com s'esperava, Ja que amb les for tes calors el 1íqui d 

s'assecava i la mo. ça no trobava el que millor 1,i, pbu a l'est iu , é·s 

a d.ir, aigua, humitat. per apagar la set. H an vingut les pluges de 

la. tardor, i al meu entendre ara és l'hora d'aplicar ·el procediment 

de les rametes emmetzinades, ja que l'insecte no patint set, però 

mancant-li material endolça.t, cercarà amb plaer el preparat daqui

cida, i més quant no s'asseca amb tanta senzillesa . 

¿ Veieu com <e cada terra fa sa guerra» ? .. . E l e lima de la regió 

tortosina és excessivament sec : done dpnarà més bon resultat un 

remei. humit. ¿Que, al contrari, é~ una anyada de règim plujós? 

Doncs el procediment Berlesse uiodificat serà de raó. 

Arruixar les branques no és d'aconsellar, puix un petit descuit. 

pot cremar-les, com també el preparat s'asseca massa de pressa. Ara 

el polvoritzar els ~rbres és una bona pràctica, no sols per ,a defen

sar-los de les malalties criptogàmiques i vigori tzar-los·, sinó també 

si la polvorització té lloc entre Sant Lluís i Sant P ere de Juny, 

llavors el preparat cúpric ohra com a preservatiu; la mosca en veure 

una cosa estranya a l'oliva, com és una capa de suc bordelès, es 

troba estranyada i recelosa, no deso,·a i va en cerca d'altres fruits. 

que no estiguin. sulfatats, i com el seu vol és fort, podent fer alguns 

quilòmetres sense can ar-se, fugirà de la contrada protegida per a 

pa.rasitar al seu gust. 

Són molts els que creueu que mai no hi havia hagut tant de 

flagell a les oliveres com ara, i alarmats demanen al Govern mides 

clictatorials per a combatre el D:icus ; però mentre el món ha estat . 

J?lÓn la mosca de l'oliva ha donat que parlar. P lini i Teofrast ja 

parlen dels seus estralls. Napoleó I, en el primer any del seu conso

lat, va obligar els olivicultors de la ribera de Gènova a anticipar la 

collita. Francesc I de Borbó, en Ib4I, va pregonar que a la primera 

quinzena de setembre totes les olives es co111s_in per aturar la re

producció de la mosca per al prop vinent anY. Temps enrera, quan 

hom tenia un rei. al cos, era difícil una ordre dictatorial d'aquesta 

~ndole, perquè hom l'haguera escoltat com si plogués, pero avui 
que el ((mando y 0rdeno>1 és imperatiu, crec que, en bé del paí , 

podia sortit un Reial decret dient, per exemple : ·«Tot moli · de mol

dre olives que no hagi acabat Ja seva tas{'a pel 31 de març pagarà, 

meitat pel Estat, meitat pel Municipi, deu duros per premsa i per 

dia, sigui o no de trebalJ», única manera d'acabar amb les collites 



584 Agríeu !tur~ 

tarèlanes, que tant de mai fan i que la gasiveria d'estalvi d'unes 
quantes pessetes fa que tingui lloc · una posta primerenca . 

Forçar els pagesos a arranjar les olivere~ al seu degut .temps 
és lhna cosa ímprob'l i és quasi un impossible . Pel juny i juliol no 
hi ha prou braços al camp per a tot; l'hortolà !?rimer pensa a ba.tn• 
i sembrar el moresc i · mongetes ; el vinyater, que la vinya entrarà 
en febre i si no es dóna pressa escaldarà el raïm ; l'arrosser, entre el 
plantar ~ birbar té prou feina, i així és que el cultiu de l'olivera es 
deixa en segon terme, i res no hi ha d'estrany que la mosca trobi 
camp abonat per la primera posta, essent difícil després aturar la 
invasió, com ha passat enguany. · 

De mitjans de defensa n'hi ha un : s) jo manés, faria que al IS de 
juny de cada any un escamot de soldats 111m1ats per un caporal, i 
amb tots els adminicles que els cas r\!querei);, fos enviat a ·cada po-

. l; le, per començar la lluita contra el D<>;cus, acabant la tasca per fi 
d'octubre. Després, ¡paga, poble! Amb un any n'hi hauria prou, i 
seria¡ un bon escarment i una bona lliçA per als deixats, els amanats 
i els incrèduls, amb profit de tots. Aquesta és l'única manera d~ 
combatre la mosca de l'oliva, afegint-hi el no deixar moldre més 
tard del mes de març. 

'M. FIGAROT 

Les closes 

n. 

EN

1

. l'arti.::le anterior dèiem que les closes calia fertilitzar-les 
destruir-hi les · males herbes. 

Dèiem, encara, que convenia de rasclar. Bé ho saben els que ho 
han provat. La utilitat de les rasclades és ben palesa; i s'explica 
d'una part per la influència que tenen sohre la nitrificació i l'aireja
ment del terreny, que bé ho n~cessitaria, després de tants anys 
d'ésser premsat pels peus dels :mimals. Aque.<;;ts efectes són tan 
certs, que s'ba ideat un aparell que fa l'efecte d'un rascle, però 
molt més enèrgic, i al qual se li dóna el non} ben explicatiu de 
regenerador de prats. D'altra part , en les. closes humides i esgota
des, que es cobreixen de molsa, aquesta es podr,ia destruir fàcil
ment amb rasclades enèrgiques. Millor encara fóra escampar abans 
250 quilos de sulfat rle ferro per hectàrea i esperar, per a rasclar, 
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puro11a garantida per a l'lis Agrícola i Veterinar i , 
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Desinfecció, Preventiu i Curació 
de les malalties Infeccioses del .bestiar. L ' únic gue 
ha obtingut resultats positius per a la curació de la 

Glossopeda .. Mal Roig 
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que aquesta sal hagués c1eixat sentir els seus efectes mortals sobre 
la criptògama. 

Amb un rascle de fusta capbussat es desfan els mo;nticles de 

te•-ra que construeixen els taips i que tant dificulten l'operació del 

dallar. No, parlo. de les rolades, perquè tractant-se en general de 

closes velles ja són prou afetgegades ; però en el cas de les closes 

joves, en les quals els freds poden descalçar les plantes, serien de 
molta utilitat. 

A més, dèiem tamhé e11 l' article anterior, s'ha de regar. Les re

gades que es donen en la nostra · comarca sélll : unes a la prima

vera, per a tenir herba a l'estiu, i altres a darrers d'agost i setem

bre, per a tenir herba per l'hivern, totes, per consegüent, amb la 

sola finalitat de donar a les plantes l'a.igu:t que necessiten. l11a 

part de closes són regades amb aigua d'ullals, pous artesians natu

rals , que reunint les seves aigües formen una sèquia important. 

1 
L'altra part són regadys amb ai¡;ües procedents, més o men~rs di
rectament, dels rius Muga, Fluvià i 'fer : 

Hi ha unes r¡uantes closc:<, Ics primeres que aprofiten l'aÍgua 

dels ull als esmentats, que· la gent d'aquí diu que són agrC's. Sabem 

que en general aquest' nom és emprat. per a designar prats de mala 

qualitat. A la vista semblen tan bones o millors que les altres ; te

nen una proporció de lleguminoses que varia del 30-40 'Y. , però s'hi 

porta el bestiar, .i amb les mateixes condicions. no es conserva tan 

bé de carns com en les altres . Les herbes són agres. La flora, però, 

,és la mateixa que en les altres, potser encara és més rica en llegu
minoses. La causa creiem que no és deguda al terreny, podria atri

buir-se a l'ai g~1a. Hem fet remarcar que eren regades amb aigua 
d'uJla.ls, i que eren les prim::-res d'aprofitar aquest aigua, la qual 

cosa pot fer creure que es tracta d'un aigua poc airejada i massa 

freda, car closes crf•'ldes en terrenys que a la vista no difereixen 

en res dels anteriors i regades amb la mateixa aigua, però després 

d'haver fet més recorregut, és n dir, quan ha tingut temps. d'aire

jar-se i d'escalfar-se, són netament superiors. 
I ara que parlem de regar, no poc1em passar per alt de dir la 

deixadesa en què es troben les sèquies de conducció i d'escorriment 

d'aigües . Ningú no es vol cuidar d'escurar-les. i, no obstant, fóra 

de gran interès tractant-se d'una comarca tan planera com és l'Em
pordà, on el pendent és tan poc, que moltes closes es passen part 

de l'hivern plenes d'aigua, bo i tenir les sèquies netes, però com 
que el veí de sota les té brutes, l'aigua conserva el mateix nivell. 

La qüestió d'escurar recs hauria d'ésser general. Fins és d'interès 

higiènic. 
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Finalment, dèi~m també que les closes s'havien de dallar. Des
prés de dallada arran de terra, l'herba rebrota millor. Hi ha clo
ses que són alternativament dallades i pasturades,· altres, són ex
clusivament pasturades. Si ens hi :fi.,-,:em, veurem que les prime.res 
són millors que ies sego~es. En les closes exclusivament pastura
des, les herbes dolentes, anuals i bisanuals, no troben cap obstacle 
a llur desenrotllament, perquè el bestiar les deixa, sobretot quan 
comencen a ésser grosses, i ja tenen la vida assegurada, arriben a 
madurar, cau - la gr'ana, a l'any següent gen~ina i la perpetuació 
de l'espècie és un fet. En canvi, dallant, iotes les que són tallades 

. abans de granar desapareixen, en queden -encara moltes, però si es 
dallés més aviat en quedarien menys. A més, a les closes de dall 
l'herba rebrota més uniformement.. Es per aquestes raons que al
guns propietaris inclouen en el contracte d'arrendament l'obliga
ció per part del pagès de ·dallar les doses almenys cada any. S.i 
certes closes no . es dallen és per tenir pastures durant l'estiu, però 
en aquest cas conv-é, quan el bestiàr en surt, de dallar les mates 
que ·ha deixat, perquè la brotada sigui ig~al pertot. 

Fa un moment que ja ~ns ha escapat la paraula ·: dallq.r més 
aviat. D'uns quants anys ençà ja es _nota una millora en aquest 
sentit, però encara es dalla massa tard.. Aquest any mateix hem 
vist entrar herba a dar:vers d' ago~t.. 

