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.l~ocietat Anònima Clausolles 
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A pòsits esterilitzats marca Hispania 

Extens assortit d'instruments i aparells 

de cirürgia veterinària i triquinoscòpia 

Abans de comprar demaneu-nos pressupost 

. CASA CENTRAL: 

RAMBLA DE_ CATALUNYA, 8 

SUCURSALS: 

Barcelona ; Ferran, 8 i Rambla del Centre, -27 - Ma drid ; 

Carretas, 35 - València ; Sant Vicens, ·6 - Sevilla ; Velaz
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FÀBRICA A SANT MARTÍ DE PROVENSALS 

~XPRftS PER A AGRICULTÓRS 

EL MILLOR 
DEL MON 

RAMADERS 

Els mo lins "J AY BEE'' es fabriquen en nou tam anys d i fe r en t ~, capaços _peT a moldre de 40 a 
900 Kgs. pe r hora. Q uaJsevol d els models està equ ipa t usual m ent amb aspirador i recol·lector 
de pols, amb això resulta un a in st al·lació com pleta. Únic molí que mòlt p er fe c-
tament a lfalsï farra tges secs; proçlu ctes q ue, bon pu nt mòlts, pode~n donar-se 
a les vaques, po rcs, pollastres, etc., etc., sols o barr ejat s amb altres gèneres; 
resultant u n pinso d e fàci l digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bossert Corporation, Utica- New-York 

Agent exclusiu per a 
Espanya I Portugal: JO S E .P ILLA 
V I A LAI E TANA, 15, 2. • :: TELÈFONS: A. 2210 JA. 4515 : : BARCELONA 

C02JI PA 1VYIA. GENERAL D'ASFALTS 1 PORLAND 

A -s L ·A N -D 
Passeig de Gràcia, 45 BARCELONA 

Adreça postal: .Apartat 263 - BARCELONA 
Adreça telegràfica, telefònica, cable i radiotelegràfica: ASLAND- BARCELONA 

F AB RI Q U 'E S - a LA ~POBLA DE LILLET , i MONTCADA (Barcelona) 

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL 300.000 TONES 



La Bomba de pistó "NEPT-UNO" 
és sempre accionada pel- motors instal·lats a la <>u perfície. -
No porta premsa-estopes. - No és necessari enseuar-la. 
Funciona sols per tracció. - Absolutament silenciosa. -

Econòmica. 

Es construeixen models de 6oo a 2 4 0 . 000 litres hora per 
grans i petites instal·lacions, acci0nades a mà, amb motor i 

a tota mena de força motriu. · 
Paten tada 

'---~M . R . ----' 

TIPUS ECONÓMICS DES DE 300 PESSETES 

LLOGUER DE BOMBES PER A fOROFUNDITZAR POUS 

CONSTRUCTORS 

BOMBAS NEPTUNO,, -s .. A. 
Pa s s e i g -, 5 

Us.IUES UHL~SIH6 fRE RES & [ie:-MARSELLA 
Casa fundada en 1 84..6 - Cap i tal: 5. r oo,ooo francs 

· Tres fàbriques: Marseille, Arlés i Septêmes 

BROU B ORDBLÉS S C HLCESING 
El més a dherent, el més eficaç -

Dosificaci6 garantida: 50 0jO de sul fat de coure- r2 170 °/o de coure pur 
Destrueix radicalment el míldiu, o íd ium i demés ·malalties criptogà-

' miques de la vmya. 
Resultats incomparablement més eficaços que els aconseguits amb el 
empleu del sulfat de cou.re rutiJtàn'a me1lt utilitzat en dissoluci6 amb una 

mescla de calç. 

Per a preus i condicions dirig ir- se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana, 19- BARCELONA 
Importador exclusiu per a Espanya 

PERE P AGES VIDAL 
TRACT ANT EN BESTIAR PORQUÍ 
• • • • • • • • 11 • • • • • • • • 

VENDA DE PORCS GR ASSOS A COMISSIÓ 

A L'E SCO RXAD OR DE BARCELONA 

CARRER DE LA PRINCESA, 57, 2.on - 1.a 

BARCELONA 

TERRASSA 

TALLERS PFEIFFER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PER E IV, 1 O 9 - llasa fundada en 1865 - BARIJELONA 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües- Fabri-

T ació -d'olis - Elaboració de . vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Premses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament :. 
Arades - Molins de vent - Cí1indres 
de paper per a calàndries - T~beries 
Presés i vàlvules de totes dases, etc . 



Societat Enològica del Penedès, S. A. 
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VILAFRANCA 
DEL 

~~u[Unal~ a Rent rriptana i Xere[ ~e la frontera 

TREPITJADORES, PREMSES, BOMBES I 
TOTA CLASSE DE MAQUINARIA VJNÍ
COLA : MOTORS I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES, RACORDS I AIXETES : 
MATERIAL PER A BOTELLERIA 

PREMSA CONTINUA a$EPS/l)) 

PI\EMSA HIDI\AULICA r1ATLAS)) 

APARELLS D'ANÀLISIS DE VINS : 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEM .4 NE U _Es:tudis, - Pro i e etes i Pressupòstos 

TRACTORS AGRICOLES 

"VLETRAC" 
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TIPUS TANC 

Reconeguts pels tècnics com el de major rendiment i de més utilitat per a tota 
classe de cultius. 

Tot agrieultor progressiu i amant· dels seus interessos que desitgi augmentar conside
rablement el producte de ses finques, 'deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

" C. L E T R A C ~~ 

Tipus W 12120 · HP. per a· tota classe de cultius _PESSETES: 12.000 
Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions. PE S S ET E S: 15. O O O 

Tipus A 30/45 HP. per a ·treballs que requereixin més força PE SS E TBS 2 3. 000 

.Aparells complementaris de totes classes i marques, a prens considerablement re.dnïts. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

AUTOMÓÈIL SALÓ TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 



MARC TOR RAS 
Rieret~, 15 i .Aurora, 11 - BARCELONA 

TELÈFON 1201 A 

MOLÍ. TRITURADOR 

"El Vampeón Universal" 
Patents d'invenció n~ms. 84.698 1 91.267 

per a tota classe. de grans, palles, des
pulles i altres matèries 
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E.MILIO DE ÒBESO • 
FABRICANTE DE HARINAS 

RI OS ECO 

Sr.D. 
ll~rcoe Torraa 
BA~CELONA 
OD OQQOODOOO DOOIUI RO 

de manlteetarle q~e .eat~J' ~~ ~~t~r~~~c 1~ep~e:~iin~e~~ t~~a~~;~o 
~.z;r~~ff»,.~~"'!;. ~~~!bi ;e :l. oual ba eu:oerado a ouanto Vd. 

, · ~ontado con c.6J lnetes de bolaey 'J)erteotamen-
t.e eqyillbrndo, eu marcba ea aumamente euo.ve. haeta el e.xtremo que 
d!JspUes de qu1t.ada la ~;a~oha elg\le and!llldo uno e minutes. Y a peear 
de ho.berle lnetale:do en 11lanta alta donde })or telta de t1rmen son 
mu .eenslbhe lBB trçldaolopee, apente •1 Uene alsuna6 lo que e:or-

~~:n:~ra J~~: ~a~=r 1~e!:~:UÏ~bJ~e q~:~~~:;: ;rg~ot~f:o~;lo· 
aene1blea movtmietltoe. 

Como ee conoi!{Uhnte l&e ouallda.du e:punt.e
ciae haotn' que la tueru neteee.ria para moverle eoa acaeo menor de 
la que Vd, calcula. . · 

Su trabajo no deja nada que deeeer Jl~eeto 
que 61'8o1ae a eu. oombinaeid'n de cribaa puede darae a la marcancla 
e1 gra4o de · nnura_ qUe ee qu1era haeta po_nvertirla en polvo; Y en 
OU&XIta • rendlàlento B1 bien en lo J1Ul~er1t:ade ee reduoe baatabte, 
todarla r1nde mae qut una Jlhdra baohndolo mucho mejor y trituran .. 
do 1nf'1n1tementè mae que todoe lea a-paratoa basta boy oonooldoe. 

~edan'iio el mai E n meno a de me dic grano, he 
llegada i moler h.uta 2000 lCga. por hora, ol ·trlturado no bo <pocUdo 

)~ir!ï· 0~~~~~~0 n~u:11~~=~j~, {~e l~~~:~a:e d!~i·e era t~!Ïm~~~~~ron 
neouarla. Puede V4. eatar aatleteObo de w molino Y 
, 0 rqué J:O tpbten lo eetoy, le autortto Para filio basa de eata carta 
..t ueo ou• le Jl&rezca, c¡~daJ;ulo si8!1ll'i'e • eua ord~ea, eU athlw e. e. ""' 

El molí triturador •El Campeón Universal• és l'úrti¡: que no pro
dueix pols, i que pot !reballar sense canv( en la direçció desitjada. Està 
proveït dt dues mànegues d'aspiració i per _¡lixò ni s'escalfa ni la inol- _ 
turació sofreix minve.s. 

_ E l construeixo el)_ quatre tamanys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ramader a l més gran industrial. 

Producció en farina de moresc per a pinsos, de 1"50 a 1.000 quilos 
per ho~a. 

·Unic constructor i venedor que els instal·la i cobra un cop posats 
en 'marxa i després d'haver-se obtingut el resultat convingut. Finor 
gruix. de la molturació desitjailà . 
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d'éfectes rapidísshns 
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Excm. Sr. Baró d'Esponellà 
.. 

L A gent qu.e té afluixat-s els n~ssorts de les 
v-irtuts cíviques s'estranya que la classe 

- adin-erada i a1·istoC1'àtica s' rmcapani en un o 
1nolls de•ls jJroblemes d' 01·dre social i eco
nòmic. Aquesta 1nena de gent trobaria 1nés ?W
ttwal· qtt.e els potentats disfrute.ssin iUim .. itada
ment de llurs fortunes, des.ZZ·igats en absolut dels 
problemes de la vidl'l. moderna. . 

El Ba1·ó d'EsponeLlà pertany al grup d'incom
p1·esos pels egoistes, P,e1· aquells que es figuren 
que .el món va nàixer el dia de lbur natalici i qu.e 
mo1·i1·à quan famn el dane.r badall. El Baró 
d'Esponellà, ttl tm senti1· i practicar tots els deu
res de ciutadà, sobresurt en una act·iv·itat que, 

potser, està f01·a del set~ àrbi!Jri. A questa activi
tat és tot e'l que es refereix a la 1·iquesa agrícola, 
la qual acti7.kitat no .seria, pe1·ò, facultativa, sinó 
que vind1··ia determi1wda Per u1w de les lleis e1t
cara misterioses de l'h e1·ència. 

L'arbre genB~aJlògic dels Bfwons d'Esponellà 
s'úúcia al segle XII, a Tiana, i el document que 
l' acreditil! ap eUa senziLlament al seu fundador 
«Pagès>>. Quan es té una ascendènoeia pura i sim.
ple· de pagesos du.1·ant VtÚt segVes, ¿es psicològÍ·· 
cament possible viu1·e aPa1·tat de l'ag1·Tcultu.ra? 

El que en definitiva governa l'home és el que 
p01·ta en la massa- de les sungs, i no les soUici
tacions de l'educació. El Baró d'Esponellà és 
hom€ de societat, advocat, "Lite1·at, poUtic, però 
aquestes qual-itats són secundàries a l' amo1· que 
sent per l'agrièu.ltura. Ad,uocat, no exerceix .la 
car·rera de lleis, però aques'ta di.sciplina li ser
v"eix per a apmj?.mdir el sentit jurídic ·indispen· 
sabbe a ~n di?·igent de la ?'iquesa agrfco1a ; lite- · 
mt, la ltteratura es queda enrera, però k confe
reix, en canvi, una plo11w àgil al se-rvei de l'agri
cultu.ra ; polític, la ·seva . acc ió descollv;.. en les 
qiiest·ions que afecten als interessos agrícoles. 1 
com. signe de què l'a1·b1·e genealògic continua in
alterable, el se-u he1·eu, don Epifani, és enginyer 
agrícola. 

Resum de l'actuació del Baró d'Esponellà es
mentarem tafl. sols : de I9I4 a r9r8, regidor a 
l' Ajtmtament . de Barcelona i diputat a Corts per 
Mataró, en els qual.s càrrecs es llueix, pri?'llci- · 
palment p.er les seves intenJoencions. de caràcte1· 
ag1·ícola . . Posteriorment és elegit preside?it de la 
Federació Ag1·ícola Catalana Balea,r, presidint els 
Congresos de Valls, Lle·ida, Ba11-yoles i Sant Sa
dt~rrvi, on en aq·uesta última 'localitat organitzà 
tt11a exposició vinícola. . 

Quan era president de l'Insti-tut Agrícola Ca
talà · de.· Sa1tt Isidre, tm dels més grans agricul
tors, Ignasi Girona-a qtai. Catalunya és det~tom 
d't~n homenatge-, el Baró d'Esponellà en fou 
elegit vice-president . La mateixa <mtitat l'aclamà 
president en 1922, i fm~ reelegit- per unanimitat 
l'any passat. 

Des de 923 b tasca de l'Institwt Agr~cola Ca-
talà ha estat gra.ndiosa. • 

Potser, mai, en la llarga vida de l'Institut, 
ln havia hag1ü com ara un moviment tan intens. 



58 

Si, per una una part les circumstàncies exte?·nes 
han oTiginat el que tota la pagesia recorregués 
a l'Institut, pe r a Un, la presidència del Baró 
d'Esponellà hi ha infondit el seu entusias.rne, i 
sols així s'explica que l'Institut es pogués em
prendre l'obra magna del Congrés nacional hi
dràttlic i l'Exposició anex a celebrat l'any pas
sat, i que pugui atendr¡e les. innombmbles qües
tions que es Plantegen ..seguidament. 

Demés, el 13ar6 d'Esponellà és president de la 
Cantbra ProV!i?J cial, forma part del Consell d'Eco
nonúa Nac ional, de l'Institut Internacional d'A-

La 
., . 

et e neta del 

A MB mot~u ~e la cel~bració a Bru_ssell~: d'un 
Congres mternacwnàl d' orgamtzac10 cien

tífica del treball, vaig escriure damunt de les pà
gines d'aquesta Revista, un parèll d'articles trac
tant dels intents d'adaptació a l'agricultura dels 
mètodes modernes de racionalització. Haven~-se 

celebrat el darrer setembre a Roma un altre Con
grés dedicat al mateix assumpte, i en el qual 
l' aportació de temes i comunicacions de caràcter . 
agrícola ha estat molt més important i nombrosa, 
crec que pot ésser i:qteressant el continuar els -dos 
articles esmentats, exposant l'estat en què es tro
ba avui dia la qüestió, a través de les impres
sions i memòries del darrer Congrés. 

El concepte que personalment em mereixien les 
aplicacions agrícoles de l'organització científica 
del treball, després de la reunió de Brusselles, no 
eren molt optimistes, i aix í vaig expres.sar-ho 
amb franquesa. En general, aquesta nova disci
na moderna, no comprèn un cos de doctrina defi
nit, vertebrat ; ha anat formant-se per aglomera
dó, per la qual cosa al costat de veritables· en
certs i regles útils i pràctiques, hom troba encara 
força palla sobrera. Si així és en la indústria, 
més encara ha de succeir, naturalment, en els in
tents d'aplicació a l'agricultura , que és una bràn
ca separada del tronc de les recerques dels crea;
dors de la metodologia moderna del treball, i que, 
demes, per les seves peculiars caracter1stiques, ofe
reix serioses dificultats a l'aplicació de les· seves 
regles. Per això els primers assaigs havien de 
res ultar Per força heterogenis, co:nfosos, fins des
plaçats, i sense el lligam unificador, que diferen
cia una massa de treballs dispersos, de ço que 
realment és ja una branca d'activitat cient~fica. 