S'hauria de dal1¡1r quan l~ major part de les espècies -vegetals 
que constitueixen el prat estan en flor. E'n escollir les llavors per a 

' sembrar., ja es busquen espècies que -fl.on:i~en totes al plegat .; però 
e:n les closes unes floreixen aviat i aitres tard ; i s'espera per -da
llar que l'herba sigui ben feta, ,perquè n'hi hagi més, quan estan 
en :flor les més tardanes, quan floreix l'A gratis s to lonifua, que es 
conserva verda -fjns a primers d'agost; però en aquest moment }a · 
Festt~ca elatior ja. és seca,- i la majoria de les gramínies ja no són 
res ... més que palla. Per això se les considera 'dolentes, i per aix,) 
potser ~s valoren les closes segons les llegnminoses, i no és que 
les gramínies siguin do1entes, però se'n tori1en dallant-les tard, 
qúan ja tot és cel-1ulosa, quan ja només els ' queda la calclerilla, 

, que diria e] senyor Rossell, amb sa gràfica expressió. 

, · Diguem, per acabar, de quina manera són explotades ]es closes, 
Es troben totes elles agrupades al voltant de les conduccions d'ai
gua que serveixen per a regar-les, i cada pagès, a més del mas, té · 
una part de closes que solen e5tar separades de la casa, i que li 
serveixen de base a la ,seva cria i recria de bestiar. En general, .se 
solen tenir dues menes de closa : -les de dall i les de pastura. En 

.... 
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, aquestes darreres el bestiar hi va tot l'any, en les altres només a 
la tardor i a l'hivern, fins per la Mare de Déu de Març. Llavors 
es rega i es deixa créixer 1' berha per a dallar-la durant els mesos 

de juny o juliol. Només es fa un dall, que sol donar en les millors 
closes un promig de 20 a 30 qq. (de 40 quilos) de fenc per vessana, 
o sia de 4.ooo a t .. ooo quilos per hectàrea. · 

Treta l'herba, e torna a regar per a fer-la pasturar de nou pel 
best(ar. Abans era el cavallí. Ara és el boví sobretot . . L'Empordà 

és avui un centre de ~ria i recria d" ';aques holandeses. Els ani- _ 
mals' es passen tot l'any a la closa, a no ésser que escassegi l'her
ba, com sol ocórrer durant els mèsos de juliol i a,go.st, que cons

titueixen els ' dos mf:'sos més crítics per a les closes. El nombre de 
cap que es poden· mantenir depèn de les closes, però en general 
es pot comptar que .amb roo vessanes (20 hectàrees) hi poden viure 
de 20 a 30 caps de bestiar, sense donar-los cap suplèment de 
racció a dintre. Es pot comptar un cap per hectàrea. 

Al principi àe l'article antc::rior deia que algunes closes duren 
centenars d'anys, però n'hi han de creades des de fa molt poc. En 
coneixem algunes qne 7 o S anys enrera eren terres de conreu, 
però a causa de les aigües llurs propietaris decidiren transformar
les en closa, en la qual transformació, ~1 que menys v~ preocupar-los 
fou l'elecció de les espècie vegetals que devien formar la closa . 

¿Com havia de preocupar-los, si molts ni tan sols b,i sembraren res? 
Ho deixaren a la mà de Déu. Es podria creure, doncs, que aques
tes closes deuen ésser molt dolentes. No, res d'això, són de les 
millors de l'Empordà; car les altres, indubtablement, foren crea
des de la mateixa ' manera, i aquestes presenten, per consegüent, la 
superioritat de la seva jovenesa. Altres ja hi sembraren trefle, 
però encarregaren les gramínies als ocells, al vent i a les aigües. 
A molts no els cap la idea que una closa pugui sembrar-se. Diuen 
que ja es fan soles. Sabem un pagès que va sembrar-ne una amb la 
següent barreja : 

Agrostis stolonifera. 
Alopecurus pratense. 
Arrhenatherum avenaceum. 
Dactylis glomerata. 
Anthoseantum odoratum. 
Holcus la na tus. 
Poa pratensis. 
Lolium perenne. 
Lolium italicum. 
Trifolium pratense. 
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Va barrejar-hi a més una m1ca de tretle d' Ale..-xandria. No dono 

els noms en català perquè en part els desconec. El cas és que va do

nar-li un resultat inesperat. Va dallar-la fins a tres vegades l'any, 

quan aquí es dallen només que una vegada, obtenint uns rendiment. 

fabulosos comparats amb els que s'obtenen correntment a les closes. 

I és que les closes d'avui són a base de plantes que, Hem:e, en la 

seva classificació, inclou entre les meuys productives. 
Això els. que han creat closes; per?> altres, en major nombre, 

n'han arrencades per transformar-les en t-e:rres de conreu, potser 

enlluernats pels _grans rendiments de les primeres collites, degut a 

l'humus que s'hi acumulava des d'anys i més anys. Encara que 

alguns, decebuts pel migrat resultat cle llur temptativa, han tornat a 

deixar closa. Però no ha estat així en general ; ens ho demostra el 

fet que gran part dels arrossals que avui es yeuen pels volts de 

Pals i T0rroella de Montgrí, havien estat closes. 1 no sols arros

sals. Un propietari de l'Alt Empordà i per cert ex-professor d'una 

Escola d'Agricultura, durant_ els anys que va administrar-se la seva 

finca, foren moltes les closes que. va arrencar. De passada sigui elit, 

però, ,i en honor del senyor Fages, del qual ja havíem parlat i que ês 

el propietari i ex-professor al-Judit, ell va cuidar les closes restants, 

durant aquells anys, com ningú ho havia fet d'uns quants anys ençà. 

Actualment, en m'la finca de més de 700 vessanes, quasi tot prat, en
clavada prop dels estanys de Palau, es volen roturar moltes closes 

i conrear-ho a base d'userdes i blat de moros. I sabem més d'un pa

gès que creient tenir massa closes les arrenca per augrne11tar 

l'extensió de les terres en conreu. , 
Dir si tenen raó els uns o els altres és una qüestió molt de1icacla. 

Convé crear o rot1.1rar closes? 
La majoria no pensen pas roturar, encara els en falten. Anys 

enrera a França foren molts els que arrencaren prats aconsell ats per 

diversos agrònoms, entre els qual,s sobressurten els noms de 
Dombasle, de Sinclair, d'lvant i d'altres, però al cap de poc es pe

nedien, encara que massa tan!, de · l'equivocació soferta. Niés que ro
turar, ço que caldria fóra ·regenerar i ben cuidar les que tenim. A 

més dels beneficis que reportaria, conEtitueix això, segon~ a~guns 

autors, un remei preservatiu contra la piropla mosis (pixament de 

sang) ; malaltia molt. greu que sovint fa estrr~ lls en les vacades de 
l'Empordà. 

'Algunes closes estan en tan ~al estat, aue la regeneració seria \ 

insuficient, convindria roturar-les i al cap de quatre o cinc anys 

tornar-les a sembrar de closa. Les despeses (;!S cobririen sobradament 

amb els grans rendiments que s'ohtenen clurant aquests r~nys (es 
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parla de què el millor blat de moro de tot el terme de Castelló d'Em

púries d'aquest any va sembrar-se sobre roturació de closa) i des

pré;; tornaríem a tenir closes noves i molt més productives ; sobre

tot, si teníem cura d'escoll i.- les espècies veget:lls que devien forn¡.ar 
el nou prat. 

Algú ha dit que convindria refer els prats naturals cada 20 anys; 

però 11Í Viaune, ni Berthaplt, ni Heuzé, ni Halpeaux, ni Garola, ni 

molts altres autors són d'aquesta opi.nió. Per què arrencar un ~ 
closa si està en bon estat, si dóna bons r endiments? A més , tampoc 

es far ia perquè el més corrent és que les closes estiguin arrendades 

i les contractes d'arrendament, a l'Empordà, no solen durar més 

<'e cinc anys i això no permet al pag~s fer millores que ~'hagin 

d'amortitzar en ll arg tenuü1i. 
Ara, quan la closa està en tan mal estat que convé arrencar-la, 

tots els autors ho aconsell en, però roturar, per tornar a sembrar closa 

al cap de poc . 
Mai no devem oblidar la tan coneguda i també t an encertada 

frase del Comte de Gasp2.rín : <<Molts agricultors s'han arruïnat 

p~r haver tingut masses terres, però no es parla de cap que hagi 
anat malament per haver tingut masses prats.» 

JosEP LLOVET 

El consorci per a les indústries 
del most 

E r, projecte publicat a la Cace/a ~er ,a l~ constitució d'un COI~

sorci pel desenrotllament de les mdustnes del most ha prodmt 

sensació en el món ·vitícola. En els ambieuts interessats no es parla 

més que dels seus perill s i dels .seus avantalges. Les opinions estan 

força dividides i sembla que el primitiu projecte, tal com fou pres~n

tat pels sel}.yors Cussó, Batalla i Olivau serà modificat profunda

ment en conseqüència de la informació oberta a la qual han concor

regut moltes entitats significades expressant llur parer contrari a 
la constitució del consorci o clem ~111ant modjficacions -essencials "en 

algm1es base:. 
Pel q_ue sabem, han informat contra el cónsorci l'Institut Agrí

cola Català de Sant Isidre, els Sinài<'ats d'exportadors de vins de 

Tarragona, Reus 1 Vilafranca, le~ Camhres de Comerç de Valèn-
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cia, Guipúscoa i avarra i les associacions gremials de Màlaga i 
Xerec; de la Frontera. Però són també numeroses les entitats que. 
han contestat d'una manera més o menys favorable. 

Heu' s aquí alguns dels informes· que hem pogut procurar-nos. 

*** 
La Ga.ceta. de Madrid del dia 3 del corrent publica un projecte de 

Consorci acional per al desenrotllament de les indústries del most 
amb l'objecte de què els interessos que l'afecten acudiu durant 20 

dies a la informació pública i puguin donar l' opinió llur o proposar 
les modificacions que calgui fer-hi. 

Fa. temps que vaig tenir oc<LSÍÓ de conèixer aquest prÇ>jecte, si no 
en tota la seva extensió, en els principals fonaments en què recolza, 
i poguí apreaiar que com a vinyaters se'ns oferia una nova sortida 
per als nostres brous a un preu mínim, que si no era remunerador, 
quan menys evitava les exagerades depreciacions a què s'havia 
arlïibat tantes vegades, i que a canvi d'això cap sacrifici econòmic ni 
privilegi no se'ns exigia ·; tot era a base d'nua garantia del capital per 
part de l'Estat. 

Les organitzacions vitícoles hem tingut coneixement a temp~ del 
projecte que s'elabora ; però decidírem esperar a conèixer-lo oficial
ment per a pronunciar-nos en l'un o l'altre sentit. Conegut ja, el 
Consell en ple de la Unió de Vinyaters de València, amb més de 
s·eixanta delegats, arordà acceptar-lo introdui~t"hi necessàries modi
ficacions sobre els preus mínims i màxims i altres extrems, al qual 
objecte es proposà el nomenament d'una Comissió de tècnics espe
cialitzats (entre ells 1a Confederació Nacional de Vinyaters) per a 
procedir a redactar les bases definitives . 

. La publicaci6 d'aque~t pTojecte ha originat la protesta dels in
teressos que intervenen en el comerç de vins ; a nosaltres verbalment 
o per mitjà de circular se'ns diu que. constit ueix un perill per a la 
viticultura, i seguint la nostra norma d'actuació de sempre volem 
procedir a la llum pública, no solat~ent per exposar el nostre criteri, 
sipó tambê per fonamentar-lo, i molt celebraríem conèixer el 
d'aquells que l'impugr{en j, e~ què el hasen, segurs que -si ens con
vencen estem disposats a rectificar. 

Contra el projecte d'una ccsollicitudJJ on s'exposa el motiu de la 
creació del consorc-i i es raonen les 14 bases del projecte dé contracte 
amb l'Estat segons les quals es crea una societat mercantil titulada 
<<Consorci per a les indústries del mosh amb un capital de so mi
lions de pessetes. Aquest consorci s'obliga a adquirir cada any el ro 
per roo de la ço_Ilita de raïms en most ; però m~i menys de dos mi-

•' 

f 

• 
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lions d'hectolitres, ni més de dos i mig, a Ull. preu mínim de r8 pes

setes hectólitre de most de dotze graus, i màxim de 24 pessetes hec

tolitre ; passada la dita quantitat queden en llibertat per adquirir

ne més si els convé. Per això, i en el termini de tres anys, installa

rà a Espanya 46 fàbriques aptes pe:¡¡ transformar durant la cam

panya els dos milion·s d'hectolitres cie most en concentrats . Dóna a 

l'Estat una participació del 40 per roo de beneficis líquids i el Con

sell d'Administració tindrà fiscalitzada la seva aduació per tres 

~ representants de l'Estat designats per hi senda, Foment i Consell 

de l'Economia. 
A canvi d'aquesta oblïgació demana el consorci la . garan~ia del 

5 per IOO del capital emprat fins als 50 milions per IS anys; la de

clç¡,raciÓ d'utilitat pública en l'adquisició d'edificis i terrenys; les 

exempcions concedides per l'Estat als Sindicats Agrícoles í la decla

ració de gran indnstria» als efectes ~el R. D. de 30 d'abril de r924 

sobre au..'l:ilis especials. 
En . analitzar aquest projecte cal considerar-lo sota tres aspectes : 

social , tècnic i ecònòmic. En la part tècnica informaran al govern 

les estacions enològiques i el ministeri de Fon'lent, per mitjà de llurs 

representants dintre la Junta o Consorci, i els mateixos dictami

uaran sobre la viabilitat d'aquest projecte i els càlculs fets sobre el 

consum de concentrats i liur possible augment. També els represen

tants del ministeri d'Hisenda i del Consell d'Economia podran ana

litzar si la garanti a que es demana respon als fins de la indústria 

i quines normes h~ seguit el govern er!. tantes altres qüestions o 

garanties sobre les ini!ústries i serveis públics. 
La part econòmica interessa al ca!'ital que ha d'invertir-se i a 

l'Estat que l'avali. Al nostre entenilre, doncs, ço que interessa als 

vinvaters és el que qualifiquem de part social, o sigui l.'efecte que pot 

prod.uir al mercat de vins un comprador permanent de dos mi.lions 

d'hect;litres en cada cali'panya a un preu mínim, i això no admet 

cap dubte ; molt menys quan res no s'exigeix al vinyater i que quan 

arribi al moment d' adquisició de mostos els vinyaters podran vendre, 

si els convé, concertar-los pel seu compte i vinificar-los com fins avui .. 

Però és més : àèlh11C suposant que l'Estat hagués de satisfer cada 

any l'interès íntegre de tot el capital invertit gastaria dos milions i 

mig de pessetes ; perè. per optar a aixè seria precís haver adquirit 

els dos milions d'hectòlitres de most almenys ; transfonnar-lo en 

coílcentrats per·l{'s fàbriques del consorci i complir tot ço que ofe

reix. Equival que l'Estat ha.gi donat una prima d'una pesseta per 

hectolitre que es transformés en cnnc,ntrat., i encara que nosaltre~ 

hem impugnat les primes i subvencions, en aquest cas no podem 
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menys de mirar l'as~umpte amb el xic d'egoisme que es posa en to
tes les coses, sobretot quari de defensar interessos es tracta, i no 
oblidar que les Companyies hulleres han ,-eJ-.nt més de 26 milions 
de pessetes en primes ; les Cllm;>al.yies navileres se les subvencion a 
tan ;unplament, que e11 a lgunes d 'elles és major que llur flota; les 
Companyies ferrnvii\ries,- a les quals ha anticipat l'Estat. en cinc 
anys 2.50tJ milions ric pessetes i avalat l'inteús; i un sens fi d'in
dústries que, a pm~t dc 1a protecció aranzelària, unes perquè són no
ves i altres perquè són velles. reben antJcips i subvencions . 

);"o seria, doncs , un cas sense precedents que l'Estat subvencion1 
una indústri.'l. vitíc0la ')nan a~neix f\ riouesa prnduei · anvalment Roo 
milions dc pessetes, sense altr:.t protecció, ahans al contrari, grava
la amb impostos com els d'alcohols, que donen a la Hisenda més de 

40 m il ions de pessetes a l'any. 
En síntesi: els vir:y~ter" rl<>Íe:l<::em ::;.qnest projecte :unb les re

serves que abans aJ.ludíem, perC]uè ofereix desplaçar del mercat dos 
milions d'hectolitns a Ull prer; mínim; i com que h~m sentit. rhr 
tantes vegades que 1t1 h:1 scbreprorlncció i qu~ perquè el vi valgui 
precisa exportar a Frimp, s·~'ns presenta ara una ocasió per t~nir 
nn mercat permanent él ,·a sa 11ostra t.an important com el francès. 
Per això, i encara que al final aquest pro_iect.e n!, anés endavant, com 
a vinyaters, no podem carregar 1a responsabilitat d'oposar-nos-hi 
perquè el dia de den1à se' 1{s digui que amb la nostra oposició impe
díreu:{ la form2ció d'una indústria que es proposava alleujar el pro-
blema vitícola espanyol. · · 

Els motius d'oposició que hem llegit en circulqrs o bé ens ban dit 
verbalment no ens convencen ; més, els ronsicierem puerils, i el que 
apunten com a fundamenta l, després de ll ~gir i rellegir el projecte, 
veiem que no és cert. Diuen que a Espanya no es gasten tants con
centrats, i que el c¡ue avui es necessita ja es fabrica ; si efectivament 

' fos així: i n~ es c~rqués altres aplicacions, de res no servirà' el con
sorci, i com que s i no complei x a ixò a què s'obliga no pot optar a les 
garanties de 1'Bst:J.t, serà una concessió sense valor; però si, malgrat 
això, els més atrevits apunten que rebrà ço que demana, allà l'Estat 
amb la seva resp0nsabili ta t, p~rquè sense aquest projecte també po
dria atorgar-ho. 

Diuen altres que es tracta d'un negoci i que matarà l'exportació; 
també perdem poc amb ·què la banca inverteixi sos capitals en indús
tries vitícoles, ja que nosaltres aspirem a que facin negoci i es pre
ocupin. de la defensa d'aqueixa riquesa; en darrer terme exposen el 
cap1ta1 i en aqnest cas s1 res no podem guanyar tampoc 110 podem 
perdre, 
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Ar,a bé, això de què matarà l'exportació és un :xic pueril; si el 
que es pretén és sostenir -la amb vins a pesseta el grau, seran altres 

els que cuidaran vinyes, perquènosaltres no sabem fer-ho . I l'argu

tnent que s'esgrimeix amb més força, és que es tracta d'una exclu

s-iva; per més que · l;o hem cercat no la trobem en les bases d'aquest 

consorci; no obstant, és la primera observació que•els vinyaters fan; 

pere ens plauria saber en què la fonamenten. 
Els vinyaters demanen que s'aprovi i e~ nomeni una comissió 

especial, i les Unions i la Confederació, en escrits amplis, exposaren 

el judici que els mereix i les modificacions que cal fer. 
Aquesta actitud és ben clat'a; la indústria dels concentrats ofe 

reix un camp ample per a la viticultura ; deixada a la iniciativa par

ticular, costaria temps i ensopegaria amb moltes dificultats ; sola

ment mitjançant una fort8 empresa pot, en termini breu amb · pro

paganda i capital necessari, arribar a ésser una sortida• potse)." la 

més grossa dels derivats dei raïm. 
Juu TARIN 

* * * 
Acudint a la infonnaciq pública oberta en el Consell de l'Eco-' . . 

nomia Taciona1, sobre el projectat <<Consorci acional per a les in-

dústries del mostn que es proposen constituir uns particulars, l'Ins

t itut Agrícola Català de Sant Isidre ha manifestat que ha d'oposar

se a aquest Consorci. Les raO'lS en qué fonamenta la seva actitud són 

les següents : ' 
El Consorci, donats els enormes avantatges, exempcions tributà

ries i prerrogatives que pretén del Govern, constituiria de fet un ve

ritable monopoli; majorment si obtingués, com dem ana, que l'Erari 

públic garanteixi l'interès al 5 per 100 del valor de les seves accions 

per rs anys, fins a un màximum de cinquanta milions de pessetes. 
Entre les dites prerrogatives hi ha la demanda de ~eclaració 

d'utilitat pública ::t favor del Consorci, pels efectes de l'expropiació 
de qu·ants immobles necessiti per a la seva indústria, demanda que 

l'Institut combat enèrgicament, considerant-la com un atemptat al 

dret de propietat. Si es concedís-r.iu-tal dret al Consorci dels Mos
tos, foren moltes les entitats particulars que amb igual motiu ho 

sollicitarien. 
Diu l'Institut que no pot admetre's la declaració d'Indústria nova 

per a la del ~ost concentrat, ja que el comerç ha satisfet per si, fins 
a la data, les necessitats de! mercat . Tant de bo-diu l'Institut

aparegués una indústria realrrtent nova, derivada del fruit del cep, 
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que vingués a alleujar la profunda crisi vinícola ! Amb quin entu

siasme-afegeix-i amb quanta de justícia no demanaríem al Go

vern qué, la protegís com ho ha fet amb altres. 
En tot cas,· més que afavorir l'Estat enormement a una empresa 

que es proposa donar al mercat un producte que ja té, arrúïnant la 

indústria lliure, i sotmetent els viticultors a un comprador únic de 

llurs productes, destinats a mostos concentrats, taxant per endavant 

el preu' de compra, hauria d'estendre'· la pretesa protecció oficial 

a tot particular o entitat que oferís iguals o semblants serveis, i es

pecialment als Sindicats vitícol~s que ~s .dediquen a l'elaboració de 
mostos natural s i concentrats. 