Aquesta era la perspectiva que oferien, fa un pa
rell d'anys, els esforços de racionalització agrí
cola. 

Avui, cal potser rectificar en part aquesta 1m-
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gricultra de París, del Consell Provincial de Fo
m ent, del Port Franc, de la Junta d'Obres del 
Port, de la Provincial de T ·ranspo"1·ts, de la Fito
patològica. i altres . És. també director de la R e
vista de l']?'IJSti tut i coUabora en altres revistes 
de'l país i estranget·es. · 

Pa,-ticulannent, l' acci6 agrícola del Ba,-6 d'Es
ponellà ha ~stat ?'l'mutrcable en "algunes de les se
ves hisendes, pr i nc i pg lment en les d'Almacelles, 
on ha transfonna/. en 11egadiu m.oUes. ce11tes hec
tàrees. 

treball agrícola 

pressw. L'heterogeneïtat, el confusionisme, per
sisteixen. La unificació, la coordinació tan sols, 
no són encara assolides. Però, indubtablement, 
és innegable que la idea ha fet camí. Quan un.a 
legió d'homes, una sèrie cada volta més nombro
sa d'entitats, es proposen treballar, i treballen, 
en una _matèr:ia determinada, és natural que obrin · 
forat, i que el fruit-de les seves recerques contin
gn-i una part de resultats profitosos. I quan en 
un moment donat, com en el darrer Congrés, tots 
els investigadors o solamen~ els estudiosos, hi 
aporten llurs concurs, el .conjunt, si bé encara 
confós i heterogeni, es f¡]. remarcar per la seva 
importànc-ia, i sembla oferir - ço que abans no 
prometia ~ possibilitats d'esdevenir, despullada 
de la fullaraca accessòria, una doctrina sòlida 
fecunda. 

Per a arribar-hi, s ' han donat ja els primers 
passos . Aquests consisteixen, com sempre, en un 
modest examen de consciència. Mentre cada u tira 
pel seu costat, ·procurant únicament .enlluernar 
els altres amb les pròpies aportacions, deslliga
des del tot de les altres, la formació doctrinal, ni 
és tan sols iniciada. El començament _de la. dis
ciplina avança des de l'instant que hom intenta 

. coordina; els assaigs dispersos més encara del 
moment en què hom comença a preguntar-se l'ob
jectiu comú, la finalitat conjunta dels mateixos. 
r aquesta pregunta, aquesta recerca bàsica ha es
tat el tema fonamental de les discussioñs de la 
secció agrícola del Congrés. Ja en obrir, M. de 
Michélis, President de l'Institut Internqcional 
d'Agricultura, exposà el seu criteri de què l'or
ganització científica del treball en agricultura és 
més que una ciència en ella mateixa, un mètode 
de coordinació dels resultats obtinguts en les al
tres branques de la ciència agrícola. Aquest fou 
el parer de la majoria dels assistents, que tingué 
la seva afirmació i conclusió en les paraules dels 
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professors Seedorf i Derlitzk:i, els qua"ls, recol
zant eu les experiències que ~énen r.ealitzant des 

de fa forces anys, declararen que era imprescin
dible i necessari continuar els estudis prelimi
nars, amb l'objecte de constituir la base de la 
ciència del treball agrícola, i que avui per avui, 

els elements recollits no eren encara suficients 
per a què hom pugui ·donar per crea'cla i comenci 
a divulgar l'esmentada disciplina. Aquesta con
fessió sincera i modesta d'un home tan coneixe
dor de la mateixa com en .Derlitzki - un ale
malJ.y que s'expressa amb una simpàtica vehe
mència i una fran<m senzillesa - defi1'l.eix exac
tament l'estat de la qüestió. 

Fou també objecte de discussió un punt d'in
terès general, el de la determinació dels objec-

- tius principals en l'aplicació dels nous mètodes. 

Els pagesos, si no contradictoris en el fons; eren 
un xic dissemblants en l'extensió. Les recerques 

dèls investigadors alemanys abarquen un camp 
molt ampli : l'organització general de l~erñpresa 
agrícola, la distribució de la feina durant l'any, 

la possibilitat de treballs produetius a l 'hivern 
per tàl d'estabilitzar la nià d'obra; la disposició 
racional d""è les construccions amb l'objecte de 
suprimir els transports i els trajectes inútils ; la 
preparació de la feina a fer, i l'es-tab~iment d'un 
pla de treba11, la selecció del personal i dels mè
todes de treball, ·el perfeccionament dels 
arreus i l'estudi de les condicions del tre

ball, de la se_va tècnica i la seva fisiologia: L'Ins
titut txecoslovac de recerques agrícoles se
gueix un programa semblant, potser un xiê més 
restringit, insistint principalment en la raciona
lització de les construccions, de les màquines i 
del treball. Segons el polac Biedrzicki, els mèto

des d'organització <jeutífica han de recolzar en 
tres elements : anàlisis, previsions i -control quo
tjdià per medi dels raports sobre el treball efec
tuat. Semblantment. per a Moszezenshi, els prin
cipis de la racionalització agrícola deuen ésser : 

estudi acurat del medj i les condicions en què hom 
produeix, previsió dels resultats, establiment 

· d'un pla de treball, vigilància de l'execució. i 
examen dels resultats obtinguts. Per fi, e~ un 

remarcable estudi, M. Fontane opina que ço 
que té més imp·ortància és l'estudi de cada explo-

. tació agrícola en pqrticu lar : <<No existeix d'una 
manera abstraéta una organització agrícola, 1 una 

._ 
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organitzàció o direcció del tréball, sm o que al 
sen lloc hi ha una explotació agrícola real, defi
nida pels factors del clima, del terreny, dels seus 
conreus ·Particulars i de la seva història.» Se
gons ell, en l'organització interior de l'explota
ció cal racionalitzar- : els òrgans directius, fent 
que la di,recció sàpiga sempre i en el moment 
oportú ço que vol i com ho vol ; els òrgans exe
cutius, afectats per tots els problemes del tre
ball i de la mà d'obra; i, per fi, els instruments 
i les. màquines, que han d'ésser cada vegada tèc
nicament més perfeccionats i de més fàcil ma
niob¡.-a . 

¿És possible dona~ en aquesta sèrie noii;lbrosa 
de materials, bon xic heterogenis, una unitat co
ordinadora? Tenint en compte els resultats ob
tinguts i el camí fet e~s arriscaríem a donar una 
contestació positiva. Segurament, en anar-se fent 
la concreció definitiva, alguns dels punts esmen
tats en quedaran exclosos, altres prendran un 
desenrotllament major_ del que sembla, el con
junt tindrà potser una fesomia distinta de la que 
avui ofereix ; no obstant, el cos de doctrina co
mença a dibuixar-se. Ara bé, és ~olt probable 
qu-e aquesta disciplina, tot i tenir-hi punts de 
contacte, no correspongui exactament amb' el 

_ concepte, ni quedi pron çlefinida amb la denomi
nació d'o:t:ganització científica del treball agrí
cola . Aquesta haurà donat l'estímul i l'exemple, 
però l'adaptació agrícola en formarà una branca 
independent. Per això hom cerca donar-li un 
nom- més escaient. Alguns, acceptant el mateix 
terme, un xic mass~ general, que per a la indús
tria, parlen de la racionalització agrícola. 

· Brdlik i els seus companys txecoslovacs, en diuen 
doctrina de l'economia del treball en l'agri
cultura . Però la denominació mé~ exacta i ade
·qnada, i la que sembla que ¡;'imposarà, és l'ale
manya, que anomena la nova disciplina ala 
ciència del trebaU agrícola». 

Hem intentat en els paràgrafs anteriors des
triar del conjunt de memòriès presentades al 
Congrés de Roma i de les discussions que moti
vareu, tot ço que tendeix a la unificació, a la 
síntesi. Treball difícil i al mateix temps pesat, 
segurament, per al llegidor. Però era necessari 
fer-ho, eu parlar d'aquestes qüestions, puix cal 
sobretot fixar la situació. Abans d'acabar, però, 
i per a deixar veure la varietat de les comunica
cions presentades, i els extrems que abarquen, 

EL MILLOR MATERIAL 
PER ·A COBERTES 
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em sembla interessant i útil d'esmentar les més 
interessants que queden fora del caire analitzat. 
N'hi han que tenen un estret contracte amb 
l' agronomia, com per exemple la de A. Masson 
i H. E. Kiefer, ((Una agricultura racionah, fo
namentada en la producció de farratges, i la de 
M. Fossati, sobre l'prganització científica del tre
ball a la propietat de Fontanafredda; altrés ainb 
la tècnica, com la de J. Faugeràs-Schiff, sobre 
les llaurades amb torns moguts amb electromo
tors a França, i la del F. D. Podbrernik, «L'or
ganitzaciÓ científica del treball en l'explotació 
èels boscos,,, aplicada a Iugoeslàvia. Força d'elles 
descriuen aplicacions en indústries rurals, com 
les dues de Fossati sobre l'organització racional 
dels cellers de la S . A. Mirafiare, i dels vermuts 
Cinzan,· i Je~ de A . Robbiani i G. Go:rini: «Nor
malització i unificació de la producció lletera i 
productes derivats,, 1 «La contribuc1ó de la bac
teriologia a l'organització científica del treball 
dels Productes de la lletn. N'hi ha, per fi, .de 
temes més variats , com la' de M. E. Poher, so
bre l'organització dels serveis agrícoles en la 
Companyia dèl Ferrocarril d'Orleans, h de W. 
Pidgajetsky, «El problema de la racionalització 
fisiològica del . treball de les dones en els camps 
de bledarave sucreraJ), i el de M. Geerincks so-

Set a11;ys de .. 
erta 

(Continuació) 

Il. ~ LA CRIA 

J A hem dit que començàrem la· reproducció 
amb porcs del Vallès. El porc del VaUès 

és de molt bon tipus, i principalment . és molt 
estimat per la proporció de carn que porta, i és 
un porc apte per arribar a _assolir pesos molt 
forts, per la seva tall a. · 

Tal com engreixa el ramader català, indubta
blement és el porc que li reporta més pro
fit, i ens referim als ramaders que engreixen 

· bé, que no fan patir ganar als seus porcs, per. 
a donar temps a posar ossos , com diuen. 

Per a una explotació intensiva o industrial com 
1a nostra, tot plegat va:r:ia un xic . Hem parlat del 
ramader que engreixa bé i cal que éomparem el 
&eu engreix amb e-1 d'una explotació forta. El 
millor ramader fa una veritable separació en les 
diverses fases que d'an_tigor es consideren in
dispensables per a la bona marxa del negoci, 
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bre l'orientació envers les .professions agrícoles. 
Aquest índex és prou per a deixar veure l'he

te~ogeneïtat dels matèri~s discutides en el Con
grés de Roma. el qual, malgrat la diversitat es
mentada, haurà representat segurament Ull bon 
pas enclavant. Els congressos són útils perquè 
garbellen i coordinen els elements dispersos. Pe· 
rò encara m€s que les reunions públiques, re
sulta eficaç i positiva Ía tasca de ks insHucions 
que han ~mprès les recerques amb un .pla intel
ligentment establert i amb una constància me
tòdica. Com per exemple, l'Institut per l'Eco
nomia del Treball a Mhrineves (Txecoslovà
quia), i '. ~é$ encara l'EstaciÓ experimental de 
Pamntritz (Alemanya) . its en ell s que comença 
a cristal-litzar la sistematització de la nova cièn
cia. No ens queda espai per a exposar els assaigs 
fets i els resultats obtinguts; que per altra ban
. da són .prou importants ·per a -dedicar-hi una 
ressenya particular. És per creure'ls de verita
ble interès, que prometo ~ls llegidors d'aquesta 
Revista, '()Uan tingui un moment de lleure, d'as- _ 
sabentar-los en . un altre article· de l'activitat 
d'aquests centres, on es fan els més seriosçs es
tudis sobre la ciència del treball agrícola. · 

CARLES PI SUNYER 
Ex-Director de l'Escol a \SUperior d' Agrieultura 

• • t ·engretx de porcs 

cria, recria i engreix . Ell no fa patir gana a1 
bestiar, però fin~ que pesa vuit o nou arroves, 
no el comença a. engreixar, com diu ell. 

· En la nostra explotació no sabem ben bé on 
. comença l'engreix. Tota l'explotació plegada; no 
és altra cosa que una fàbrica de carn, per tal 
d'acbns~guir la màxima quantitat amb 'el mínim 
de temps. 

Tot això que diem ara, pròpiament c<?_rrespon 
a l'alimentació, però per a la major comprens-ió 
del procés evolutíu de la nostra explotació, hem 
cregut indispensable parlar-ne en el present ca
pítol de reprodl!_cció. · 

De la comparació que establíem entre un ra
mader agricult<?r i el nostre cas,' se''n dedueix 
fàcilment que la finalitat que persegueix el pri
mer és la . de produir porcs de pes molt elevat, 
aprófitant en els períodes de porcell i n_od'rís _les 
desferres de l'hort amb poca cosa més (despulles) 
i no esdevenint la seva ;amaderia industrial, fins 
al d.arrer període d'engreix , amb aliments gene
ralment forasters (moresc i ordj). Tot plegat, per 
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tant, en detriment del temps, ja que el porc s'en
treté molt i així per arriba1~ a l'engreix total so
vintment s'ha de passar ' de l'any 1 inclús de. l'any 
1 m1g. , 

Això a nosaltres no ens convé; hem d'arri
bar a les roo carnisseres amb un-màxim de nou 
mesos. D'aquí que bo i considerant el porc del 
Vallès com immillorable, quant a pes i carn., 
com que a la .porcineria no el paguen més que 
els altres blancs del País, en.s hem "hagut de 
decantar cap a la producció de porcs amb preco
citat més accentuada. 
· A Catalunya, les comarques que presenten 

porcs millors en el sentit de precocitat, són la 
Plana de Vic, la Garrotxa i Giro'nès i Selva, 
ara que sovintment els seus ramaders no aprofi
ten aquesta .precocitat i tarden a portar els seus 
porcs a l'escorxador, si fa no fa, com als altres 
Ílocs amb raça menys millorada. I é3 qué amb 
porcs precoços i bona alimentació, s'obtenen en
greixos més ràpids, peJ:Ò si l'aliment no hi és, 
pugen si fa no fa raquítics com els altres . 

La nostra orien-tació actual, per tant, ja l'hem 
insinuada : anar a produir el porc mês precoç 
possible. Per a això els repróductors que actual
ment tenim són truges de Vic i del· Qironès, 
que es cobreixen amb un verro :fill d'un York
s hire blanc pur i una truja de la Garrotxa, -pri
mer premi d'un concurs ·de la Mancomunitat 
(comprat a Explotacions Porcines, de Barcelo
na), o :fills d'ells, i actualment estem gestionant 
la tJ:amesa d'un Yorkshire blanc _pur per- a creuar 
amb les truges :filles dels anterior~, i a1x1 fer 
una millora i un refrescament de sang a la ve
gada. 