* * * 
La Fecletació Agrícola !"le la Co11Ca de Barbarà, de Montblanch, 

en nom propi i dels Sindicats Agrícoles i Cellers Cooperatius de les 

comarques Priorat, Penedès , Camp de Tarragona (Alt i Baix), Con

ca del Gayà, Conca de Barbarà i Terres Altes, o sia la totalitat de 

les comarques vitícoles de_ la prov1ncia de Tarragona, degudament" 

,autoritzada per l'Assemblea celebrada en la present el r7 del corrent, 

té l'honor d'acudir a ja informació pública oberta sobre el Consorci 

per les indústries del Most, publicat a la (;acr!ta del 3, també del 

corrent, i exposar atentament : 
Que ds és conforme i a?:raeixen aquestes comarques que el Go

vern es preocupi de salvar la producció vitícola, constantment depre

ciada, i que a tan patr!òhc com necessari fi pot contribuir el projec

te que, degudament encaminat i millorat, asseguri l'adqui ició de 

dos milions d'hectolitres de most cada collita. Que el projecte de 

Consorci esmentat, esporgat de defectes essencials que conté, per 

si sol no pot assolir el fi proposat mentre sigui possible que els 

-alcohols industrials es destinin al consum de boca . !\o obstant, pot 

au.-..::iliar i beneficiar la viticultura si s'introdueixen en ell modifica-
cions que una Comissió especial hauria d'examinar i contrastar, 

essent les principals, al sentir dels exponents, les següents : · 
Primera : A la base tercera. --El _preu n{ínim a què el Consorci 

haurà d'adquirir els mostos ha de cobrir el cost de producció i essent 

aquest el de 25 pessetes l'hectolitre, segons s'ha demostrat suficient
ment per les Estacions Enològiques , perqu~ el benefici al produc

tor ~igni efectiu no ha de trobar-se sota el preu de cost. El de IS 

pessetes els I2 graus Raumé és ruïnós per al viticultor qui gasta el 
mateix elaborant. vins que ensofrant mostos, i és, a més, el preu 

assenyalat, inferior al del vi ; ja és sabut que els mostos de I 2 graus 
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Baumé es converteixen en I3 graus d'alcohol després de la fermen

tació. Es evident qne s'aprofitaran per a la concentració de mostos 

els de qualitat superior, i aquesta és raó que autoritza que el mí

nimum que s'assenyali no sigui inferior al de cost. Podent-se fixar 

el tipus glucomètric de 12 graus Baumé per a la producció general, 

el preu de 25 pessetes mínimum l'hectolít.re ha de referir-se a l'es

mentat grau glucomètric, amb les "Orréccions proporcionals per grau 
·'i hectolitre als superiors al mateix. 

Segona : A la pròpia tercera base.--Amh la varietat que existeix 

de tipus i preus en vins, no és possible que dos únics mercats (Tar
ragona i Alcàzar de San Juan) · regulin els preus, perquè amb això 

s'expo aria el productor a <.>ofrir espoliacions, i metJ.ys que els deter
mini el comprador únicament. Els mercats reguladors ]Jan d'ésser

ho les comarques pr8ductores pels mostos que en ella s'adquireixin, 

únic mitjà de què no exist~ixin desigualtats i de què no es periudi

qui una producció que es protegeix, i per a fixar els preus promedis 

s'ha d'atenir a les vendes efectua•:1es en cada comarca, superiors a 
roo hectolitres, arn b preferència en aquelles on existeixin Cellers 

Cooperatius, als que resultin el(> les vendes d'aquestes entitats. La 

cl~termiuació ba de fer-la un representant del comprador i de! vene

dor, o sia el Conso:ci i la Confederació Xacional de Viticultors d'E~

panya. 
El preu d'obertura de campanya serà el promedi de l'any ante

r io;r, fixat de la manera exposada, o el preu mínim de 25 pessetes 

1 'hectolitre, si fos inferior. . 
Tercera : A la- pròpia base tercera.-El procediment per al pa

gament de mostos o, com diu el projecte, per les bestretes sobre l'im
port de les compre i liquidació, hauria d'ésser el següent: El Con

sorci ha de formalitzar els contractes de compra dels do milions 

~uyals mínims a què es compromet, abans de veremar, pagànt el 25 

per 100 en formalitzar el contracte, i la resta fins al límit de preu 
d'obertura de campany::t (promedi de l'any anterior, no inferior al 

límit mínim), als 6o dies, i poder el Consorci retirar ·a la seva como

ditat els mostos fins ·un mes abans de la campanya següent, 1 girar 

la liquidació a la data del 30 à'agost que s'assenyala. 
El sistema indicat és el que per regla general se segueix actual

ment en el comerç, i no és molt rlemanar que no se sotmeti el viti
cultor a condicions més oneroses. 

Quarta : A la prApia tercera base.~En el cas de baixa de preu 

del vi, inferior al mínimum assenyalat, perquè l'actuació del Con

sorci beneficiï la producci0, la seYa actuació en compres, vendes i 
destiJ.lació de vins i elaboració de mistele~'> i conyac , ba d'é ser es-
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tretament reglamentada i subjecta al control dels productors, car 
una autorització tan ampla com la que es demana, molt bé podria 
eliminar la llinre concurrència de compradors, que indubtablement 

I ' 
seria nefasta per al productor. Per consegiient, la interv~nció del 
Consorci en le · esmeritades operacions. per evitar que nq es perju
diqui a qui es proposa afavorir, ha d'ésser efectuada d'acord, abso
lutament, amb l'organització professional dels productors, o s ia la 
Confederació iacion::tl de Viticultors. De cap manerQ. pot ésser· 
beneficiat el Consorci amb la reducció de 14 pessetes en el pagament 
de l'impost d'alcohols, car rlrmada la generalitat de la concessió, i 
el poder del Consorci, significaria l'eliminació del comerç i de la in
dústria alcobole~a i inutilitzari a la concessió feta a les DestiJ.leries 
Cooperativ"e.s, tan conven:ie11t i neèessària per a protegir l'org;:mit
r.ació t ècnica de la producció. 

Cinquena : A la pròpia base tercera.-Entenem just que es con
siderin destillats de vi els subproductes de la cristaJ.lització del sucre 
del raïm, setnpre que es cons1c1erj destillats de vi els subproductes 
de la vi11ifi.cació, verbigdtcia, les brises que injustament no se les 
considera com a tals. 

~isena : A la base quarta.-Modificada a tenor de l'esmentat en 
~ 1 paràgraf anterior sobre mercats reguladors. 

Setena : A Ja base seteua.-Els Sindicats Agrícoles i Cellers L:o
operatius actualn:ent no disposen de cap!tals per subscriure accions 
emeses pel Consorci, de manera que el dret o reserva del 40 per roo 
al seu ,favor no tindrà cap resultat pràctic. Perquè en el seu dia po· 
guf.:s tenir-Jo, les accions emeses haurien d'ésser lliures i rescata
bles durant el Consorci per aquelles eptitats al tip.us de cotització 
del ~lia. ' 

Vuitena.-Que ia Comissió composta de persones tècniques qu_e 
ha d'es1:ablir les t1

1
un11es que facin realitzable la constitució del Con

sorci, a tenor del paràgraf quart del prec clel preàmbul del projecte, 
estengui les seves atribucions a 1 'estudi i fixació de les bases defini
tives del projecte i la seva reglamentació, donant 1ma important in
tervenció a la pmducció vitícola que s'ha de protegir, i en $OJ;l nom 
a b Confederació 1\acional rte Viticultors d'Espanya, amb el fi de 
què les bases que cíefinitivament s'estableixin ting1ún la viabilitat 
necessària i compleixin el fi benèfic que anuncia el projecte, com 
1 a eva bas~ i rat) el' ésser. 

En fi, l'opinió dels viticultors ·Je la provincia de Tarragona. és 
que la idea i base del projecte és bona i admissible, però inadmissi
ble el seu desenrotllament, princip;Üment en els extrems exposats, 
i cal que es procedeixi a una revisió i modificació del seu text per 
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la Comissió que s'esmenta, i que es completin amb el present infor

me les conclusions del nostre es-:rlt. del dia 17 del corrent. 

~Iontblanch, 20 d'octubre de · 1926. 

, Al senyor Sebastià Casteòo, vice-president Cap de S~rveis òel 

Consell de l'Economia acional. 

NOTES I COMENT ARIS 
Dos assaigs de venda directa· , . 

Es parla ,sovint de la supressió de l'intermediari que no sempre 

. realitza una funció útil, però que en canvi encareix la producció i de 

vegades fa més beneficis que el productor. La supressió de l'inter

mediari s'aconsegueix posant en relació directa productor i consu

midor. Es això el que Yan fent. alguns sindicats francesos. 
Bonnet, director del Servei d'úlivieu1tura de Prança, en raport 

presentat al ministre d'Agricultura escriu que ha organitzat la ven

da directa del::; olis d'oliva de les s6 cooperatives oleïcoles existents 

al país ; ja en J 925 aconseguí de Yendre el 30 per cent de la produc

ció i compta aquest any d'arribar al ISo per cent. 
Una altra iniciativa semblant és la dels productors de blat de 

la Tegió d'AJlier que, reunits en ' una federació de sindicats, han 

obert una oficina de vendes als farinaires suprimint tot intermediari. 

Així ~s realitza la venda directa, no del productor al consumidor

cosa impossible amh el blat- , perr) sí del productor als industrials 

lransformadon:¡. 

La desinfecció dels arbres 

Molts pagesos tenen el costum, en venir l'hivern, de pintar les 

soques dels arbres amb una solnció de sulfat de ferro i calç. La mix
tura resultant no és gaire eficaç i :fins alguns autors sostenen que 

és netament inofensiva pels paràsits que viuen als arbres. 
Per això cal usar líquids mé.s enèrgic. 
El sulfat de ferro sol, en la proporci0 de , a w quilos per cent 

litres d'aigua va molt bé. 1\lés enèrgica és la solució si s'hi afegei

xen 6 auilos de sulfat de conre. 
Pot;er la més activa de le::; solucions emprades és la que s'obté 

barrejant 6 quilos de sulfat dc coure, 2 litres d'àcid sulfúric i cent 

litres d'aigua. Amb aquestes solucions càustiques es pinten el tronc 

i les soques procurant que el líquiè penetri bé a sota de l'escorça. 

La cooperació a Nova Zelanda 

La cooperació ha pres a . · ova Zeland'a un desenrotllament formi

dable. La al\. Z. Cooperative Dairy Co. Ltd.» és, sense dubte, junt 

amb les cooperatives avícole del Canadà i les de fructicultors de 

Califòrnia, un dels monuments cie l'esperit cooperatiu. 
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l~ "'uneix 8 .ooo agricultors, controla 59 fAbriques, embarca cada 
any 31.000 tones de mantega, formatge, llet en pols i caseïna i re
parteix entre els associats més de cent milions de pessetes l'any. 
Fa dos :1nys, aquesta cooperativa, dirigida per homes de gran capa
citat d'organització, rebé, a ~es t.r:es de la tarda d'un dilluns, l,'ordre 
telegràfica d'embarcar 50 tones de mantega salada pels Estats Units, 
però salada d'una · manera especial. La mantega havia d'ésser ~m
barcada abans de les onze del matí del dijous següent, hora en què 
marxava un vaixell del port de \i\' ellington, situat a dotze hores de 
ferrocarril de Hamilton, ciutat on resideix la cooperativa. El com
J)rador, a més, com si volgués complicar les coses, demanava un em
balatge especial que s'hagué de fer expressament. ' 

La comanda fou servida exactament i la mantega, per bé que 
obtinguda en tres fàbriques difetents, donà a l' anàlisi una igualtat 
quasi absoluta. 

Això, diu el periodista d'on treiem aquesta nota, es Verne apli
cat a la mantega. 

Una cooperativa de criadors de"co.o,ills 

La pell de conill pot donar lloc, no solament a cançons, sinó també 
a la constitució de cooperatives. 

A Provença s'ha constituït en 1924 un Sindicat de criadors de 
conills d'Angora que té actualment mil associats. 

El Sindicat reuneix el pèl aportat pels seus socis, el classifica, 
l ' embal:;~. i el remet en grosses partides als .fabricants filadors, acon
seguint així preus més remuneradors i evitant l'explotació de què 
són objeéte els petits productors. 

El pèl del conill d'Angora és emprat per la confecció d'articles 
de moda i es . teixeix sol o amb seda, vicuBya 0 llana. 

Per la posta d 'hivern 

Encara que un xic tard-car és ' millor començar a l!octubre
hom pot encara preparar les seves gallines per la posta d'hivern. 

Si les gallines no poden disposar òe completa llibertat, és conve
nient de tancar-les separant-les de l'altra aviram, però donant-lè 
el major espai possible : almenys dos metres quadrats per cada 
una. No cal oblidar que ia gallina és enemiga d'estar en massa com-

. panyia i que donen millor resultat dos galliners de 25 aus que no 
pas un de s o. 

Si es volen ous pel consum, és pre-ferible no donar el gall a les 
gallines, car la posta és major i els ous són més conservables. 

Quan comença el fred, cal cmar que a"l lloc on es recullen les 
gallines per passar la nit, no hi hagin corrents d'aire, sense, però, 
obl idar la necessitat de la ventilació. 

L'alimentació s'ha de variar segons le_s possiuilitats de cada co
marca; en temps de fred, al matí, convé donar un àpat calent, sense 
que manqui mai en els altn~s àp~ts un xic de verdures. 

Les desgràcies de la llei seca 

Fa pocs dies Lluís Araquistain en' un article publicat a El Sol 
de Madrid donava compte que el nombre d'embriacs agafats per la 
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policiç. als Estats Units ba crescut considerablement de~prés de 
·l'aplicació de la llei seca. Malgrat la prohibició i les mesures restric
tives i de ·vigilància severíssimes a les quals ha recorregut el govern, 
els americans beuen tant· com abans i s'embriaguen més que ;;¡.bans. 

El resultat no €s pas aconsolador pels secs. 
Però a aquest fracàs se n'acaba d'afegir Ull'" altre de no menys im

portant. Un plebis'Cit celebrat a l\'oruega--l'a1tre país sec-ha donat 
421.292 vots a favor de ]]e¡ seca i 531.425 en contra. El govern es 
veu, per això, obligat a presentàr un projecte de llei derogant la llei 
ridíGula i inútil. 

Cures als plançons lliurats pel viverista 

Quan hom rep els plançons que remet el planterista, cal que hom 
els planti el més aviat possible. Si per una raó qualsevol no· ho pot
fer,, els ha de posar 1 en una rasa, cobrint amb terra fina <Üs arreJs. 
Aix5., sense perill, els plançons poden esperar el temps necessari. 

Si durant el viatge els arbres han patit fred, no s'han de desem
balar tot seguit d'arribats; es p'oseu de primer en m1 lloc tempe
rat, i quan els plançons s'hagin desgelat es poden desembalar. 

Si l'escorça es presenta arrugada o més o menys seca, es des
embalen i es posen horitzontalment en una rasa, i es cobreixen al
menys amb uns .20 centímetres de terra. Després, durant tres ·o 
quatre dies, es reguen, i al cap de vuit dies, quan ban , tornat a llur 
estat normal, es desenterren i es planten. Les plantes lliurades 
amb pa_ de terra en les quals aquest s'hagu~s assecat, es fiqueu en 
aigua tins que tota la terra quedi mullada, i es posen després en 
llu-c }Jrotegit i ntÍ fred, on es van mullant les branquetes i les fulles. 

Amb aquestes çun:s í1orn pot reparar els danys soferts per les 
·plantes durant el v1atgc. 

Les guine-us de pèl argentat 

Es sabut qne les ·pells de :nants animals u~ilitzades com abri
gall o només que com ari;cle de lu,:e per les dames, arriben a cotit
zar-se a preus més que respectables. Tan respectables arriben a 
ésser, que hi ha espècies d'animals ·que estan en camí d'extingir-se 
per mor de l'activa i metòdica persecució de què són 0bjecte pels 
nombrosos caçadors professionals . 

. El perill de què la indústria pellaire es trobés en un j0rn no 
molt · llunyà privada de la matèria prima pels articles de primera 
'qualitat- la pell de conill sempre és pell de conill-, i a Ja vegada 
l'esperança d'obtenir un bonic lucre, ha fet prosperar la idea de 
criar alguna de les espècies tan desapiadadament perseguides, en cap
tivitat . Una de les cries que ha tingut més èxit i que té encara molt 
camp per córrer dins d'aquesta nova indústria ramadera, és la de 
les guineus de pèl argentat. 

Es veritat que cal un bon -cic de paciència i moltes cures el 
poder fer reeixir comercialment una explotació d'aquesta mena, 
car aquesta raça de guineu vol un clima fet a mida, i perd amb 
certa facilitat les característiques que la fan tan estimad~, per es
deverur al cap de poques generacions, si no es procedeix molt· cien-

' . 

/ 
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tHicament en la seva producción, en vulgar~ guineus; però el fet 
és que aquestes dificultats no han espantat els iniciadors, com ho 
demostra que l'any 1922 ja hi haguessin al Canadà un miler d'es· 
tabliments dedicats a la cria de guineus argentades, i que als Es-
tats Units passessin de soo. ' 

La nova indústria ha passat l'Atlàntic i es desenrotlla amb èxit, 
encara que solament estem als començaments, a Alemanya, a Suïssa, 
al Tirol i .a Txecoeslovàquia. 

A C:lla1:·nya hi ha prous contrades pirenenques que ens semblen 
indicades per a la cria en qiiestió. La Vall d'Aran, la de •Ribes, el 
Ripollès i en gran part les comarques l' a11itnn de les quals és de 
vora els r .000 metres, pocl;rien servir. 

NOTICIARI 
La Conferència di!l pa i la farina. La Co11ferència internacional d'in

Yestigadors de farines i l'a, que havia de celebrar-se aquest a11y a Praga, 
ha estat ajornada fins el gener o el febrer de 1 'any propYinent. 

L'ajorna111-ent obeeix a dilacions imposades per motius purament 
tècnics. 

F:. ls ~Jins -.;crm uts. S'ha publicat una Reial onl!-e del ministeri de Fi
nances declarant que el vi vermut, tal com el defineix l'article 16 çlel 
Decret-llei de 29 d'abril darrer, no est<\ subjede al requisit de g nies i 
vendes per a la circulació. 

I 

L'estany de Bm·azona. Han estat inaugurades oficialment • les obres 
de construcció de l'estany de Barazona, que d'e;1çà de molt temps cons
titueix una pregona aspiració de l a zona de regadius del Canal d'Aragó 
i Catalunya. 

L'estany de Barazona serà capaç per a 63 milions de metres cúbics 
rl'aigua. 

El pressupost total del projecte s'eleva a sis milions de pessetes. 
Aquesta és una obra importantíssima, la necessitat cle la qttal es feia 

sentir Ja molt de temps, puix el dit estany vi'ldrà a resoldre els con
f'!ictes que a cada pas sorgien per 1 'escassesa d'aigua. 