El que fem, per tant, és un veritable creua
ment de sang anglesa amb país millorada, sòr
tint-ne productes amb precocitat molt exaltada, 
obtenint porcs grassos (roo carnisseres, pes net) 
als nou mesos de desn;tam~ts. Aquest pes el po
dríem obtenir .fàcilment als vuit mesos, però COIJl 

veurem al capítol d'alimentació, no portem l'ali
mentació al màxim, obtenint així un maJor ren
diment. 

Fins avui elia, hem tingut 107 parts o garrí: 
nades a les nostres corts, amb . un total de 887 
porcells nats, ço que fa un promig -de 8' 3 por-
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cells per garrinada. Els límits màxim i mínim 
de porcells nats en un part han estat de 14 i 
3, essent, però, en forta proporció els compre
sos entre 7 i 9· 

Ara anem a donar una xifra que segurament 
farà somriure a alguns o desorientarà a altres 
dels que s'interessen en 'aquesta qüestió. El por- . 
cent~tge de garrins que hem salvat i hem po
gut desmamar bons i sans ha estat just el 48 per 
cent de les naixences. Reparem que hem pogut 
dir aquesta xifra tan . migrada, sense enrojolar
.nos, i és que ja hem confessat abans que ha
víem a1:ribat eu més d'una ocasió a punt de des-
entendre'ns de la part de cria. I :fixeu-vos encara 
amb l'orgull amb què podem donar aquesta xi
fra, si hi afegim que representa el promig d'en
çà que tenim cria :fins a final de l'any passat, 
i que hf!. arribat a ésser LG!n alta gràcies a què (i 
ara ve el noSti:e gros èxit) el promig . correspo
nent a l'any 1927 ha assolit el 83'1 per 100. 

}\quest mateix promig és el que anem aguan
tant per ara, i creiem que a l'estiu vinent el so
brepassaríem si no hi jugués un factor importan
tíssim, el fet de què ens vindran aleshores a gar
rinar quaranta 'tres truges primípares i que, per 
tant, encara no saben ésser mares. 

El millorar és un ideal sublim e-n tots els as
rectes de la vida, però creieu que si podem sos
tenir-nos al promig de l'any passat ja estarem 
satisfets. Considerem sincerament que és una fita 

· o marca difícil ja de superar en una explotació 
forta, i parlem · d'una explotació forta, perquè 
és impossible que nosaltres tinguem les cures 
que en .garrinar una truja hi posen els pagesos 
que únicament en tenen una. Tota la família 
està per aquella truja i els seus petits, i no es 
pas exagerat de dir que aquest ramader cuida 
millar la truja, a la que no li falta mai el brou 
de cap de be, que a la pròpia muller quan li 
dóna un :fill. 

La mortalitat dels porcells- té diverse/ causes, 
primerament hi influeix l'herència, pel doble as
pecte dels par·es individualment- considerats, i pel 
mètode de reproducció seguit. En moltes explo
tacions els reproductors són parents de més a prop 
o més lluny, i naturalment es realitza una con
sanguinitat, de la qual pér regla general el ra-

::c:u~~ ~~=< p· ······¡u· -~··· .. R ''A .. T •. ;4.:. LlA~~·:~~ 
A CABALS 11 · . . . . . 
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mader no en sap els efectes bons ni dolents, 
però que molt corren tment dóna lloc al naixe
ment de porcells dèbils tots o en. part i que o bé 
alguns neixen morts, o bé moren als pocs dies. 

Altres vegades moren els porcells a causa d'un 
part excessivament laboriós, en què naixen amb 
tots els símptomes d'asfíxia i que solament, i 
encara no tots , es retornen després de realitzacl~ 
la r espiració artificial combinada amb fregues 
amb essència de trementina (aiguarràs) . Tan;tbé 
se'n presenten alguns què són més blancs que 
els altres i que es refreden ràpidam:ent, no po- · 
dent-los retornar, i degut el més correntment a 
pèrdua de sang per alguna hemorràgia interna . 
0 per trencar-se el cordó umbilical, mentre el 
porcell encara està al claustre matern, pels es
forços de la truja . 

Aquests són accidents durant el part. Ulte
riorment ·pot presentar-se : l'asfíxia, per no ba
ver-se trencat i netejat bé el tel que té a la boca 
el nadó i haver-se aquest ja separat com a sal
vat. 

Posteriorment, i fins a desmamats, van mo
rint porcells , degut a diverses circumstàncies , 
les més corrents de les quals són : per debill.tat 
orgànica en el cas de la consanguinitat a què 
hem' alludit abans; a causa d'un r ègim alimen
tici de la truja, de:fi.cieñt, i que sempre és de
gut a falta de proteïnes o de fosfats en la ració, 
produint una veritable misèria fis iològica ; el di
ma és també un element que té ·molta importàn
cia per a la vitalitat dels garrins. El garri vol 
un clima sec i est ar allotgat en un lloc airejat, 
però calent, per això mentre les quadres siguir¡ 
calentes i en bones condicions, a mida que es gua
nya alt itud, es salven més bés les garrinades 
(compareu tan sols la Garrotxa . i la Plana de 
Vic, amb el Vallès i el litoral). 

També pot influir-hi el fet que la truja menja 
aliment~ avariats ; per anar bé les tr~ges haurien 
de consumir sempre els aliments bullits o escal
dats, i no cal que pm.·lem extensament del cas 
d'ésser la truja una mala mare o de què no hi 
pari esment i els aixafi. , puix que si la quadra 
està en bones condicions poc· depèn de nosaltres 
el salvar-los. · 

El còlic o caguetes dels garrins, creiem que és 
una veritable malura infecciosa dels garrin::¡, pe
rò que sols esclata quan es presenta una debili
tat orgànica_ deguda segurament a algunes de les 
causes que hem citat anteriorment. Per les da
eles que tenim recollides, podem g~irebé asse
gurar que en aquest cas de còlic dels porcells, 
tan temut dels garnnaues (perquè gairebé sem-
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pre els perden tots, si es presenta la malura) hi 
influeix moltíssim l'herència, puix que sol pre
se.ntar-se en totes les cries d'una mateixa truja. 
En aquest cas el millor és vendre's la truja. 

Finalment, poden rebre també trastorns els pe
tits , pel fet d'haver-hi prop de llur mare algun 
verro, com també alguna truja en calders o co
berta de pocs dies. 

Una altra qüestió interessant cientHicament i 
econòmicament en la ramaderia, és el determi
nisme del st;xe . S s una qüestió arriscadíssima 
d'emetre·-hi juçlici; per ara pràcticament se ·n'es
tà abans de les beceroles. La solució, si n'hi ha, 
s'ha de trobar a base , naturalment,. de disposar 
de fortes estadístiques. Nosaltres anem · recollint 
tot el que en aquest sentit creiem interessant : · 
sexe en nàixer i temps de naixença, amb l'estat 
de carns <jels·· seus pares i edats dels mateixos, 
mortalitat a les diverses edats, pesos segons se
xes i castrats, etc. Una xifra, fins avui, podem 
donar : dels 88¡ porcells nascuts a casa, so6 han 
estat mascles i 38r femelles , o sigui el 57 per 
I OO de mascles i el 43 per IOO de _femelles. . 

Sense pretendre donar-ni per ara cap expli
cacio, també avancem que és en els reproductors 
joves, en els que estan flacs al moment de ht 
cobrició i en els vells, en els que es nota la forta• 
proporció de naixements de fills mascles ; en can
vi, en els adultes, però no vells i en bon estat de 
carns, l'increment és de femelles. Tot això ja 
hem dit en gt;ner'al, puix que hi ha casos que 
surt al revés, i són fets que si bé ja insinue12. 
alguna cosa, -no en volem .pas parlar encara defi
nitivament·. 

Vol·eu saber el que mengen les meves truges? 
Aliment molt bo i sa, això és, ric en principis 
nutritius i en bon estat. 1\.bundant, dins de certs 
límits, mentre la truja es conservi en bon estat 
de carns. Un temps amb a-ltre consum de r' 5 a 
2 quilos d'aliment concentrat per dia. En el pe
ríode de gestació,_ la relació nutritiva (proporció 
de substàncies proteïques i hidrocarbonades de 
la- ració) és de ·I a 6, -i en el període que va de 
deu dies abans del part al fin-al de L'alletament, 
de r a 4-

Una altra dada interessant . El pe;íode de ges
tació es compta generalment per Ir4 dies. En 
molts pocs casos s'ha aplaçat, i sols d'un dia 
més, en canvi en molts s'ha avancat d'un dos 
dies, 1 en alguns de tres i :fins de ' q~atre. 

En. SIMó 

~Continuarà.) 
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Urgell, comàrca _productora de llet 
u RGELL és, potser, la comarca de Cataluuya 

on el progrés agrícola ha pres· més gran 
volada, en menys temps . De pocs anys transfor
mada en ·regadiu la nostra comarca, s'hi repor
tà per aquest motiu una yariant de cultiu i amb 
això la. necessitat d'adaptfl.r els terrenys - conve
nients i posarse al nivell d'altres comarques. 

Som encara en ple ·renovament. Amb els pocs 
_anys de tradició pages~ que comptem, no s'ha 
pas nivellat encara la nostra econom~a . Els ren
diments líquids que s ' obtenen de les collites no 
són su:fiiceuts per a portar a cap les .millores- que 
són necessàries, :fins · a emplaçaF definitivament 
les petites explotacions agrícoles, i aixi és com 
vivint mnb una espècie de desequilibri, entre 
els guanys i les millores a fer, ço qtte· és el pit
jor dels inconvenients; el petit propietari deixa 
perdre en moltes ocasions algun negoci a mig 
fer, o no li és· possible' d'arranjar les coses com 
voldria, perquè sols ·el qui compta amb capita~ 
de reserva suficient, pot suportar amb facili
tat qualsevo1 període de cri_si. 

La necessitat de mancomunar les, expoltacions 
ramadères, amb les de caràcter netament agrí
coles, cosa que d'anys ja s'ha fet a altres països, 
és un problema viv.ent a Urgell, i · és d'interès, 
especialment per a tots aquells que senten la ne
cessitat de fer produir més -la terra, que volen 
trobar noves • aPlicacions dels productes .agríco
les, amb l'objecte d'obtenir-ne . una més alta va
loració i així poder vèncer el desequilibri abans 
esmentat. 

L'acoblament de b ramaderia amb l'agricul
tura, ha trobat el seu nucli de desenrotllament 
a la part alt?J. d'Urgell, començant amb la cria 
de vaques de llet i l'engreix de bestiar -porquí. 

Des <òle fa uns quatre anys a la vora, part de la 
producció lletera, una part petitíssima, és des
tinada a la fabricació de :¡nantega, i al costat 
d'aquesta, ha començat fa poc la de formatges. 
Aquesta industrialització, de la que podrem par
lar a son temps, ha viscut fins ara amb estabili
tat dubtosa, però avui sembla que, ·oberta en 
franc period~ la producció lletera, podria pren
dre fo:rma. 

L'aprofitament de la llet, per a l'extracció de 
la grassa o de la casseïna, no és pas una cosa 
nova a Urgell. Durant la gran guerra , mentre 
no hi havia competència estrangera, i aquestes 
indústries ésdevenien remuneratives, encara que 
es treballés amb molt poca . matèria pr~ma, algun 
agricultor s'havia dedicat a elaborar mantega o . 
f01matges, sols comptant amb la llet produïda en 

I 
la seva explotació ramadera. En cap ocasió no es 
reeixí. L'agricultor que hav;a tingut la iniciati
va, sempFe hagué de continuar lliutant isolada
ment, i eu presentar-se-li els primers inconve
nients de competència, plegà els trastes, com fs 
cc.stum de dir . 

Avui, les coses han canviat d'aspecte. L'esforç, 
ja no ha de dependre de dos o. tres individus. El 
nombre de pagesos. q-ue es dediquen a la cria de 
bestiar boví i especialment vaques de llet, és cada 
dia major: . Així l' explotació ramadera, del seu 
caràcter quasi industrial d';:¡hir, ha p-assat a ésser 
avui, U'n auxiliar de l'agricultra. Cada pagès 
sols té els animals que ell mateix o la seva dona 
pugui cuida.r, .i encara, en vistes als productes 
obtinguts de la terra, que per les seves condi
cions o naturalesa, ·no poden · portar -se al mer
cat. Es podria remarcar, no obstant, que la cria 
de bestiar boví, per les èauses que siguin, no es 
porta com dem=ia, pèrò això pot constituir tema 
a part. Per ara, sols tenim interès -a constatar, 
com esta encaminada la producció lletera i per 
quines causes hi està. 

Sens dubte, la cria de vaques de llet, dintre 
les condicions en què ací és portada, en mires 
a l'aprofitament dels productes agrícoles o de re
sidus de collites que no es poden avalorar al 
mercat, representa . un avantatge econòmic. Hom 
sols pot tenir vaques per la terra que té o con
reus . Altrament, una indústria lletera, no comp
tant amb una producció suficient, no pot donar 
gaire valor a la unitat de llet. Així, doncs, l'aug- . 
ment de població ramadera, amb aquest senti.t, no 
ha estat impulsada per la necessitat de produir 
llet com a cosa remunerativa, sinó per la conve
'nièucia de pujar vaques i vendre-les als vaquers 
de la ciutat, una vegada en producció activa. 

Si al nostre país hi hagués uns quants propie-

LA MI LLOR TU BERlA PE~ A 
CONDUCCIONS A PRESSIO 

• 

• 



taris rics, que sentissin la necessitat d'exposar 
llurs capitals, el problerp.a podria resoldre's molt 
de pressa. Sentant el fet que la indústria llete
ra a Urgell podria obrir-se pas i que el preu a 
què es pagaria la unitat de producció fóra sufi
cient, si aquella es pogués portar en gran es
cala, sols fa'Üaria, orientar les coses tal com la 
tècnica d'avui requereix i valdre's de persones 
~ompetents o experimentades d'aquests assump
tes, per a confiar-los-hi les explotacions. Això 
s'ha fet a la Seu, on hi ha més esperit d'asso
ciació que ací. D'aquesta l!lanera, la producció lle
tera a Urgell pod.ria esdevenir important dintre 
de poc. _ 

f ornant a 1 tema deixat, l'augment de pobla-· 
_ció de vaques de llet a Urgell ha estat portat, 
nQ per l'afany de produir llet, per l'afany de 
vendre vaques en plena producció. 

El no importar vaques d'Holanda i Suïssa 
aquests anys passats, ens ha _estat un factor fa
vorable, puix aquestes, durant tot ·aquest temps, 
han valgut preus més que satisfactoris per al 
productor. El tenir un mercat de llets a baix 
preu, ha -estat també un altre factor a favor, in
negable. Tot és una cadena i , són moltes les 
causes o les condicions per les quals el pagès, 
pot veure la necessitat de dedicar-se a una nova 
explotació, però al nostre criteri, el que més -ha 
contribuït a què la. cria de vaques lleteres es ge-
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neralitzés és el fet que els qui han començat a 
dedicar-s11Ü amb més afició, són els pagesos 
c;ls petits propetaris. 

Un pagès pobre. no pot amagar que un negoci 
li va, bé. Encara que molta g_ent tingui l'egois- _ 
me d'amagar les coses que res ulten i en vulgui 
fer veure més els perills que els avantatges que 
els altres hi trobin, una cosa_ que vagi de cara, 
a pagès, no la pot amagar, tot aquell que disposa 
de poc capital agrícola. D'altra banda, hi ha el 
pagès que es dedica a la cria d'animals amb vera 
afecció, posant-hi tot el seny i .prodigant-hi to
tes les atencions; aquest, · a més d'obtenir bons 
resultats , 'no ·amaga el que fa, orienta als neò
fits i ajuda amb els resultats de la seva pràctica 
a què els seus veïns l'imitin. 

Podríem, per acabar, fer. veure els profits que 
s'han aconseguit de Ja gen_eralització de la cria 
rle vaques de llet, fent comparacions entre els 
pobles on la cria s'ha estès i aquells on encara 
sols tenen vaques un o dos propietaris, però, 
com totes les coses que resulten, a la curta o a 
la llarga es propaguen, deixem que els fets ens 
puguin donar raó, ja que ells podran çonstituir 
èl millor acreditatiu de què les nostres referèn
cies són certes. 

-J. RUBIO CABECERAN 
EX-ALUMNE E. S. ~. B 

Bellcazre d'UrgeLL, febrer I .¡z8· · 

El conreu del presseguer a Itàlia 

L A regió més important del conreu del pres
seguer a Itàlia es troba al llarg de la 

costa lígur, en el golf de Gènova. Les poblacions 
Albenga i Borghetto-San S.pirito són els centres 
de producció presseguera. 
. A Albenga els presseguers tenen una vegeta
ció extraordinària, de tal manera, que les plan
tacions · de cinc anys sembla que siguin fetes 
de dotze a catorze anys enrera. La fructi:ficació 
és magnífica ; alguns arbres arriben a produir · 

. fins a r2o quilos de truita. 
A Borghetto-San Spirito les grans plantacions 

es troben emplaçades en els ·:g.endents d'un tor
rent on s'han construït grans . murs .per a conte-
nir la terra dels marges. Aquestes plantacions 
són fetes en terrenys r ics en grava o palets, ter
reny~ cqm se sap molt favorables al conreu del :"· -
presseguer. • 

Les plantacions són .regulars ; els arbres estan 

• 

-'• 

de 4' so a 5 metres de distància un d'altre. De 
primer, les plantacions es feien a 4· metres, però 
de-sprés es veié que els arbres eren massa prop 
i es practicaren donant-los-hi de mig a un metre 
de .més. 

Quasi· totes les plantacions· de presseguers són 
· de soca baixa, de :i a r'2o metres d'alçada i po

dats en forma de vas o gobelet. La sOca baixa té 
l'avantatge de pod~r curar els arbres i de collir 
la fruita amb molta comoditat i sense haver .de 
menester escales. 

L'esporga e.s practica amb :rp.olta cura i durant 
l'estiu es fan algunes escapçades. El primer 
d'agost els _arbres en qü~stió estaven carregats 
de fruita i les branques per al pròxim any esta= 
ven j a formades. 

J:er regia gen.eral, no es fan pas com:eus inter
calats en les plantacions de presseguers, de ma
nera- que així els arbres no reben mai una ~ega.da 
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inoportuna. La regada més important es dóna 
a l' època de la formació .del fruit. 

La fruita s'expedeix quasi en totalitat amb 
destí a Gènova, Milà i Suïssa. 

Les varietats preferides pels pagesos ligurs 
han estat principalment les de fruit resistent al 
transport, tot hi tenjut compte la forta produc
ció. Els préssecs es posen en caixetes lleugP.res, 
i ·cada una conté de 6 a 8 quilos de fruita . 

Les varietats americanes gaudeixen de molt fa
vor. E l préssec f. C. Hale ha estat immediatament 

L • 

adoptat i avui és el més apreciat. Les varietats 
Elberta i \Vade són també força estimades . Per 
a la conserva es prefereixen les varietats M0sca
tella i Ostengo. 

E ls cultívadors de préssecs de la costa lígur 
són molt intelligents. Així que surt una nova 
varietat cuiten a assajar-la, i si va bé no recu
len davant de cap sacrifici per tal d'impl.anlar
la quan més aviat millor. 

/ 

PERE A UMETL LEl~ 

El sanejament de terrenys pel drenatge 

E L sa:nejament de les terres pel drenatge és 
una de les millores de la propietat que 

moltes vegades no es té en compte, malgrat la 
importà11cia que per a la producció a~soleix la 
sanitat de les terres. 

Si bé és veritat que en determ:nades circums
tàncies un propietari no pugui imposar-se les 
despeses que representa el drenatge de tola una 
propieta,t, aquestes despeses poden quedar· molt 
reduïdes associant-se en prim~r lloc amb el~ pro
pietaris veïns i després utilitzant els mètodes mo
derns de drep.atge. 

E l drenatge en galeries consisteix en practi
car pHites mines mitjançant un carro ' t aup , del 
qual n'existei..'(en diversos models. Aquest nou 
procediment té l'avantatge de resultar a més baix 
preu que l'antic mètode de drenatge per medi de 
tubs. 

L'antic mètode es practiC'ava cavant valLs o 
trinxeres .estretes al fons de les quals es collo
caven tubs de terrissa. L'aigua que s'escorri_a 
.per. ·aquesta canalització anava a parar a un col- · 
lector o canaL ç:1e major -diàmetré i d'allí a cana
litzacions de diàmetre més gros per a abocar 
l'aigua a canals de desguàs. 

Amb el drenatge en galeries no hi han cana
litzacions de petit diàmetre. En primer l.loc 
s'obren yalls o trinxeres en els quals seran em
plaçats els cóllectors i després' per medi del ca!ro 
taup, què porta tan sols un eontra· destinat a 

obrir la superfície del sòl i un estre -que en la 
·seva extremitat inferior va unit amb una peça 
en forma d'obús, es fan les galeries per escór
rer l' aigua. 

Les galeries fetes d'aquesta manera són molt 
resistents i poden funcionar durant molts anys. 
L'aigua que prové d'~quest~s galeries s'escola 
per la fossa oberta primerament. Segons la dis
posició del terreny, aquesta fossa p0t ésser re
vestida amb pecrres i material. 

Per aquest nou proced'ment hi ha molta eco
nomia de mà d'obra i també hi ha l'estalvi dels 
tubs de terra cuita. 

El d.renatge en galeria pot realitzar-se en tota 
classe de terrenys per on pugui transitar el car
ro taup. Actualment s'estudia la determinació 
de com resulten les galer:es, segons la classe de 
terrenys, puix que aquest procediment que va 

· molt bé en terres plàstiques, no és aplicable en 
te1:renys pedragosos, en els quals el carro taup 
no- podria funcionar còmodament, com tampoc 
en les terres poc· consistents o massa n~ugeres, 
ja que en elles les galeries quedarien tapades 
molt aviat. 

Els preus del carro taup .oscillen, segons els 
mod_els, entre 1.300 i s.ooo francs . Sembla que 
els carros tauPs de 2 .000 francs són prou capaços 
per a realitzar el drenatge en condicions satis
'factòries . 

MIQUEL SOLÉ 

FEU QUE LÀ RACIÓ SIGUI COMPLETA I NUTRITIVA AFEGINT-HI UNS GRAMS DE 

''NITROGINA'' i obtindreu un engreix ràpid del~ porcs i una 
gran producció d'ous en les _gallines. 

Demanin referències i prens a: FRANCESC ESPINAS ·- J. A. Clavé, 17 - Teléfon A. 701 - Barcelona 
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El com i el per què els fems s'han de completar 
amb adobs químics 

J ' 

E N les comarques de bestiar els fems compo-
' 

ble per a les plantes, el qual és preferible -apor-

/ 

sen la base de les adobades de les fern~s ; 
els adobs químics hi han d'entrar d'una manera 
complementària . 

Els fems són de diversa qualitat, segons de la 
mena d'animals de què provenen i de la manera 
com han estat tractats en el femer. Però siguin 
de la qualitat que es vulguin, el<s adobs químics 
són indispensables per a obtenir un gros rendi
ment de les terres . 

Els adobs químics més importants són la calç 
I l'àcid fosfòric. Una gran part de les terres de 
Catalunya estan mancades de calç. En les ter
res que amb tot hi ésser abundantment feD;J.acles · · 

no s~hi han tirat adobs fosfatats, estan així ma- · 
teix mancades d'àcid fosfòric . 

Entre les adobs químics actuals les escòries 
Thomas són potser les més recomanables per a 
comple~ar la calç i l' àcid fosfòric en les terres 
que estan en dèficit d'aquests elements. 

La quantitat d'escòries Thomas., dosades 16 
a 20 per 100 el' àcid fosfòric que es poden utilit
zar per any, per àrea i per qualsevol cultiu, 
sempre que aquest adob sigui usat cada any, és 
de 1oo a 150 quilos . . Si es tracta de . terrenys molt 
pobres, el primer any, a més dels fems, es po
dran tirar de 300 a 400 quilos d'escòries Tho-

, 
mas. 

Si no s' utilitzen ers fems i la terra no rep cap 
altre adob orgàniç, les escòries Thomas deuen 
ésser . completades per sals de potassa al 30 per 
100 per a les terr:es fortes i la meitat més en les 
terres lleugeres . , 

L'azot és així bateix un element inclispensa-

tar-:"lo a la terra en fon:Úa de fems, o bé pe:~: mec;l.i 
de les rels de les lleguminoses. 

En els cereals i altres plantes conreades els 
adobs químics nitrogenats o azotats són remune
ra~ors' tant més si la . terra és pobra eu humus 
i amb fa suficient quantitat de calç i àcid fosfòric. 

El nitrat de sosa emprat en els conreus de ce
reals porta un augment de collita dé 300 quilos 
de grans per cada 100 d' adob, ! a més 6oo quilos 
de palla. 

En els prats naturals i firis en els artificials, 
compostos aquells d'una part de llegumi~oses i 
aquests sembrats ·d'alfals, tre:B.e, trepadella o her
ba fe, l' adob azotat o siguin els nitrats no hi són 
indispensables. 

Les esc.òries Thomas poden ésser utilitzades ~ 
la tarc).or, hivern i primavera . La sals de potassa 
i el nitrat de sosa s' utilitzen preferentment per 
la .primavera. Les escòries Thouias i les sals de 
potassa poden ésser barrejades abans de tirar
les a la terra; o bé també s'hi poden tirar per 
separat. El nitrat de sosa es sol escampar sepa
r adament ·en el moníent més propici : pels cereals 
d'hivern a la tardor i final d'hivern, pels çereals 
d'estiu al moment de sembrar ·o després d'herbe-
• ' 
jar i cavar. 

A la primaver:a, així que la vegetació pren 
l' arrrencada, no s'ha de tirar cap adob químic 
als prats naturals. L'escampar tard els' su.p.er
fosfats i adobs complets en els prats no solament 
és antieconòmic, sinó també perillós, tant per 
la salut dels animals com per la qualitat de la 
llet. 

A. ELIES 

El conreu de1s cer_eals en bancals espaiats 

U NS experiments realitzats pel professor Va
J.et en terres de secà, respecte la forma 

de conrear el blat, han produït resultats tan sor
prenents, que mereixen ésser divulgats . 

Es tracta de saber si corireant el blat o altre 
cereal en bancals espaiats dóna més que sem
·brat tot el. camp en línies simples o dobles , o 
arreu . 

' 
Veus ací una part del raport dels experiments 

del professor V allet . 
En 1924-25, any de. secada, un camp de 6' 40 

hectàrees sembrant només la' meitSJ.t de la super
fície en bancals espaiats de 1'6o metres , produí 
5·570 quilos de blat, equivalents a 18 quintans 
mètrics per hectàrea . U n altre camp de la ma
teixa extensió naturalesa donà 9 quintans per 
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hectàrea. Per consegüent, la collita fou doblada 
en el com:eu de bancals o feixes espaiats . 

-En 1925-26, any de secada igual que l'anterior, 
el mateix camp donà 5.840 quilos, o sigui r8'2 
quintans per . hectàrea. L'altre camp només 9 

· quintans . ·La · collita fou igualment dobÏe. 

Pet últim, en 1926-27, la primavera fou molt 
plujosa en un camp de 22 hectàrees, o sigui 
II . hectàrees sembrades, 23.350 quilos de blat, , . 

· corresponents a 21'2 quintans per hectàrea. El 
camp testimoni o de comparació -u'ha1 donat ro . 

Aquests resultats han estat_ obtinguts en camps 
que no han rebut cap adob químic ni fems: 

Les treballades que es feren en els camps sem
brats en bancals espaiats es reduïren a passar 
el cultivador. ~n les tires o bandes no sembrades, 
procurant impedir la vegetació de l'herba espon
tània. 

Aquest mètode, conclou el professor Vallet, 
està molt indicat en els països on ht plou poc. 
En països de pluges abudants les diferències en
tre el conreu de hancals espaiats i de sembrat 
arreu no presentarien gaire diferència. 

L'arsènic utilitzat . en 
malalties de la 

el traètan1ent de 
vinya no passa al 

diverses 
• 

Vl 

L. Es polvoritzacions més inofensives usades 
per a combatre la cochyli~ i I:eudemis sóri 

les comp_ostes a base de nicotina i de sabó de pi
retra. Però, aquests ·remeis són cars i en alguns 
països, per diverses causes inaplicables. Un remei 
més barat i tant o més eficaç só.n les sals ars.e
nicals, principal~ent i'-<!rseniat de plom de 
Swyft, o sigui una barreja d'-arseniat i de di
plombic. 

Aquestes sals incorporades ,als sucs donaren 
millors resultats que la nicotiina i la calç amb 
aigua calenta a 65°, en els experiment fets en 
r9r6-r7 a l'Escola d'Agricultura de Mo~tpeller. 

Les sals arsenic;ls aplicades després ~e la fio- · 
- ració i abans de les veremes contra les últimes 

- generacions de cochylis i endemis, és q_p.an pro-
d neixen més bons efectes . 

, -;En la vinya del senyor Viola a Clos dels Pins 
(Alt Llenguadoc) es pr-acticaren set tractaments 
de suc cupro-arsenical des de la brotada fins a 
]g maturitat del ra1m, el sisè deÍs quals' fou rea
litzat quan els · raïms hav:Ï'en assolit el terç de 
llur volum normal i él sèptim al principi de la 
plena maturació . 

Els vins de les vinyes tractades d'aquesta fonJ?-a · 
després de les <;lues trasbalsades reglamentàri~s, 
vareñ. ésser ~nalitzats igual que les maies pel 
Laboratori central de repressió de fraus. Aquests 
anàlisis demostraren que, malgrat l'absència de 
pluges d'abans de la verem~ i els senyals del 
suc cupro-arsenical en els raïms en la collita, el 
vi normal i el remost estaven e::-;empts. de plom, 
¿··arsènic i de coure. Les mares 'i la bris~, · pel 

contrari, contenien dosis apreciables dels dos pri
mers productes (500 miHigrams de plom i ra. · 
müligram,s d'arsènic per quilo en les mares ; 20 
milligrams de plom i o'r miHigram d'arsènic per 
quilo en la brisa, i a més indicis de coure. 

EI vi normal i el remost provenint de les vi
nyes tractade~ pel suc cupro-arseriical, àdhuc 
tardanament i en període de secada, no ofereixen, 
doncs, cap perill pel con~umidor. 

- Les -mares poden ésser utilitza<:Jes per a l'ex
tracció de tartrà ·després de rentades per a eli
mtnar els arseniats. 

L.a brisa cal guardar-se de donar-ta als ani
mals. Pot utilitzar-se com adob orgànic, segons 
el procedim~nt Roos. (Vegi's AGRICULTURA I 

RAMADERIA, n. 0 23, de l'any passat.) 

En resum, els aràlisis demostren que es pot 
consumir sense por el vi de les vinyes tractades 
fins a la maturitat del ·raïm p~r les sals arseni
cals, i que la prohibició que_ existeix en certs 
països ~'usar els arseniats i fins el plom, des
prés de la :florida, és injustificada, majorment 
tenint en compte que a Amèrica aquestes sals 
s'apliquen sense ~ap mena de limitació. 