Exempci6 de ?Jisat. -S'ha publicat una Reial ordre resolent una ins
tància del president del gremi de tractants el 'alcohols i llurs derivats, 
dc Barcelona, en prec de què es dicti una disposició que aclareixi els pre
ceptes de la Reial ordre de 14 de maig de 1925, per la qual s'eximia del 
requisit del visat les guies locals per a la circulació dels aiguardents com
postos i licors. 

Les tarifes duaneres i els productes b?·itanics.- Insistint sobre el que 
publicà elies enrera, ha sortit nn altre interessant article en el periòdic 
anglès oThe Daily Maih, censurant les elevades tarifes duaneres que 
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Societat Enològica del Penedès, S. A. 
Trepitjadore::;, Premses, Bombes i tota 
classe de maquinària vinícola : :\lotors 
i transmissions: :\[angueres, ra cords i ai
xetes: Material per a botelleria: P rem
sa contín ua «Sepsa•, Premsa hi
d ràulica «A tlas• : Aparells d'anàlisis 
de vins : Productes enol{,. 
gics: Adobs: Sulfat i sofres 

VI LAFRANCA DEL P E NBDÉ!S 

Sucursals a Reus, Criptana 
i Xereç de la Frontera I I 

DE)lANEU 
Estudis, Projectes 
i Pressupostos : : 

USINES SCHLCESING FRERES & C.0 -MARSELLA 
Casa fundada en t846 Societat Anònima per attions - Capital: 3.600,000 franu • Tres fàbriques: Marsellle. Septemes i Arles 

S OFRE GLÒRIA S CHL<ESING 
Sofn a combustió, sense gotrig. Puresa garantida 95_ o¡.. Constitueix l'ensoframent idtal, 

pràctic i econòmic de fudres, bocois i per a tots els usus enològics 

Tractament de ls vi ns, ensofrat del most, etc. 
Suprimeix amb gran avanta t ge les metxes ensofrades 

Per a Informes i fulle ts dir igir-se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana , 12 BARCELONA 
lmport·ador exclusiu I dipositari genera l par a Espanya 

. . 

B~ S cu te S .. · 
Arq-ue.r per" C.t.b;4J~ . 

PibttrnAl 
... PARLAMENT-9-11-BARCELONA 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

-· li 
I 
I 



f""'"'"""""""'"'"'""'"""""'"""""'""'""""'""""""'"'""""'"""""'"""""""'"""'""""""'""""'""""'"'""'""'""""l 

I NIT:~~-D:. ~~LÇ I 
I ....................................................................................................... I 
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Insuperabl e adob a zotat 

d e cob e rt e ra d ' efecte s 

rapidíssim s, contenint 

15/16°/o de Nitrogen i 28°/ude Calç 

En venda a les principals cases 

d 'adobs. Per a informes tècnics 

i altres detalls, dirigiu-vos a 

Unión Química y Lluch, S. A. 
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moltes nacions imposen a ls articles britànics. Tracta especialment d'Es
panya, que és l'Estat que més s'ha distingit eu aquesta politica, i de
mana amb insistència que es preng-uin mesures de represàlia gravant 
fortament · l'entrada dels productes espanyols. 

IU c:m•ern egipc·i aj-uda els cotoners. Un conumicat oficial diu que, 
amb el fi d'acabar Ja crisi cotonera, el Govern egipci oferirà als produc
tors de cotó un emprèstit de quatre milions de lliures, en condicions molt 
tavorables, amb el fi de què els p10duetors puguin guardar part de llm 
cotó en espera de preus millors. 

r:mv ame.n sobre 'Vins. La «l,accta» publica un decret relatiu als vu1s 
que disposa el següent : 

g¡s Ajuntaments de règim comú que en llur pressupost d'ingressos de 
1925-26 hagin graYat el consum de vins amb tipus no inferior a cinc 
pessetes per bectolitre, podran elevar el dit tipus fins al límit de ro pes
setes l1ectolitre, sempre que garanteÍxi11 eu el tenne municipal un consum 
mínim anyal igual o superior a la quota que a aquest efecte s'assenyala. 

El~ _\juntame_nt~ dc r~gim comú que e11 l'últim quinquenni no hagin 
cobrat cav arbitri sobre el co11sum de vins o l'hagin cobrat amb subjecció 
a lipn~ cie gravamen qne no passi dc cinc pes-etes hectolitre, s'ajustaran 
al que disposa 1 'article 35 del decret-llei de 29 d'abril últim. 

També les Diputacions provincials de règim com(t a què es refereix 
el paràgraf sisè de l'article 35 del decret de 29 d'abril proppassat, podran 
gra \'ar el consum de vius amb uu arbitri fins rle ro pessetes per bectoli
tre, sempre que garanteixin en el territori de la p'ro,-J:ncia un consmn 
1lllmm igual o superior a la quota que a aquests efectes s'assenyala. 

Les quotes de consum míuÏln anyal de vi en un terme provincial o mu
nicipal seran assenyalades, als efectes del preset1t decret-llei, pel ministeri 
de Finances. 

VInstitut de Sant Isidre ha protestat d 'aqt1esta autorització coace
dlda als Municipis amb. el següent telegrama : 

«Institut Agrícola Català Sant Isidre, sent haYer de manifestar V. E. 
deplorable efecte produït vinicultors Decret dia 13 restablint, mitjançant 
certes condicions, arbitri municipal 'ins. derogant rebaixa decretada el 
29 abril. 

Institut esti1na ésser de justícia que si .-\juntaments necessiten més 
recursos· gravin altres articles i produccions alleujant producció ...-ínica 
traYessa forta crisi.-El saluda atentament, Baró t1 'Esponellà, President. • 

Els boscos d'Austràlia es crcm~o11. Ja dies enrera donàvem la noticia 
dc les terribles cremes tlc boscos que han tingut lloc ara de poc a algunes 
prodncies d'Austràlia. 

Per acabar-ho d'adobar, llegi1n que també a Qneenslaud s 'han produït 
en01·mes incendis als hos<'os, i le~ pèrdues materials són de considerable 
importància. 

Però aqni collim bolets monstres. En la premsa barcelonina havem 
llegit que el dia ro del passat octubre, a Viladrau (Montseny), fou tro
bat, ea un indret anomenat • l-'nj ol de la Muntanya• , un bolet de la mena 
que en diuen «castanyers• (comestibles), que mesurava Ynitanta centíme
tres de diàmetre i pesava vint-i-dues lliures_ 

. I 
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L'extraordiuari bolet , en lloc d'ésser plasmat per anar a algun Museu, 
fou fe t a trossos i salat \·ulgarment dins una gen a . 

A sse iiLblea de la fusta. S 'ha celebrat. a Madri d una. assemblea org-a
ni tzada per les agrupacio11s Jo¡·es ta ls i de la indústria de la fust a l1 'Espanya. 

El s temes tractat s ha n ict referència al foment de la producció fores
ta l, que travessa un a s it uació críti ca, en sentir dels organitzadors, per 
haver-sc aprontt les pcti cio11 s elevacl es com a· conseqüència Ci e la recen t 
Con fcrència ta rongera, rela ti ves a 1 'admissió t i11poral cle les ca ixes per 
en \'asos dc tronc -de pi en rotllo. 

El cot6 dels F.sials L' nits. En U1 1a reun ió celebrada a vVasbingtou 
ent1·c els productors de cotó i ·?1 comitè govern amental , per tal de posar 
remei a la greu ct·i i LjllC sofreix actualment ar¡uella prod ucció, el mem
bres d'aquest aconsellaren a aquells que s'abstin g-uin d'imtnda r el mer
cat a mb grans quantitats el 'aquell a fib ra, deg ut al preu bai.'é amb q uè 
es cotitza actuahne1;(. e l cotó . .Acousclla ren també que )'any Yinent siguin 
reduïdes les sembres . 

INFORMACIONS COMERCIALS 
A dobs . - Superfos fa t d 'os dc 1S,2o per roo _cl'àc id fosfòri c i r- 2 per 100 

de n itrogen, a Jï pe ·setes e ls 100 quilos ; supedos fa t de calç de 18-20 
· per roo d'àcid fosfòri c ~ol u b l e, a u,5o p ssetes els 100 quilos ; ·uperfos
fa t dc calç r6-r8 per 100 cl'àcirl fosfòr ic soluble, a 12,50 ; superfos fat dc 
calç J3-J S per 1oo d'àcid fos fòri c soluble, a 9,so. 

);itra t de sosa, 15-16 per 100 cle nitrogen. a 40 pc;;setes els 100 quil os ; 
.s ulfa t amònic, 20-21 p er .100 cl e nitrogen, a 40,5 . 

Clorur de potassa, l:::o-Ss per JOO de puresa, eq ni\·al ent a so-s r per 100 
cl c potassa pura , a · 28 pessetes els roo quilos ; s ulfat potàssic, 9 -92 per 100 
dc puresa, equi valent a 49-so per roo dc potrtssa p ara , a 3:1 · 

l\La tèria orgànica cònJi a na tural, cl e !L'-J r per r o cle nitrog n , i 2-3 
per 100 d 'àcid fos fòric, a ·40 pessetes els 100 quií os. 

}'¡·cus per Yagó compl et. 

, lnlicrip logà mics i inseclicirles . - Sofre s ublimat , fl or , a 20 pessetes 
els 50 quilos , amb sac; so fre refina t, pur, a ~ ~.n< · pessetes els 40 quilos, 
a mb sac ; sofre fto ris tdla, Luisiana, a 13 lKssctes e ls 40 qui los , amb ac . 

Sofre de can6, a 40 pessetes els roo quilos, amb sac ; sofre Lle terròs, 
a 2ï pessetes els 100 quilos. 

Sulfa t de fe rro en gra , a 13 pessetes els 1 00 qni los ; sulfa t clc ferro 
en pols , a 14. 

]'¡-c us per partida c1 'alg un a impo1 tància . 