Per consegüent, sense pretendre nega~~ els bons 
efectes de la nicotina · del piretr<1;, cal reconèi.'\:er 
l'avantatge que sign!fica l'ús dels arseniats, prin
cipalment en els països on és dificultós de gas
tar nicotina: Però, com que el piretra és una 
substància molt cara, els ar!òeniats conshtueixen 

I . 

l'insecticida ideal contra el ,cochylis i l'eud:_emis . 

AMADEU LLA VERIES 
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CARBÓ VEGETAL 
I.-IMPORTANCIA DE LA SEVA PRODUCCiÓ A CATALUNYA.-U. EL SISTEMA ANTiC 
D'ELABORACIÓ. - UI. EL SISTEMA MODERN.- IV. LA CRISI I .LES SEVES CAUSES. 

I 

E N el número d'AGRICULTURA I RAAlADERJA 
del IS de gener .passat, presentat amb el 

nou format que tant honra al seu director En 
M. Rossell i Vilà, i a Catalunya, vaig llegir amb 

(l'ig. 3) 

fruïció l'article respecte carbó vegetal, del se
nyor Giralt , i creient el tema de molta importàn
cia per les· nostres contrades, em crec obligat a 
aportar-hi els meus humils coneixements sobre 
lJ. matèria, demanant indulgència als lectors de 
la nostra única revista agra-pecuària . Si dic hu
mils coneixements, és perquè, essent industrial, 
no sóc sinó un senzill afeccionat a tot el que a 
agricultura, ramaderia o explotacions forestals 
es refereix. 

La riquesa forestal de Catahmya és molt més 
important del que en general es creu, ja que el 
carbó vegetal enlloc d'Espanya no es produeix en 
l'escala' que es fa a Catalunya . 

II 

Fins ara, l'única manera de produir el carbó 
era amb el sistema antic, de pila. 

Les piles deuen ésser fetes en llocs no humits , 

' ni pedregosos, n1 argilosos, i millor en llocs on 
ja n'hi ha hagut d'altres vegades, puix que es 
calcula que la primera carbonització dóna bas
tant menys rendiment que les _ successives . 

Com que l'escorxa dificulta I'evaporització 
d'aigua, generalment s'escorxen les plantes abans 
de carbonitzar-les . Les plantes de solei donen 
més rendiment de carbó que les d'obaga, o que 
és el mateix, l'aigua disminueix el rendiment 
en carbó. Per això el millor carbó fóra el rl.~ 

plantes tallades ~ns mesos abans. 

Les piles deuen ésse1: més altes del centre 
que a la perifèria, per facilitar la baixada de/s 
líquids (fotografia I). 

La llenya utilitzada· deu ésser d'una llargada 
de 6o centímetres a I metre,_ i de -diàmetres di
ferents, tenint cura de posar a l'interior dels bai. 
xos_ èle la pila els trossos gruixuts i al cim i a '~ 

part exterior els priJ!ls. _ 

De les alzines velles es poden fer piles d~ 

so a -6o càrregues, i de les mitjanes i petites ~s 
millor fer-les de 30 a 40. 

r 

Quan el temps és sec és convet1ient regar un 
xic la ten-a que cobreix la pila. 

L'inconvenient d'aquest sistema- antic és que 
el resultat depèn molt -del temps. Si aquest és 
bo, la carbonització és fàcil, però si plou, o neva, ' 
o fa vent fort, el rèsultat és molt ~xposat, ja que 
les piles estan en foc de sis a nou dies, segons 
llur grandària. 

Per a · evitar . aquests inconvenients, a França . 
s'han ideat uns forns amb els quals es pot car
bonitzar la llenya amb molta seguretat i rapt
desa. 

(Fig. •) 
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III 

Ansiós sempre d'aprendre, tant en el meu ter
reny: industrial com en el de les meves afeccions · 
d'agricultura, ramaderia o explotacions fores
tals, i havent llegit que a Sénart (França) s'ha
via de celebrar un concurs de ·forns Per a carbo
nitzar, vaig tenir interès a assistir-hi (1). Vaig 
quedar parat en veure el que sobre aquest par
ticular s'havia estudiat en la veïna República. 
Moltes de les proves em varen convèncer de tal 
manera, que vaig comprar un dels forns que em 
va semblar mil.lor. 

L'escollit fou un forn (fotografia 2) compost 
de 5 anelles i tapes, d'una aJ?-1plada de 40 centíme
tres per un diàmetre de 1'90 metres aproxima
dament, tenint al meu entendre l'avantatge so
bre els de planxes verticals, que fent els junts, 
mascle i femella, i posant-hi un xic de terra, els 
junts queden hermèticament tapats. Demés, per 
a anar al bosc té el gran avantatge que no té ni 
visos ni caragols de cap mena. 

Arribat a casa vaig voler fer les proves am;J . 
tota escrupolositat, i a aquest fi vaig fer venir 
aquí un m.untador pràctic de la casa constructo
ra. El muntatge del forn durà una hora escassa, 
però per a saber el resultat real d'aquest -com
parat amb èl sistem~ de pila antic, usat fins ara 
al nostre país, havia ja cridat un carboner de la 
regió. 

Llavors d'una pila de llenya seca de més d'un 
an_y vaig fer pesar la llenya necessana per a 
emplenar el forn. Aquesta pesava r.872 quilos. 

Vaig pesar una altra quantitat de 2.ooo qui
los _rerquè el carboner en fes una pila, sistema 
corrent. Es prengué l'hora i es posaren cada u 
pel seu costat al treball, no sense mirar primer 
el carboner d'aquí al carboner francès, amb U11 

cert infantil menyspreu ! 

(Fig. t) 

(r) Aquest concurs tingué lloc del 18 de juny al 3 de juliol de 1qz;. Les 

proves imposades als concursants comprenien: sis dies de ca.rbonització de 

feixines, una prova de dc!'plaçament deslinada a demostrar el grau de m.obi

lilal dels aparells i tres dies de carbonització de llenya verda.- N. de la R. 
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El carboner francès, al cap de cinc bores tin
gué el forn a punt d'encendre. El carboner de 
pila antiga tardà dos dies, treballant com un 
negre. 

Els dos posaren foc al mateix temps, obte
nint el pràctic del forn la cuita llesta als dos 
dies escassos, anant durant aquests dies a di
nar, prendre cafè, a sopar i a dormir tranquil-la-

( l'ig. 4) 

ment. El carboner del país hi estigué sis dies, no 
movent-se quasi mai del costat de la pila. 

S'obtingueren els següents resultats compara
tius : 

VfàqU'ina : Amb 1.872 quilos llenya produí 43í 
quilos ~arbó, en- 48 hores. Resulta una produc
ció de 23'35 per roo . 

Pila': Amb 2.ooo quilos llenya produí 397 qui
los carbó, en 144 hores. Resulta una producció 
de 19'85 per· J:OO. 

Diferència de producció en més amb la màqui
na, 3'50 per roo. 

Si per a obtenir 397 quilos carbó amb una pila 
necessitem 2.ooo quilos de llenya, per a produir 
una càrrega de carbó es necessitaran 634'6 qui
los de llenya. En canvi, si posem aquests 634'6 
quilos de llenya a la màquina, obtindrem amb 
la producció de 23'35 per 100 que senyalem més 
amunt, 148 quilos de carbó. 

Resultat : Amb 634'6 quilos de llenya obtin
drem: 

148 quilos amb . la màquina. 
126 quilos amb la piia. 

22 quilos de carbó de sobreproducció amb 
la màquina, per cada càrrega de carbó. 

Valorant la mà d'obra a raó de 9 pessetes les 
24 hores per la màquina i 6 pessetes per la pila, 
obtenim els següents resultats : 

Màq·1úna: Per a fer 437 quilos de carbó hem 
pagat 2 jornades, que a pessetes 9 só.n rS pessE'
tes, resultant a pessetes 5'19 la càrrega de 12Ó 
quilos. 



Pi:la : Per a fer 397 quilos de carbó hem pa
gat 6 jornades, que a 6 pessetes són 36 pessetes, 
resultant a pessetes n' 42 la càrrega. 

Diferència preu de mà d'obra per càrrega de 
carbó, 6'23 pessetes . 

R esu1n-
Benefici Per càrrega de carbó que s'obté amb 

màquina: 
Sobreproducció 22 quilos a pts. 25 

càrrega ......................... .. 
Estalvi de mà d'obra .. . 

Benefici total ... 
Destinem per amortització màquina. 

Benefici net 

A nMisi dels carbons : 

)) 

)) 

)) 

1o's9 
r' 

Fet amb màquina .té 7. ¡88 calories 
Fet amb pila , sistema antic ... ... 7.158 » 

Ensenyat a conduir la màquina un ·operari del 
país, fent-ho exactament que en la primera pro
va, en les successives s'obtingueren enc~ra mi
llors rendiments, havent arribat a 23'35·, 23'92 
i 24'19 per 100,· respectivament, en les cuites que 
preparà dit operari. Pel que s'acaba d'exposar 
es pot veure, no hi ha lloc a dubte, que el carbó 
fet a màquina resulta .millor i molt més econò
mic que el fet per mitjà de piia, sistema autic. 

Passem ara a veure el que es pot fer per afa
vorir tan important producció. 

IV 

Pel que acabem de demostrar, l'avantatge de 
la màquina de fer carbó supera de molt, en tots 
conceptes, a la pila, sistema antic. 

Però amb això ens passa igual que amb els 
tractors mecànics o de lla';lrar, ço és, que aquests 
van mil_lor que els cavalls o els bous, .almenys 
per a aprofitar les saons amb tota rapidesa, però 
en un país com ~1 nostre, en general de feixes 
i feixotes, no hi haurà mai res millor que els 
bous. 

A França, país . pla per exceliència i d'un tei
xit immens de carre~eres, a les regions produc
tores de carbó, el transport de les màquines es 
pot fer fàcilment per carro, però aquí, particu
larment a la nostra regió, no hi ba mitjà humà 
de transportar-les. Tampoc no són aconsellables 
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. 
màquines més petites, primerament per no cons-
truir-se tipus més petits i després perquè resul-
tarien molt antieconòmiques. · 

Per consegüent, no essent això possible en el 

nostre país, estem en un desavantatge grandiós. 
Demés, la diferència de jornals, que ells paguen 
en francs i nosaltres en pessetes, la gran econo
mia que ells tenen en els transports en general 
i el cars que resulten aquí, succeeix que els frau-. 
cesos emplenen el- nostre mercat de carbons ve
getals. 

En ef~cte : la importació de carbó vegetal al 
nostre pafs segons estadístiques oficials, és d'unes 
85 .ooo tom~s anuals (4o .. ooo procedents de F ran .. 
ça i les 45.000 restants de Còrsega, Sardenya i 
de les colònies que la veïna república té a Afri
ca), les quals sumen uns 17 .ooo.ooo de pessetes 
que íntegres emigren a l'estranger.' 

Al davant de .xifra tan important, . que dóna 
la pauta de com amb greu perjudici de la nostra 
l(roducció i economia la competència estrangera 
s'apodera en aquest ram del mercat i va en vies 
d'anihilar un mitjà de vida important per a la 
propietat forestal i de quedar un nombre im- · 
portant d'obrers forestals sense feina, e1 bene
mèrit Institut de Saht Isidre té de fer, i crec 
que està ja fent, prop del Govern, les gestions 
necessàries per a obtenir un major gravamen 
aranzelari del carbó vegetal, que actualment sols 
paga 5 pessetes or . tonela~a (unes s'6o pes
setes) per a salvar una producció i r iquesa tau 
importants. 

Demés, a França, el Ministre d'Agricultura, 
per a protegir la producció de carbó vegetal, tin
gué la lloable pensada per als camions mogut-> 
per carbó vegetal, de clonar-los cinc anys de con
tribució gratuïta i pels anys restants, que paga
rien la meitat del que paguessin @ols moguts per 
benzina. 

Doncs, ara que no es parla més que de prote
gir tota mena d'i11dúsries naci9nals, cfeiern que 
és digne dél major apoi la del carbó veget'al, que 
demés · és la bellesa del nostre país, així com 
de necessitat general, ja que està ·ben demostrat 
que les plantes atrauen els núv01s i la conse
güent pluja que en "el -nostre país fa tanta falta. 

En això crec que eus hem d'unir tòts els pro
pietaris, pel bé propi i del nostre país. 

P. ~ACREST DUSOL 
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ELS 

EN els mer~ats de Barcelona ~'uns quan:~ 
anys ença es nota una maJOr aportac10 

d'ànecs, _però no tants com el consum exigeix. 

Espontàniament hi ha hagut un favor per la 

carn d'ànec, animal que si és de bona raça i està 

ben engreixat, resulta tant o més- fi que el po

llastre. 

I, no obstant, a les vores dels rius i en les bas

ses dels torrents no es veuen pas animals d'a

questa mena. Tot i no ·posseint estadístiques de 

producció a cop d'ull, 'es nota que no existeixen 

els ànecs que hi haurien d'haver. Algunes pa

geses, que potser en criarien, no ho fan perquè 

h masi:a no és a la vora d'un riu. No cal pas, pér 

la cria d'ànec aigua corrent. Està clar que l'ani

mal està millor banyant-se en un canal, sèquia 

o riu, però amb una bassa n'hi ha prou. 

Els ànecs que hi ha a Catalunya encara s'han 

d'estudiar. Hom ignora si tenim una raça prò

pia. Que la tinguem o no, per regla general 

l'ànec comú és un poc carregat de grassa, i això 

fa que els boques :fins no l'apreciïn tant com 

el pollastre. 

Hi ha, però, mia raça, la de Roan, que re

uneix excellents condicions. És bastant volumi

nosa, la carn molt sabrosa, amb grassa intermus

cular, condició que augmenta el sabor, sense que 

la grassa embafi.. Demés, és molt ponedora. 

L'ànec de Roan es caracteritza pel cap verd, 

collaret blanc i vora de les ales blau verdós . El 

plomatge de la femella s'assembla a la de l'àne

ga salvatge. 

En ordre inferior segueixen les races Duclair, 

Aylesbury, Can edo?' indià, Caqtú Can"'bell, O·r
p·i·¡igtòn. g?'Oc., etc. 

La raça D·uclaw es coneix per ésser de plomat

ge negre amb reflexes blaus i el guié _blanc. 

La raça Aylesbu.?'y, tant el mascle com la fe

mella, són blancs, bec i potes taronjades. 

El Con edor indià és també blanc, però de pe

tit volum, amb un coll molt llarg, potes i bec 

grogues . 

El. -Caq·ui Cambell resulta d'tm mestissatge 

. Provinept de la raça Roan i de la raça Corre

dor indià . El plomatge és uniformement caqui 

en les femelles ; els mascles tenen el cap i el coll 

negre . 

La majoria de les altres races, Orpington, Pe
kin, Labrador, Cayuga, no tenen de bo1;1 tros 

la importància de les races més amunt enumera

des, de les quals una · sola recomanem per la finu-

ANECS 
¡;a de la carn i també pel seu regular volum, i 

és la raça de Roan. 
La raça de Roan s'adapta perfectament al nos

tre país, és força precoç ; els subjectes adults pe

sen 2' 5 quilos, i a ro setmanes molts d'ells arri-· 

ben a pesar un quilo. Hi ba molta gent que pre

fereix la carn d'ànec de Roan a la de pollastre. 