Hes tiar, cants. - ne~tiar cl e llana , an; ells, a .so pessetes ; ovelles, dc 
90 a 100 pessetes; purquí, g ras, cle 22 a 23 pessete:; l 'arrova de pes viu; 
bod, el e 3,30 a 3,80 pcssete el quilo. t ~all in es , ck r6 a 30 pes etes el 
parell; conills , dc 6 a ro pessetes un . 
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Cereals i jari11e.s. -La bona dis¡;osició per a operar que notàvem en 
l 'auterio~· quinzena, continua essent la tònica general de la situació bla-

~ clera . L'abstenció elets farinaires ja la veiem llunyana, per bé que hagi 
ümat un bé de Déu àc temps ; ]J<.:rò èom que ara els a justaments es van 
..:Ject~ua nt anil , ¡ ; , ;~ malitat , qui ~e ' u teconla! E ls preus a què es fan els 
blats no són gaire ele1·ats, de totes passades, per Ja competència que es 
nota eutre els venecl01 s. Limitada àls marges actuals, és, però,· aquesta 
competèn cia cosa enraonada , car les rebaixes t.enen un marge prudent, i 
eu conjunt hom mira molt cle no malYe:ndre el gf>nue. 

E 1 altres cereals d'hivern han reaccionat desp rés de la petita baixa 
que apuntàvem en I 'anterior inforn1ació, essent notable com ha recon
quetit la ci-.;·ada clel país la pesseta en baixa que tenia, així que ba escas
sejat Ja civada estrang-era . E ls ordis e pot dir que aguanten ferms el 
prens, que han quedat força estabilitza t . 

Després d'haYer passat per un màximum le despulles de blat i les 
fa riu es baixes, han cedit el cor i han tomat enrera, per bé que no gaire, 
cosa d'una pesseta per dessota del pren màxim aco nseguit. 

En el moresc ens trobem que en ca~·a que el compradors no s iguin 
gaire nombrosos ni ting11in grau importàucia les demandes que es fan, 
totes responen a una 11ecessitat seutir'a i quasi imprescindible, i com que 
no hi ha en l'actualita t moresc disponible per estar en la major part 
destinat al GoYern, el p reu ha lX)gut enfil a r-se eu pocs dies el que li ba 
semblat bé, cosa que demos tra el fel de què el moresc mateix que quinze 
dies nrera ha uríem pagat a 36 pessetes avtii l'hàgim de pagar a 40 , i 
cucara g ràc1es . 

Blats: Amgó i Xa1·arra, 47 a 49; Castella i 1'vlanxa, 46 a 47,50; Ex
tremadura, 4- a 43,50 ; l·rgell 1 \ ·allès , 47 a 48. (Preu . en pe setes roo 
quilos, sense sac, damnnt yagó origen.) · 

Farines: Força, 75 a S ; extra loca l, 66 a 67 ; corrent local, 64 a 64,50 ; 
extra bla nca Cast ella, o6 a 67; blanca co1-rent C:tstella, 64 a 64,50 ; bai
xa, 47 a 4S. (Preus en ¡~essetes sac de roo quilos, damunt carro Barcelona .) 

Arròs . - Bomba, 105 a 120 ; selecte, 6o a 61 ; matisat , 58 a 6o ; Bell-
lloch base O, 56 a 57 ; trencat, 42 a 44· (Per roo quilos.) 

Altres cereals : Moresc Plata, 39,50 a 40 ; orcli Ur¡:rell i comarca, 33 a 
34 ; ci\'acla Ex tremadura, 38 a 39 ; escaiola Andalu. ia, 66 a 65. (Per J QO 

quilos.) 
Desp ulles : ::\lúme.ro 3, 27 a 28; uúmero 4, 23 a 24; egónes, 21 a 22; 

le1·cercs, 20 a 21; quarte , ro a 19. (Preus eu pc.•sctes els 6o quilo , amb 
~aç, damtwt carro Barcelona.) 

lVIenul (prims), r8 a 19 ; qegonel , r ¡ a 18 ; segó, 1 3 a I4 . (Preus en 
1aJ.; Ja cr.artera de ¡o litres, sense sac, danuwt carro Barcelona.) 

Fruit s secs . - An~ell l cs .amb closca, mollar, a 120 pessetes els ]oo qui
los; closca forta, a Ó•J. Ametlles t:n gra , Espera11<;a primera, a 500; llar
guet , a 41'5 ; Mallorca escollida, a 48o; iclem propietari seuse tro ·os, a 450. 

E ls preu: de l 'almella ja s'ban anat estabilitzant un xic i les orienta
cions actuals no són pa:; dolentes. Deixant · de banda les oscülaciÓn dià
ries i insignificants, que inleressen molt mé al comerciant o magatzemista 
qu e 110 pas a ls productors, cal assenya lar una major fermesa de preus en 
Ics classes baixes, que pot ésser a\·iat repercuteixi en les altres. 
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Avellana negreta escollida, a 105; garLellada, a 100 pessetes els 58 
quilos; gra, primera, a 420 pessetes els roo quil0s. 

Els preu que assenyalem són exactament els <ie la darrera informa
ció. Com pot vetrre's, no anàvem gaire desencaminats en nostre pronòs
tic de què la situació t1c l'avellana quedava encalmada i estable per' 1ú1s 
qnants dies. Ara cal esperar amb paciència, que l'oferta v nedora encara 
és prou abnnclant. 

l'runes: cle Màlag;u, a 10 pessetes l'arrova; Managu t, a 18; moscate
llane¡;, a 13. 

i\ottl': escollid~s, a 115 pessetes els 100 quilos; eoll iter sense trossos, 
de S.5 a 95· 

Xufles o-arbellades .;uperiors, a 100 pe setes els 1m1 quilos; colliter es
vollicles, a go. 

Cacauets pelats, a I2t• lJcssetes els roo quilos; tres gmns blancs, pri
mera, a 125 ; dos grans blancs, primera, a I05. 

Panses de 1\fàlaga lnon gotims) : cinquenes, a 15 pcs,;clt•,; la caixa dt• 
to quilos; qur..rtes, a u~.so; «Royaux,, a 17; «S'ur choix», a r6; 111J
perials, a 25 . 

En caixes de cinc: i dos mig quilos hi ha augment e11 raó de 1 'im-
poti. clc l'envàs . 

l'anses dc Dl:ni:t : l'reus se115e variació. 
Fig-ues de Fra!{a : :.\[atei?'OS preus . Mallorca, classe B, ca txa tle w qtti

los, 7,50 pessetes j cJaS!; C, caixa cJc I Q quilos, a 6,50. 
J>j¡¡yons pelats cle Castell;~, a 515 pesscles els roo CJ11ilos. País, a .'i'"· 

Farratges i ali111en ls j1cr al brstiar. - l' '>lpa rcn10latxa país, 26 a ~s; 

lurtó de coco, 29 a JO ; farina dc llinosa, 3r a .32. (Preus en pessetes els 
wo qnilos, amb 'sac, damunt carro Barcelona.) 

A.lfals, ¡ a ?,.'jO ; palla llarg-neta, 4 a. 4,50; palla curta, 4,so a ;:¡. (l'r III' 
ciJ pessetes els 40 ¡¡niJo;;, damHut carro Barcelona.) 

l;arrofes : Italiana i Xipre, 50 a 51 ; negra Vinaroç, 51 a 52; negra Cas
lclló, 51 a 52 ; negra Matafera; 44 a 49 ; negra roja, 49 a 50 ; Eivissa, 
43 a 44; Mallorca, 42 a 43· (Preus en rals els 42 qtúlos, sense sac, da
munt carro Barcelona.) 

Llegu·ms.- Llenties, ¡o a 100; laves Llobn:gal, tlï a 48; fa,ves Extre
madtrra o An.dalttsia, 49 a 50; faves estrangeres, ,¡~ a 50; favons estran
gers, 48 a 50; Yeces \~stella, 40 a 41; veces Sagarra, 40 a 41 ; veces 
Andalusia, 40 a 41 ; erps, 3.5 a 36 ; Titus, 38 a 39· 

Mongetcs : éastell a, 105 a 1 I 5 ; Mall orca, 72 a 73 ; l'mt , noves, 70 a ?.'i ; 
\ 'al.:·uc1a, 61-i a 70; cstrangc1·, segons classe, :;o a ¡o. 

Cigrons: Saüc, 175 a 1So; blancs ar. al f. <14-45 1 123 a 125; blancs 
ar. aU. 48-50, rr8 a 120; blanc al". ali. 52-5<1, 96-98; blancs ar. alf . 58-6o, 
88 a C)O; blancs ar. aU. so-6;:¡, 74 a 76; pelo11s; 55 a 70. · 

(Preus en pessetes els t r~ • quilos, amh .;ac, damtlul c::trro Barcelona.) 

U lis. - .Mercats comarcals : oli el 'oliva, fruitat, extra, de ro,so a n,5o 
pessetes la quarta de 3.900 qnilos; ídem Ji, de 10,25 a 10,75; idem cor
rent., dc 9,75 a 10,25. 

Oh de ·pinyola groc, clc 135 a 140 pessetes la càrn'g::t cle ns quilos ; 
oli dc pinyola, verd, de 120 a 135 pessetes. 
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Preus de venda a la plaça. i a l'engròs : 
Oli d'oliva, a 252,50 pessetes els JOO qui.lo,s ' ; superior, a 260,90; classe 

tipa, a 282,60; classe extra, a 295,65. Mercat sostingut . 
Oli de pinyola : ·de color verd, de primera, de 126,o8 a 130,45 ; ídem, 

ídem, de segona, de 117,39 a 121,73 pessetes els roc quilos. Groc de pri
mera, de 152,17 a 156,52 ; ídem de segona, de 126,o8 a 130,45. Fosc, de 
104,35 a ro8,69. (Sense erfvasos.) · 

Oli de coco : Blanc, a 172 pessetes els· roo quilos ; Cochin, a 200 ; Palma, 
\ . 

~t 205. (Amb envasos.) 
Oli de llinosa : Cru, a r6o. pessetes els roo quilos ; cuit, a r68 ; sense 

c;:,lor, a 190. (Sense envasos .) 
Oh de cacauet : Corrent, a 265 ; refinat , a 27.5· 

Ous. - - Frescos Empord~, a r2o pessetes el conte; Vilafranca o Gra
lloll ers, a 132 pessetes; Sagarra, a 103; Urgeli i Segrià, a roo; Eivissa, 
a .LoS ; Maltó, a 103 ; Mallorca, a roL 

l' ins. - La campanya del vi, ara que havem enllestit la desastrosa 
del raïm, sembla que comença amb· millors perspectives. 