Cap altra raça li és comparable en fi.nura. 

Si la raça Duclair, Aylesbury, Caqui, i Orping

ton són bastant voluminoses i recoman~bles fins 

a cert punt ; no succeeix el mateix amb l'Indía 

corredor, que amb prou feines arriba a pesar un 

quilo. Però el Corredor indià té un avantatge : 

cap raça d'ànecs se li pot posar al costat per a 

la producció d'ous. Les ànegues de Corredor in

dià ponen algunes d'elles més de 200 ous per 

any, el pes dels quals · varia en' . e 6o i 70 grams. 

De les races enumerades, quasi totes elles re

presentades' en el Parc Zoològic de Barcelona, la 

que en aquest establiment ba donat més bons 

resultats ha estat la de Roan. 
Tots els ànecs que s'acaben de citar són xer

raires. Els ànecs muts són de distinta espècie, el 

mateix els blancs que els negres. L'ànec mut 

o de Berberia· és moit corpulent i es caracteritza 

per tenir la cara guarnida d'apèndixs carnosos, 

a la manera de l'indiot. Per bé que precoç, de 

fàcil cria i molt adaptable a tot arreu, la s·eva 

carn sent el musc, olor que repugna a molta 

gent, i no té pas el gust delicat de l'àuec xer

raire . 
L'ànec mut, unit amb una ànega xerraire, pro

dueix ànecs que els francesos anomenen mu
lards, .nom potser degut al fet que aquests ànecs, 

igual que els muls, no es poden reproduir en

tre ells. 
Hi pot haver cert interès econòmic a produir 

mulards, per quant el volum o pes d'aquests an..i

mals és· supe-rior al de llurs pares, i la èarn no 

té tanta sentida com la de l'ànec mut. 

Un .mascle és suficient per a cinc o sis feme

lles. Les ànegues entren en cal dors pel gener, 

molt abans que els mascles. Molts dels primers 

ous són infecunds .. Així, s'ha de tenir en comp

te de no destinar a la reproducció més que els 

ous poster·iors a vuit dies d'haver observat que 

l'ànec ha cobert les femelles. Els ous de femelles 

de més de quatre anys i de menys de quinze me
sos no són recomanables per' a la incubació. 

La veritable posta d'ous fèrtils no comença 

fins a mitjans de febrer, de manera que els ous 

de febrer-març són els indicats per a la incuba

ció. ~er regla general, l'ànega posa de dotze a 
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vint-i-cinc Òus, dia sí, dia no. Hi ha, pera, ane
gues que tripliquen aquesta x ifra. Si no es fa 
covar, fa una altra posía pel juny-juliol, i a ve
gades una de més IJetita pel setembre. 

Els ànecs muts ponen i coven a ·l'estiu millor 
que a la primavera. 

La posta es sol realitzar al matí. . Les ànegues 
que viuen en llibertat van a pondre en llocs ama
gats. Cal seguir-les i arreplegar els ous, dei
xant-ne un en el nial. Si no es vol tenir aquesta 
molèstia, llavors s'han de tancar les femelles i 
palpar les que han de fer l'ou, les quals es tin
dran tancades fins que l'hagin post. Les altres 
es deixen anm:. Com totes les femelles, les àne
gues els agrada que el nial sigui amagat. 

Els ous conserven durant uns. quinze dies la 
plena facultat germinativa, conservant-les en un 
lloc sec i fresc. L'ànega còva bé, mes per tal de 
perllongar Ja posta els ous es donen a incubar 
a la gallina, a la qual se li confien una dotzena 
d'ous. Els ana{¡.h'lS xerraires naixen entre els 
vint-i-sis i vint-i-ntiu elies ; els muts, de vint-i
quatr·e a vint-i-sis. Les ànegues 1les gallines que 
coven se les cuida com es fa per a les gallines 
que incuben pollets. Els ous d'ànec també es 
poden fer incubar per polla d'índia, a la qual se 
li clonen setze ous . La incubació artificial, pel 
que es refereix a l'eclosió, produeix resultats 
anàlegs a la incubació d'ous de gallina, però les 
ch6cultats vénen després en criar els anadons 
sense lloca, cosa força difícil. Vuit o deu vega
des- que hem practicat la .incubació artificial, · els 
resultats han estat pèssims ; gairebé sempre ens 
hem quedat sense anadons abans de les dues set
manes. L'ànega, . la gallina i . la indiota pugen 
bé e}s petits. 

Els anadons estaran trenta sis hores sense do
nar-los-hi menjar. Els anaClons són molt frede
lucs, i per consegüent s'han de· mantenir en. un 
local calentó . Moltes de les cries es perden si els . 
primers dies, després de la naixença, són freds. 
La llo~a, no obstant, és el millor :regulador de la 
temperatura convenient als petits. -Durarit el _pri
mer mes els anadons no es banyaran. També es 
vigilarà que no es mullin. Una de les cos~s que 
s'ha de tenir més c.ompte és que bo s'~stiguin 

de panxa enlaire. Aquesta posició, si dura gaire 
estona, és mortal. 'Els primers quinze dies· se' ls 
dóna la ració en set o vuit vegades. La r ació es
tarà composta de segones, farina d'ordi, turtó de 
coco i verdura en parts igu'als, afegint:hi l'aigua 
necessària fins que resulti . una sopa clareta. Al 
cap de quinze dies es pot afegir a la ració cinc 
grams de farina de carn o tres de farina de pei1:e 
per cada anadó. 
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Arribats el mes, els anadons poden deixar-se 
sols o acompanyats d'un subjecte adult de la 
pròpia espècie, si la cria es fa en llibertat. Aquest 
els ensenyarà els baixadors de les basses d'ai
gua, dels recs o dels rius ; de buscar: cargols ; 
llimacs; i de les herbes que són útils a llur apa
rell digestiu. El matí i el vespre es distribuirà 
als anadons un àpat que pot ésser el mateix dit 
més amunt, menys la verdura, doblant la farina 
de carn o de peix. Per als. ànecs que viuen e_n 
local tancat, els és indisp·ensable una bassa o 
viot on puguin refresear-se. Mentre que per 
aquests animals tancats els aliments farina de 
carn o peix, els són molt convenients per a un 
ràpid desenrotllament, p~ls ànecs ·que· vmen ep 
semillibertat se'n pot prescindir . 

Entre quatre i sis mesos els ànecs realitzen 
el creixement, el terme del qual sol coincidir 
amb el creuament de les ales. És el moment ck 
practicar l'engreixament, si no s'ha tingut in
tenció de vendre'ls als quatre o cmc mesos, cosa 
que es pot fer amb t al que l'alimentació hagi 

·estat abundant i nutritiva. 

En un parell de mesos els ànecs que viuen en 
llibertat poden engreixar-se. ·Se'ls dóna tres 
àPats · al dia. L'engreixament es realitza a base 
de segones, farina de moresc, d'ordi, turtós, pa
·~.ates, etc . Si es vol 'produir fai gras (fetge gras' 
és necessar:i que durant una quinzena es prac
tiqui l'engreixament, el final del · qual es coneix 
quan els ànecs posen les plomes de la cua en 
forma de vano. Arribant a aquest p_unt, l'en
guiarament no pot continuar ·: els animals peri
llen d'asfixiar-se. Naturalment, els aliments pro
pis per l'enguiarament són els mateÏ....'\.OS que els 
susdits, amb la diferència, però, de fer la pas
ta més espessa, i d'ésser possible donar-lòs-hi 
llet per tota beguda. 

La ploma dels ànecs s'aprofita , igual que la de 
les oques. A l'estiu, · època de la muda, juny i 
setembre, es pot arrencar el plomissol del' coll 
i del baix ventre. Per l'aprofitament de la plo
ma les races de plomatge blanc- són més benefi
cioses que les d'altre color. Un adult produeix 
anyalment de ISO a 20¿ grams de plomis~ol. 

Els ànecs adults, segons les races i maneres 
d'engreixar-los, pesen de 1'5 a 4'5 quilos. Un 
fetge gras pesa · de 200. a 350 grams. 

Els ànecs adults :c_arament estan malalt~. Això 
no excusa de mantenir llurs habitacións bên 
netes. 

M. ROSSEL T VTT ,.À 
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.. Contra els paràsits de Jes gallines 

L Es. 1:omboses. espècies d_e parà~its que mar
hntzen l'av1ram, particularment a le·s ga

llines, són moltes vegades causa de vertaders 
desastres . en les granges on no es prenen totes 
' les precaucions per a preservar els animals de 
lan perillosos enemics . 

Els _polls, les xinxes i les puces de corral es
tan dotats d' una fecunditat i facilitat de sostreu
re's a tots els mitjans de persecució de què es 
valen els avicultors per a exterminar-los deses
peradament, fms el punt de desanimar- lo_s a sos
tenir la lluita contra tals invasors. 

ment sobre les aus, consiteix en un bany sulfu
~ós complert contenint 25 grams de sal de Ba
rés o de sulfur de potassa per cada litre d'aigua 
calenta . Es fiquen les gallines en el !;>any tenint
les agafades per le sales i les potes, procurant 
que l'aigua els arribi al coU, i se'ls hi aguanta 
el cap enlaire per a evitar que el líquid els hi 
mulli els ulls. La immersió es fa verticalment, 
per tal que el bany penetri entremig de les plo
mes i arribi a la carn. Segon·s el nombre de bès
ties a banyar, es prepara la solució en un cubell 
de rs a 20 litres de cahucla. Una volta banyades 

; ' 

Els paràsits de l'aviram, llurs lan·es i ous 

No obstant, és ·molt possible preservar les aus 
de les malifetes d'aquests hostes endimoniats. 
Hem vist corrals poblats per c~nteuars de galli
nes on era difícil trobar, ni en el c.os dels ani
mals ni en els- intersticis dels galliners, el més 
ll euger senyal de paràsits ; cal, però, una per
seyerància continuada acompanyada de mitjans 
destructius i preventius enèrgics aplicats a 
temps, ·és a dir, abans de tota invasió. 

Anant al gra de l'assumpte, hem de dir que 
!'(')!leració general de preservar l'aviram dels pa
rà~its que tenen o poden tenir els animals, tant 
damunt del cos com els que s'installen en els in
tersticis dels galliners i en els ponedors, implica 
dues operacions. La primera, que es fa directa-

les aus, s'eixuguen lleugerament amb un drap 
i es posen al sol, on acabeu d'eixugar-se, car ge
neralment aquesta operació es fa a 1'estiu. Quan 
fa fred es posa l'aviram a eixugar clins de l'es
table o en altre lloc calent. 

Les gallines per si matei_-..;:es treballen per a 
netejar-se dels paràsits, rebolcant-se en la ter
ra. A fi de facilitar-les-hi aquesta operaci.ó, és 
convenient posar a _llur abast i en un lloc res
guardat de la pluja un caixó ple de sorra .fina i 
de cendra, meitat per meitat. S'hi pot afegir 
flor de sofre, com més se n'hi posi millor, més 
eficàcia tindrà el J:?any . 

Els pólvors de piretra són bons per a tractar 
algunes aus individualment--, però l'ús dels ma-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Agricultors! ENOSQTERQ ¡~~Lto~~~~~sR~~~ ~ 
~ 50 grams per hectòlitre, barrejats al vi al temps d'envasar-lo, en ·fer el primer trafegament, /{¡ 
I}{ o en qualsevol temps, basten per a preservar-lo de tota alteració i millorar-lo notablement W. 
@ @ 

~ Dipòsit principal: Magatzem de drogues de J. URIACH i c.a, Bruc, 49, BARCELONA ~ 

~ 1 quilo per a 20 hectòlitres 15 pessetes. - 1¡2 quilo, 8 pessetes ~ 

~ De venda en les principals drogueries de Catalunya Demaneu mostres gratis per un hectòlitre de vi ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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teixos resulta molt costós i impracticab_le s1 es 
tracta d'un nombre crescut' d'aviram. 

La millor manera de desembarassar el galliner 
de paràsits és fer-hi cremar a dintre sofre, tan
cant hermèticament el galliner, després, natural. 
ment, d'haver-ne retirat les gallines. EI gas àcid 
sulfurós que es desprèn de la · combustió _s'intro
dueix per tots els' recons, matant els insectes. 
Es deixa sota l'acció · del gas durant cinc o sis 
dies i es té cura d'airejar el local abans de tor
nar-hi a installar les gallines. Millor encara, es-

/ perar l'endemà. Repetint aquest operació alguns 
dies després, a .fi de destruir els insectes nascuts 

-dels <;JUS que no s'han_ mort la primera vegada, . 
l'efecte és radical. 

L(:s fumigacions a base de formol, poden tam
bé emprar-se . Comercialment és conegut aquest 

( ' 
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produ~te sota el nom de formolina, líquid clar 
que conté un 40 per roo de formol. 

Bis emblanquinats amlb calç barrejada emb 
oli de petroli, de liso], creolina o bé d'àcicl fènic, 
són també de gran utilitat i poden fer-se tres o 
1uatre vegades l'any . 

Un mitjà molt senzill per a destruir bona quan
titat de polls d'un galliner, consiteix a penjar 
trossos de roba blanca en els ponedors i estene
dors. Els paràsits s'·hi ·refugien a milers, i ales
hores és fàcil _exte:·minat-los, o bé cremant · la 
roba o bé submerg'nt aquesta en aigua buUenta 

L'essencial és de no perdre de vista 1'estat de 
netedat del gaHiner, puix els paràsits es-- troben 
bé en mig de la brutícia i s'hi desenrotllen rà
?idameliL 

L. GALLINAT 

. . , Propietats 1 comp·OSlClO de la · camamilla 

L A camamilla romana és amargant, flairo-
. sa, estimulant i tònica. 

É:s un remei molt popular, emprat com a ·fe
brífug, digestiu, estomacal (males digestions, cè
lics flatulents, restrenyiment)., calmant, antipas
mòdic (crisis nervioses), surodí:fic, antihelmíntic 
(contra els cucs). 

. Presa en gran quantitat obra com a vom1hu ; 
els antics grecs l'empraven contra les febres . 

Man era d)emprar-la. - La camamilla romana 
es fa servir per les mateixes causes que la tília. 
Cal tenir en compte, però, que la camamill~ bu
llida és tònica, mentre que en infusió ~escaldar 

les flors amb aigua bullent deixant-les qualques 
minuts), niés carregada de principis volàtils, és 
especialment excitant i antipasmòdica. 

En les digestions difícils, els desequilibris dei 
ventre, l'atonia ·del tub digestiu i els espasmes _ 
nerviosos, posar de 4 a 8 flors per tassa, en in
fusió durant un quart d'hqra. Aquesta infusió 
es pren també per a afavorir l'acció dels vomi
tius. 

També es donen banys de camamilla a les 
r:riatures dèbils i escrofuloses . 

Contra la conjuntivitis (malaltia Clels ulls) : 
una infusió (ro grams de flors per · litre) i fer 
lavatges mol-t ·calents. 

Posant en el bany maria roo grams -de flors 
seques en un litre d'oli (colar i :filtrar) s'obté 
un oli, que pot emprar-se en friccions per a cal
mar ·els dolors articulars dels qui patèixen de 

· gota i ae reuma, les neuràlgies i els còlics. S'hi 
pot afegir roo grams de ~àmfora en pols. 

\ 

La camamilla alemanya és recomanable per a 
rentar els cabel_ls. 

La camamilla pudenta serveix per a . preparar 
uns pólvors insecticides. 