Els vius \'el1s, talment com era de preveure, súu ara objecte de mol
tes oscíJ.laciow; i, natural efecte dc les demandes, ban sofe¡·t en pocs ·dies 
una puja considerable . 

Sabem casos, i valdria la pena que fos general , que rm vi que el 
trobaven massa car en oferir-lo ara ±a un mes, han anat a buscar-lo pro-
mcteut-ne la meitat més del preu que aleshores era car. · 

A ra es preparen coses graus, que faran parlar llarg. Algunes de favo
rables, moltes que uo ho són tant. Recordem : el consorci del most, la 
11 i nre exportació · tl 'alcohols, els tractat¡; comercials a punt de firmar, la 
rep,os ició de l 'arbit r i municipal, etc. LLUÍS MARSAL 

c ·ONSULTORI En aquesta secció contestarem gra
tuitament i per torn rigorós a totes 
les consultes que faon els lectors 

f. C., Cúttat. - S'admet generalme11t que Ja brisa iclóna, per destil
lació, tant alcohol de 50 graus, en litres, com graus feia el vi del qual 
procedeix. Així, si el 1·i. feia r2 graus LI 'alcohol , s 'obtindran destiJ.lant 
la brisa1 12 lit res d'alcolwJ de 50 graus. 

Aquesta és una dà.cla general que varia més o menys, segons els apa
I ells usats, però I 'oscíl·larió no és gaire f orla. 

i l. A:, Tarragona. -- Per a cumbatre 1 'apoplexia de la vinya (feridura, 
ceps llampats) es tracten e ls ceps amb una solució arsenical després de 
la poda, reparti11t-l a amb uu polvoritzador. 

La fórmula arsenical que recomanen les estacions enològiques fran
ce ·es és la següent : es fan bullir per mitja h01·a 6o litres d'aigua i 30 
de carbonat de sosa. Després, remenant, s'afegeixen 30 quilos d'àcid 
arseniós. Es porta el volnm a rou litres i es pot guardar el temps que 
es 1·ulgu1. l'er emprar Ja solució es dilueix : a cada 5 litres se n'afegeixen 
95 d 'aigua i amb el líquid es polvoritza la soca i sobretot les Jerides. 

Sobre la vimetera publicarem en breu un article. 
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CAI .. ENDARJ 
de sembres i plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

SHTLIMBRE I OCTUBRE 

HORTALI~SES 

Sc sembra: 
131edes g1 ogues o blanques.-llled~s moratles pe::- a hivern.-Ceba ver

mella per a cabeçar. Ceba dolça de Sant Vicen-; -Ceb1 blan.ca, gros
,;¡t.- Ceba d'En Campeny.- Col de cabdell ·) de soldat.---,Col de Pasqua o 
·paperina.-Col genovesa -Col bonatxona.-Col de Milà grossa.-Col molt 
Kmssa, franccsa.- Enciam escm·oler de primavera.- E11ciam llarg, blanc o 

romà.-Enciam llarg·, negre o gabaig.-Escarola Lle cabell d'àngeL-Esca
rola doble, crespada.-F.spi nacs .--Favcs primerenques -Fesols lardans (a 
pri111 crs dc setembre).- Jnliv rl.- ~ap ll a rg, blanc.---! ap llarg, nc·gre.
- ·ap rodó, blanc.---;Nap rodó, Jl e,grc.-l'astanaga <le taula.-Pèsols nans 
de set setmanes (millor en setembre) .-Pèsols alts, de desgranar.--h':sols 
alts, tirabecs o capuxtins.-Pèsols 11ans, Yerds, d'Austràlia.-Porros.--Ra
Yanets mitjans .-RaYanets rodons.-Ra x·es Jlargs.-Remolatxa de tan.la.
Cerfull.-Xicoira.- Xirivies. 

Es planten : 
A ll s p rimerencs. EscalLm yes. ·--Escarxoferes .-Macl ni xeres (millor é'n 

oclnbre.) · 

PARRATt ~ES 

Sc sc111 b1 a : 

Alfals.- Col geganta .--Na_p g ros de hou.--Pastanaga g rossa (millor en 
agost) .- -Raves grossos de bou.--Trèbol gros o Trèfula.- Trèbol anual o 
herba fe. - TrepadelJa.-Veces.--1 les herbes dels p rats. 

Per majors. de~all · dirigir-se a ccEspecialidades Agrícolas Truffaut, 
S. A.», Pas. eig de Gràcia, 49, Tel. 2b-5o-G. 

fi)w.-.-.-..-.-.-.-.•.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-• ._.. ...... ._ ......... ...,..~-.-.·..-..-.-.-..-..•.-.• • .._-.® 
1 . . ~ 

~ AMETLLERS Ara, en plantar ametllers, vulgueu · te- ~ 
1 · , . • nir seguretat que planteu una bona raça 1 
• de «Desmai Llargueta». No us descuideu d'intercalar-hi ~ 

una filera d'alguna varietat considerada bona pol·lenit- ,• 
zadora , per assegurar-se les collites de l'esdevenidor , ~ 

Ra m::;a~:F~:::~:Y:::g~~o~ s :~:;:: ¡ 
~ (Catàlegs i Informes, gratis) ~ 
~ . \ 
® ....... •.•.-.-.-.•.-.......-..... .-.-.w.•.-.-............... .-.-.-.-.-......•.-.-J,._. • ._.._ ••••••• _._._._. ••• -..-.® 
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Bàscules ARI SÓ 
SANS, 12- BARCELONA Demani's el fulletó «EL LISOL 

EN AGRICULTURA)' • que rem,e
tem gratis. 

L·es util itze n- e n qu ns i tots els Sindicats, 
maga tzems d'oli s i \•ios, i indústries , per 
::: llur d nra ció 1 scgure tnt i e xactitud ::: 

CAIXES D'ACER PER A VALORS 
AMB CLAU I SEN SE 

Nou sistema patentat el' un sol bloc massis · 
INFRACTUUABLES, ce>ntra foc i soplet 

TALLÈRS PFEIFFER 
A. CASAJUANA PFEIPFER,Enginyer lndustríal 
Pere IV, 109- Casa fundada enl855- Barcelona 

Fundició i construcció de maquinà ria en ~eneral -
Especialitat en maquinària per a elevació d aigües -
Fabricació d'olis - Elabqració de vins - Bom~es 
d'èmbol per a totes les aplicacions - Premses i bom
bes hidràuliques - Trens de sanejament - Arades -
Molins de vent· Cilindres d<! paper per a calàndries
Tuberies ·Preses i vàlvules de totes classes, etc. etc. 

Bàscula-Grua portàtil model zo¡ 
Demani dibWxos i p reus 

XANCÓ I CALVIS 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffiïllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Llavors per a farratges de puresa i germinació garantida 

No compreu sense demanar 
preus a aquesta casa 

BAILÉN,2, ENTL. BARCELONA 

En dirigir~vos a les cases anunciadores, citeu«Agrícultura • 



Arbres fruiters en ses menes 
més escollides 

CASA 
PALAU 

Direcció: SALA JIMONBDA 

Bellpuig i Vilanova de 

Bullpuig (LLEIDA) 

Servim la mena que l'a
gricultor ens demana; si 
no la tenim, li diem fran
cament. Existències en vi
vers · propis; 250.000 frui
ters; mitjançant contracte, 
produïm en grans o petites 
quantitats les varietats que 
ens demanin, a lliurar els 
arbres a un, dos o tres 
.anys d'empelt. Així ma
teix ens encarreguem de 
tota plantació que se'ns 

encomani. 

OLI per a MOTORS DIESEL i SEMI-DIESEL 
E! millor pera tota classe 
de motors: Usant aquest 
oli, els augmenteu Ja vida 

De venda à Barcelona: 
Stat. Marca El León 
Plaça de Catalunya, 20 

Indústries Babel i Nervlóu 
Ca o rer de Oiputoció, 39 

' e A r A s ú s 1 e oM"· • 
PasseigdeColomb, n.•zo 
.Joan I Gaietà Vilella 
Carr er de Girona, 54 

~.; ......................................................................................................................................................... ., .. 

!= ~~~2~~~~~~~~ r;;~~~¡~~:~; ~.i;d: V;ü:~;.:;;c.,:~.;. =I 

e o·~ s. A. E. )) Per a preus i detalls 
dtrigir-se a la· 

Productes garantits de 99 per 100 de· 
puresa I amb anàlisi dels més importants Secció Comercial de Tarragona 

L b t · d V"t" Jt Rbla. Sant Carles, 20 a ora OriS e I lC U ura Telèfon 672 I 
= ............................................................................................................................................................. f 

En dirigir-vos a les' cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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MO·TORS !I 

per a benzina, alcohO:I, petroli, etc. 
des de 1 fins a 20 HP. 

GRUPS ELECTROGENS PER A LLUM 
r FORÇA , 

lnstal·lacions com· 
pletes per a regors 
i <!levacion~ d'aigua. 

SEMI- D lES EL 
PER A OLIS PESATS 

Tipus industri•ls, agrícoles, elèctrics i marins. 
Des de 6 HP en endavant, amb un o més cilindres. 
Consum de combustible: 250 grams per HP hora 

Josep Comas i c.a 
Bailén, 19 - BARCELONA 

TRACTORS AGRÍCOLES 

Tipus Tanc 
Reconeguts pels tècnics 

com els de major rendí· 
ment i de més utilitat per 
a tota classe de cultius .. 

Tot agricultor progressiu i 
amant dels seus interessos 
que desitgi aul!mentar consi
derablement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels avantatges que ofereix el 

"CLETRAC" 
Tipus W 14j 22 HP. 
per a tota classe de cultius 

Pe s s et e s: 12. O O O 

Tipus F 9f1 6 HP. 

Aparells complementaris de totes ck2sses i 
marques, a preus considerablement ¡·eduïts 

Demanar catàlegs i prnvcs al re· 
pre•entant g<neral a Espan\'~: 

per a vinyes, hor<s i petites \ TT To M o' v I T ~ \· I o' N 
propietats r U 1 ~ ·~ r~ . • 

Pessetes: 7.000 TnAFAI,GAR, ;:;2 BARCFT.ONA 

En dirigir-vos a les ca'ses anunciadores, citeu AGRICliLTURA 

, 