En mediéina veterinària la infusió de flors de 
cama~illa romana (te dels veterinaris) s'empra 
en els parts cançoners, la desgana, les malalties 
derivades dels cucs, les indigestions flatulentes . 

Terreny. Plantació. e onreu. - En car~ que vi
vint en tots els terrenys, la camamilla romana Pre
fereix les terres lleugeres, calentes, argilo-cal
càries, substancioses, sanes, car no li convé ni la 
humitat excessiva de l'hivern ni la sequia de 
l'estiu. 

Es donen dues llaurades dos o tres mesos 
abans la plantació . A la segona s'hi posen· els 
fe-ms. Demés s'hi pot aJegir, per àrea, ?' 5 qui
los de superfosfat i r quilo de sulfat de 'potassa. 
Poc temps abans la plantació . s'afegeix I quilo 
dè sul~at d'amoníac, o bé nitrat de sosa en menys 
quantitat, i es colga fént una lleugera repassada 
amb el rastrell, igualant la terra: 

e oUita. - Es cullèn .les flo:çs des del juny, a 
mida que arriben al seu complert desenrotl_lamènt. 
Si es trigava Íes lígules podrien de"sprendrê's .fà
cilment. Tampoc ha de collir~se massa aviat, 
quan les capítules no estan del tot desènrotllades, 
i les flors més ~viat són verdes que blanques . 

) -

.. 
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Les primeres flors són més amples que les se
güents .. . 

Fer aquesta operacw amb bon temps sec. No 
collir les flors mullades. de rosada, ni quan plou, · 

puix en assecar-se es tornarien negrose.s, i la 
blancor és un factor important en la valor co
mercial. La collita dura a vegades fins el setem
bre . Exigeix molt · de treball. 

Convé portar les flors a Fassecador el més 
avi¡t possible i posar-les sobre una · tela grui
xuda collocada damunt d'un quadrat de fusta, 
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esteses formant una sola capa minsa. Si fa bon 
temps, l'assecament és ràpid, en el graner, sota 
la teulada. 

Si, degut a pluges seguides, les flors estan 
mullades, cal escalfar el lloc on es posen, i re
menar sovint les flors esteses formant una capa 
molt minsa . 

Deu quilos de matèria fresca donen de 2 a 
3' 300 de matèria seca. 

MARTÍ ALSI A 

El blanquet o moliner de l'ènciam, escarola i escarxofa 

Q UAN ·es h umitats persiste:;:-cen durant molts 
dies, els entiams, escaroles i escarxofes són 

ataçades per un paràsit, el Peronospora glandi
fo'nnis1 el qual p~ràsit produeix a. les fulles ta
ques blanquinoses, de flors blanques, semblants 
a les del míldiu de la vinya. Aquestes taques 
estan formades per conidies que emeten tubs de 

. germinació que s'aLmenten dels sucs de l'inte
.rior de. les fulles. Les fulles atacades no triguen 
pas a tornar-se gro_gu~s i a podrir-se. 

La malaltia es manifesta de preferència en les 
hortes de conreu forçat, i el mal es propaga tan 
ràpidament, que quasi sempre el t"e¡:ç o la mel
tat de la collita en surt perjudicada. 

Els remeis preventius contra d'aquesta ma
laltia ·cons~stei:;;-en a arrencar les plantes ataca
des junt amb les males herbes, que moltes vega
des só¿¡ també atacades pel paràsit, i cremar-les. 
S'ha de prohibir que les plantes arrencades es 
dei~in a ~n recó de l'hort o -que es portin . al fe
mer, puix que tant en un lloc com en altre el 
Peronosoma glm1dijorm,is no es destrueix i tor
naria a atacar_ les plantes en tornar a la terra, 
encara que els fems siguessin ben podrits . 

Si les plantes són molt joves, totes les fulles 

atacades es poden escapçar i fins aquelles que per 
la proximitat o contacte poden ésser envaïdes 
pel paràsit. Les mates es trasplanten allavors en 
una taula on faci molt temps que no hi hagi ha
gut enciams, escaroles i escarxofes. 

Un dels proced;ments que s'assegura que dóna 
bons resultats per a impedir l'aparició de la ma
laltia és el de cobrir la terra amb paUa amarada 
d'aigua celeste (sulfat de coure i amoníac). Els 
fems que es porti a terrenys destinats al conreu 
de dites verdures haurà d'ésser també ben regat 
amb l'esmentada aigua celeste. Aquests fems 

·s1 utilitzaran immediatament després que l'aigua 
s'hagi escorregut. 

El suc bordalès és de gran efecte contra la 
malaltia de què tractem, però deu usar-se molt 
rebaixat de forma que la calç i el sulfat de cou
re no hi entraran a més proporció que el mig 
per cent. 

La malaltia desapareix per si mateixa durant 
un temps de fred sec. Però aquest acabament és 
enganyador. Així que torna la bonança, la ma
laltia torna a manifestar-se. És, doncs, una ma
laltia que s'ha de tractar pels rem~is susdits. 

C. COLOMER 
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Consells breus i pràctics 

MALALTIA DE L'ASSECAMENT DELS 
TARONGERS 

E L taronger, a més de l'afecció comú de la 
«gomosin i dels xa-ncres del coll, patei..."en 

també la que ?'anomena de l'assecament. 
Aquesta malaltia sembla que es produeix pre

dominantment en els terrenys compactes i argi
losos, on el micrQbi que la produe:x, a causa. de 
la menor resistència de 1 'arbre, podria prosperar 
amb facilitat. 

La malaltia de l'assecament és causada per la 
Bacte1·ium, citm1·ejaciens, la qual es propaga pels 
teixits de la planta, envaeix la base d'una bran
ca, d'un branquilló o d'un brot, impedint l'as
censió de la saba, i per consegüent determina 
l'assecament per manca de n_!ltrició . 

Aquesta malaltia es manifesta quan el ñi1lat
ge és més v..erd, i és allavors. que s'observa un 
branquilló interior completament desfullat i sec. 
Al cap de poc temps el dessecament passa al 
branquilló inferior de la mateixa branca, i des· 
prés s'estèn per tot l'arbre. 

El primer senyal de la infecció és una taca 
groga que fa la corretgeta, per dir-ho així, del 
branquilló o de la branca atacada .. 

La malaltia és molt contagiosa. Quan no és 
degudament tractada poc a poc va envaint tots 
els tarongers. 

Una solució de 

Aigua ... . .. ro litres 
Calç viva ... 300 grams 
Sulfat de coure 300 )) 

Sulfat de ferro 300 )) 

Li sol ... .. . . .. IOO )) 

feta cada dia per altre en els ]Jocs atacats i cada 
nit en les par'ts no afectades, sembla que clonarà 
bons resultats. 

LA RADIOTELEFONIA I LA PAGESIA 

El ministre d'Agricultura francèsJ monsieur 
Gueuille, projecta establir un servei de radiote
lefonia, l'objecte del qual seria donar informa
cions de tota mena que poguessin interessar als 
agricultors i ramaders, principalment . les de co
titzacions de mercats, aparició de ,malalt~es de 
les plantes i dels animals i manera de comba
tre-les, estat del temps i Previsió del mateix, 
lleis que s'acaben de promulgar, conferències 
agra-pecuàries, etc. 

A l'Institut Agronòmic de París s'establirà, 
s'hi muntarà una estació emissora de T. S. F., 
lligada a una altra molt potent de_ l'Estat, de 
forma que les notícies pugtrn arribar a l'últim 
recó de Fr-ança. 

POL VORS ESTI~1U~ANTS I DESINFEC- . 

TANTS PER A L'AVIRAM. 

En tot temps la barreja d'aliments que en for
ma de pasta es dóna a les gallines pot é~ser pol
voritzada amb la següent mescla : 

Pólvors de carbó végetal .. • . . . .2 parts 
Farina d'ossos ..... . 
Sal ........... . .. . 
Sulfat de ferro ..... . 

... . 
4 )) 
I n 

r/2 » 

D'aquesta mescla se'n pot donar 6oo gr·ams 
diaris pe~ Ioo gallines. 

RACIONS PER IOO GALLINES 

PRIMAVERA. 

Mat~ 

Farina de turtó de cacauet 
Segó .de blat . . . . . . . . . . .. 

Barregi's amb a1gua. 

Ta1·d,a, . 

· 2 quilos 
2 )) 

Moresc o blat de moro en gra . . . 4'5 quilos 

PRIMAVERA I ESTIU. 

Matí 

Farina de moresc 
Turtó de coco · ... 
Aigua Quantit.at 

Tarda. 

Ordi en gra . . . . . . . .. 
Civada en gra ... 
Llavor de cànem 

TARDOR I HIVERN. 

Matí. 

2 quilos 
I » 

per a fer una pasta. 

3 quilos 
I » 

zoo grams 

Patates bullides 
Farina de turt.ó de 
Aigua .. . .. . 

. . . . . . . . . z' 700 ql]ilos 
cacauet . I' 350 » 

Quantitat convenient. 
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Tarda. 

Civada 
Ordi 

HIVERN. 

Matí. 

r'350 quilos 
2'700 )) 

Turtó -de coco 
Farina de pèsols 
Aigua .. . ........ . 

I quilo 
6 )) 

Quantitat convenient. 

Tarda. 

Civada 

Matí. 

Farina de turtó de coco ... 
Patates bullides ........ . 

Ta.rda. 

Blat de moro . . . . . . . .. 

Matí. 

Farina de carn .. . 
Turtó de coco .. . 
Patates bullideS/ 

Tarda. 

Moresc 

. Matí. 

Farina de peix 
Turtó de cacauet 
Patates ... . .. . . . ..... . 

Tarda. 

Blat d~ moro ... 

4 quilos 

3 quilos 
z'soo J> 

. . . 4' soo quilos 

r'zoo quilos 
r'ooo J> 

3t500 )) 

4' 500 quilos 

o' 500 quilos 
2'500 )) 
2'500 )) 

4' 500 quilos 

LA TRACCIO MECANICA E1 LES GRANS 

EXPLOTACIONS 

Es tràda d'una propietat de 100 hectàrees, di
vidida en vuit parcelles, la més petita' de la qual 
en té quatre. 

Tots el treballs excepte els binages són rea
litzats per dos tractors. Les despeses d'un any 
han estat les següen!s : 

Benzina, ro.ooo litres ... 0 00 I4.ooo· francs 
O li, 6oo litres ... ... ... 3.6oo )) 

Reparacions ... .... r.8oo )) 

Depreciació 6.000 )) 

Inte>ès del capital 3.6oo )) 

Conductòr ... 000 ... ... 6.000 )) 

Total 000 35-000 )) 
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El mateix conreu practicat per ro cavalls cos
taria, almenys, ss.ooo francs. 

Amb aquest canvi de tracció e.l que és particu
larment notable és l'economia de mà d'obra, la 
qual solament compr'èn )ln pagès i un conductor, 
mentre que amb els cavalls són necessaris tres 
o quatre carreters. Si el conductor deixa el tre
ball, el propietari munta al tractor i segueix. la 
feina, cosa que no pot fer si ha de substituir tres 
o quatre carreters. 

Però, el tractor té un gros inconvenient : si 
€-s conduït per un bon mecànic ·i al mateix temps
hàbil manyà, la màquina pot durar forces anys, 
treballa"nt sempre regularment, mentre que amb 
un conductor mediocre ni es. treballa sempre que 
es vol, ni el tractor és de llarga durada. 

En canvi, amb animals, es · carreteja i es llau
ra fins amb homes d'intelligència molt obtusa. 

LA FEMADA DE LA YINYA 

Una hectàrea de vinya de rendiment mitjà pot 
ésser ben femada amb 

Fems ... .. ...... . 
Sulfat d'amoníac 
Superfosfat . . .- .. . 
Clorur de potassa 

ro .ooo quilos 
IOO » 

400 )) 
2SO D 

Els adobs minerals de la vinya exclusivament 
minerals a la llarga són en perjudici dels con- -
reus. Els fems són imprescindibles. 

LA FEMADA D'UN ALFALSAR 

Per hectàrea : 

SuPerfosfat ... 
Clorur de potassa ... 

6oo quilos 
200 » 

Aquests adobs poden ésser escampats després 
d'una rastellada . 

PER A CONSERVAR ELS GUARNIMENTS 

Es fa una untura composta de 

Oli de saponificació 
Cera fosa ... 
Negre animal 
Aiguarràs ... 

20 grams 
50 )) 
2Ó 

30 

)) 

)) 

La preparació d'aquesta pomada es practica de 
h· següent manera : l'oli es barreja amb la cera 
d'abelles i es fa, fondre al bany de maria; des. 
prés s'hi afegeix. el negre animal o negre d'ossos, 
barrejant-ho bé. Es deixa refredar i un cop la 
pasta freda s'hi afegeix l'aiguarràs.-
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ORIGE DEL CO ILL BLANC DE LA 
VE DEE. 

:Mm e. Douillard, en I9II, va observar que en 
¡¡ na· lludrigada de conills blaus de Beveren hi 
havia dos conillets absolutament blancs i de pèl 
curt, amb la casualitat de què eren mascle i 
femella. 

Mme. Douillarcl va pensar que aquests coni
llets podrien ésser l'ot<gen d'una raça de pell 
blanca, i amb tal finalitat féu reproduir la parella 
i anà seleccionant els productes durant moltes 
ge~1erac10ns . 

El 3 de novembre de 1924 fou ~reat l'standart 
de · la. raça per la Societat de cunicultura de 
França, el qual és com segueix : 

Aspecte general : forma allargada, robust, no 
gaire massiu, gropa arrodonid·a. 

Color: blanc, absolutament pur. 
Pèl : semillarg, brillant. 
Cap : gros, llarg i lleugerament amarranat. 
Ulls : grossos, rosats. 
Orelles : bastant ll argues, ben plantades, · dre

tes, extremitats lleugerament punxagudes. 
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Potes : Mitjanes, ben aplomades. 
Ctw : dreta. 
Pes : 4 quilos, terme mig. 
Ba1-b.1llera : en la femella toler·ada, però quall 

més petita millor. 
Ungles : blanques. 
Defectes : orelles caigudes ó mal plantades. 

Potes i cua tortes . Cap massa ample. Color que 
no sigui blanc pur. 

El conill de la raça blanca de la Vendée és molt 
estimat en la fabricació de pells blanques. A 
Fransa i a Bèlgica es reconeix- que de totes les 
races d'aquests països la blanca de la Vendée és 
ir;discutiblement la millor. 

EL VI AGRE 

Es pot dissimular l'agror d'un vi afegint-hi 
carbonat de calç pur. La quantitat a barrejar es 
determina p~r tanteig, en un litre de vi. El car
bonat de calç es ven a les drogueries. Els vins 
tractats d'aquestat forma s'han de coïÍsumir de 
seguida. 

-CALENDARI 
MARÇ- ABRIL 

Cereals. - Es sembren ordis de primavera en 
terrers frescals per a collir-los en farratge o gra, 
femant les terres convenientment. Es fan eJs· hi
natges necessaris quan s'ha sembrat en regues, 
per tal de mantenir les terres flonges i matar 
les herbes. 

Es semb!'a moha d'Hongria, moresc i mill. 

Fa1·ratges. -Es seguen els ,sègols, veces, her
ba fe i altres farratges primerencs. Es fa pastu
r~r el trefle i la veça d'hivern. 

S'ha d'anar en compte a habituar- els animals 
al règim verd, per mor del re~otime-nt. La millor 
manera d'evitar el meteorisme és privar que els 
animals consumeixin els farratges o les pastures 
quan estan plens de rosada, i que primer men
gin un pinso de fenc, palla o altre aliment sec. 

Serà convenient donar una bona regada als 
alfalsos dues o tres S!=tmanes abans del primer 
dall. 

Es planten cÓls farr~tgeres 
ratgera. 

bledarave far-

,Patates o tru.mfes . - Es binen les patates així 
.que -apareixer¡ les pnmere~ fulles'. Després es 

calceu, tot formant les regu~s. Les patateres 
ben ateses no estan tan exposades a les malalties. 

Remolatxa suc:rem . - Es dóna el primer bi
natge així que surten les primeres fulles. Aques
ta operació es fa a la mà o bé amb un cultivador. 
Al mateix temps es refan les llavors · mancades. 
S'escapcen o arrenquen les mates que estan fora 
rengle, p:tocuraut deixar únicament la remolatxa 
més ufanosa. 

A 1·bres fr,u.iters. - S'empelta 1' olivera i es dis-• 
posa la terra per captenir l'aigua tot rent les 
adobades pertinents. 

Es fan plantacions de garrofers. També es 
planten altres arbres fruiters i es poden i s'em
pelten. És indispensable procedir a les polvorit
zacions dels arbres per a destruir tota me~a de 
paràsits. 

U na de les fór~nules · que donen més bon re
sultat és la següent, de la qual en tenim .expe
riència personal : 

Aigua ... 10 litres 
Sulfat de coure 300 grams 
Sulfat ·de ferro 300 )) 

Calç viva . .. 300 . ll 

Lisol ... IOO )) 
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Vinya i vi . -=- Cal enllestir les plap.tacions de 
vinyes. S'han de continuar les labors de les 
quals parlàvem en el número anterior. S'han de 
destruir les males herbes. Es continuen els em
pelts. 

És precís vigilar la invasió dels paràsits per
judicials : noctuelles, borinots, llimacs, oídium, 
míldiu, altissa i black-rot . 

S'ha de sulfatar conh:a el míldiu i el black-rot, 
principalment si el temps és hu1J.1it. El sulfur de 
carbó és. exceJ.lent contra els cucs blancs, i el 
sulfat de ferro contra la clorosi. L'antracnosi es 
tracta per una solució cúprica al 2 per' roo . 

En el celler s'acabaran les trasbalsades i es vi
gilarà que els vins no s'alterin per les· primeres 
calors. No cal obildar-s~ d'ensofrar les bótes 
que s'han d'utilitzar en les trasbalsades. 

També es procedeix a l'embotellament de vins . -
Els vins hauran d'ésser clarificats. · 

Horta. - Es sembren en tendes o en llocs 
abrigats: 
· Albergínies. -:- Pebrots de banya, grossos. -
Pebrots de morro, grossos·. 

-Es sembren a l'aire lliure: 
Agr·elles. - Api -ple, gros. -Bledes grogues 

o blanques . - Carabasses, carabassoneres, cara
basses de bon gust, carabasses de Rabaquet i al
tres. - Cards plens, grossos . - Cogombres . -
Col de cabdell o soldat, grossa, wl borratxona 
(en terres frescals), col francesa i altres .de fulla 
llisa, col de set setmanes, nana ; 'col de Brussel
les . - Creixens. - Enciam escaroler d'estiu, 

/ enciam llarg, blanc o romà, , enciam escarxofat, 
enciam bleder o Maymó. 

Es planten: 

Escarxoferes (des de febrer). Maduixeres 
(cles de febrer) . -Tomàtecs d'albercoc petit, to
m~tecs de pera, tomàtecs de poma, tomàtecs de 
pometa. - . Espàr"recs grossos. - Espinacs (per 
collir tendres o abans d'espigar) . - Pèsols pri

·merencs. - Julivert. - Melons primerencs. !.___ 

.Pastanaga de taula . ·- Pèsols de set setmanes, 
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pèsols tirabecs o Caputxins (millor en març). -
Porros. - Ravanets mitjans, ravanets rodons. -
Remolatxa de taula. - Salsifis i Escorsonera. 
- Cerfull - Síndries. - Xirivies. 

1
- Monia

tos.. - Patates. 
Les · llavors de melons són molt perjudicades 

de les pluges. Serà convenient per a evitar que 
les rels es podreixin, voltar les llavors d'un gra
pat de sorra i terra femada, 'de manera que l'ai
gua o una excessiva humitat no perjudiqui les 
granes i les primeres rels. 

A ni11pzcl.s. de treball. - A causa del temps més 
o menys plujós els animals han de restar a l'es
table. El bestiar de peu rodó i els bous adults que 
no treballen seran alimentats amb una ració de 
manteniment . Els bous i vaques joves poden ésser 
racionats amb la mateixa quantitat d'aliments, 
igual que si treballessin, pmx que les calories 
destinades a la producció de força, l'organisme 
les convertirà en carn . 

Eugues de cria. - Les eugues estan en el 
fort de pollinar. Quinze dies abans del ·part serà 
bo que consumeixin un poc de farratge verd, 
si és que no pasturen. Les eugues de cria i treball 
es posaran un parell de setmanes abans de po
llinar, en repòs o en treball lleugeríssim. 

No donar cap medicina, ni cap mena de subs
tància als naP,ons. En la llet dels primers dies, 
o llet calostral, hi ha el millor remei i els mi
llor s aliments . 

Va·ques de llet . -"- Donar el verd poc a poc, 
és a dir, que fins al cap . de vuit dies no consu
meixin tota la quantitat que diàriament els per
toca. Un·excés de verd, donat de cop i volta, arri
ba a alterar la química de la llet i prod~eix 
diarrees als , çpnsumidors . El percentatge de la 
mantega baixa . 

A viram. - No cal pas vendre les gallines ve.
lles enca!'a, puix que continuaran ponent fins 

el vostre pa és .el Zwieback 
per a Diabètics, de la casa 

ESTEVE RIERA · 

Consulteu e I vostre Metge 
Fàbrica i Central de vendes: MALLORCA , 307 · 309 · Telêfon 2 G. 
Casa Matriu: RAM~LA CANALETES, 9- 11 » 2766 A. 

MARCA RI!G ISTRADA S u e ur s a I : P O R T A L D E L 1 A N -G E L1 1 8 · » 4869 A 1 
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el mes de juliol. Els ous anant a baix preu, és 
el moment de fer grans incubades. 

Procurar que els pollets no es mullin ni que 
els vents freds els toquin. Un règim alimentici 
compost de verdura, farines, gra eslllicolat i fa

rina de carn o de peix és molt a propòsit per a 
tota mena de pollets. 

Els ous de faisà i. gapina de Guinea o pintada 
s~han de posar més tard, fent que la ·nai..~ença 

ocincideixi amb un temps avançat, per mor de 
tenir cucs a la disposició dels petits. 

Les cuquen·s :tmb femta de porc són les prefe-
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rides. Es posa una capa de boll de tres dits de 
gruix prop del mateix femer i damunt una altra 
capa de femta, tapant-la lleugerament amb un 
altre sostre de boll. 

Al cap de pocs dies els cucs hi són en abun
dància. Cada pollet en consumeix una almosta 
almenys al matí i una altra a la tarda. Els cucs 
són millors que les farines de carn i de peix. 

Els pollets de gallina, de faisà i de pintada, 
si se'ls dóna cucs, adquireixen un desenrotllo 
extraordinari. 

No descuidar la higiene dels galliners. 

NOTICIARI 

L'.EXPOSICIO DE BARCELONA I L'INSTITUT 

AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE. 

El director d'organització de l'Exposició de Bru·ce

lona, En Frederic Barceló, ha donat, a l'Institut Agrí

cola Catal{l de Sant Isidre, la seva anunciada confe

ríjncia : «Característiques de la vinenta Exposició de 

Barcelona». 

Al saló d'actes 'aplegava una concurrñucia dis

tingida. Va presidir el senyor Baró d'Esponella. 

El senyor Barceló Ya començar explicant les vi: 

cissituds que ha passat la projectacla Exposició que 

ha hagut d'ajornar-se a causa de la guerra europea 

i d'altres circumstancies. Va explicar les modifica

cions del primitiu projecte, :fins a 'cristallihar defi

nitivament eu l'actual, eu el qual s'hi està treball~t 

amb molta activ itat - digué - per taÍ d'inaugurar 

el Certamen per l'abril de l'any vinent. 

Va estendre's eu explicacions sobre la sev~ compo

sició i sobre el criteri directiu que presideix tots els 

treballs preparatoris, demostrant com una sèrie d'ex

posicions monogràfiques, situ~des en llur corresponent 

Palau, clonaven com a resultat una Exposició general 

de productes ; Ya parlar de les causes que determina

ren la seva internacionalitat, i dels motius principals 

que decidiren als organitzadors a escollir determina

eles seccions i no altres, malgrat que la concepció 

_d'un grau Certamen es presta a partir de diversos 

punts per arribar a una finalitat d'èxit probable. 

Va posar de relleu el fet que l'Exposició de Barce

lon a sigui com una crida a la pau i al treball adreçat 

a l po.bles d'Europa després de la tragèdia de la guer

ra muncl:al. Va invocar el patriotisme · de tots, soJ.li

citant l'ajttt individual de cadascú, per tal que ca

dascií sigui un herald de l'Exposició de Barcelona, 

-~· ---

que no pot fracassar, perquè en ella hi va involucrada 

la dignitat i el prestigi dt¡ Catalunya i de tot el 

país. 

La interessant dissertació del senyor Barceló fou 

closa runb una salva en tusiasta d'aplaudiments. 

Seguidament el president de l'Institut, senyor Baró 

d'Esponellà, va felicitar al senyor Barceló i li va do

nar les gràcies per l'honor que havia fet a l'Institut 

en escollir la seva tribuna per a clonar-hi una tan 

interessant conferència. 

Digué com eren pràctiques les Exposicions mono

gràfiques periòdiques, i per tant com havia estat un 

encert organitzar, co1n a preparació" de l'Exposició 

gran, diverses Exposicions monogràfiques com la del 

moble, la d'avicultura, la de l'automòbil, la de l'ali

mentació i l'agrícola-hidràulica, que tant èxit va asso

lir eu la primavera passada. 

Esmentà com el 13 de setembre de 1923 va influir 

en la mal"xa de l'Exposició, canviant no solament la 

direcció suprema del Comitè Executiu, sinó àdhuc tot 

el pla fins aleshores seguit. Això va produir una va

cülació i féu néixer ~1 dubte en l'esperit cle la ge~t. 

Avui, però, que l'Ex·posició sembla que és UJ?- fet, crec 

-digué el Baró . d'Esponellà-que tractant-se d'una· 

empresa en la qual hi va compromesa la dignitat de 

Barcelona, i tal vegada hipotecat el seu esdevenidor, 

cal sacrificar totes les opinions i ideals, i coJ.laborar 

al seu èxit definitiu, com ha cregut que ho havia de 

fer l'Institut Agrícola Català de Saut Isidre, al qual 

se li Ya encarregar una Memòria sobre la Secció 

d'Agricultura i ·Ramaderia, i la féu amb tot l'entu

siasme, exhaurint el tema fins a .les seves darreres 

derivacions. 

Fou molt aplaudit. 

• 
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PER LA CÒOPERATIVA SUCRERA 

A Balaguer continuen els treba1Js encaminats a la 
fundació d:una Cooperativa sucrera, la qual converti

ria en remuneradors els conreus de remolatxa, segons 
va demostrar en J'últi1n número de l'any passat l'in

tcJ.ligent agricultor i organitzado.r senyor Armanté. 

UN BELL LLIBRE. 

Força iuterassant en tots sentits és el llibre que 

J. Vallés i Pujals acaba de public¡1r amb el títol 
d'Elogi de Catalunya . 

Per la part agrícola sóri molt interessants els se
güents capítols : L'aprofitament cle la terra; Les 

condicions de la notra terra i l'esforç per a cultivar

la ; El conreu de la terra a Catalunya, des de ]!an

tigor; L'organització cle' la pagesia catalana; La vi
nya ; Altres productes ; El camp Í l¡¡. ciutat. 

Aquest" bell llibre, el qual recommJem als nostres 

lectors, és posàt a la venda en la Llibreria Catalò
nia, Plaça de Catalunya, 17. 

L'EXPORTACIO DE VINS A LA GRAN BRETA
NYA. 

Els Sindicats d'exportadors de vi de •Reus i Tarra
gona hau dirigit una instància al president deL Con

sell de ministres, en la qual recorden que van advertir 

opòrtunament al Govern, després de concertar el trac

t at de Comerç amb la Gran Bretanya, que la modi

ficació introduïda en el · drets d'importació anglesos, 

pel que fa a les graduacions alcohòliques, havia de 

porta·r un greu dany als vins dolços dels país. 

Exposa la instància que l'exportació de vins dolços 

a Anglaterra representa el 30 per Ioo del total d'Es

panya, i el 18 per wo, incloent-hi tota classe de 

vins. Com que el consum anglès augmenta i .afecta les 

qualitats bones, tota pèrdua d'aquell mercat és un fet 
molt lamentable. A l'abric -del règim prefere~cial; 
Austràlia va augmentant l'export'ació de vins a An

glaterra, i com que la producció d'aquell domini se

gueix progressant, es converteix en un competidor 

clifícÚ de contrarestar en les condicions actuals dels 

Jrets de Duana. En virtut de la graduació assenyala

ela eu els vu1s dolços, resulta que els espanyols, si 

voleu posar-se en condicions de competir amb els dels 

Dominis britànics, han d'ésser desnatw·alitzats, per

què contenen un grau de dolçor superior a aquells, 

la qual cosa els fa més carregats de drets. 

Proposa la instància que aL"CÍ com actualment els 

vins dolços espanyols de 27 a 42 graus paguen vuit 

xelíus per gaHó, es faci una nova escala intermèdia 

des ae 25 a 30 graus, i que ~quests vius paguin de 

4'3 y 5 xelins per o-aHó. Aquesta solució mantindria 

el règinJ preferencial anglès per als v~ns de l'Imperi 

i augmeutru:ia els drets de 2'6 a 4'3 xelius, amb la 
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qual cosa el fisc anglès obtindria majors ingressos, 
i eles del punt de mira espanyol permetria la' subsis
tència de 1 'exportació. 

Crida també 1 'atenció la instà11cia que els vins co
muns britànics paguin un xelíu per gal-ló, i proposa 

que es defensi la deuomü;ació, de vins natura1s, a fi 
dc distingir-los del adulterats. 

Acaba la instància proposant que el Govern espa

nyol demaui a 1 'angl_ès la modificació de l'escala alco

hòlica dels drets aplicables als Yins a Anglaterra. • 

Els Silldicats de Reus i Tarragona han dirigit tam

bé una comunicació als alcaldes i sindicats agrícoles 

de la comarca amb el prec que defensin la instància 

elevada al Govern. Exposeu en la comunicació que du

rant l'auy 1927, pel port de Tarragona s'han expor

tat 2.ooo pipes de vi menys _que en 1926, destinat a la 
Grau Bretanya, i que és de suposar que aqu-est any 
hi haurà una disminució major. 

L'EX:I'ORTACIO DE VINS TARRAGONINS A 
ALEMANYA. 

En nom del sindicat d'exportadors de Tarragona ha 
visitat al director el' Agricultura el president de la . 

dita entitat, senyor Gil Bartelet, per a pregar-li que 

interposi els seus bons oficis per· aconseguir una in

tervenció en qüestions relatives a l'exportació dels 

nostres vins a Alemanya, puix que sembla que en 

els ports lliures d'aquella república són e ls nostres 

brous concelltrats d'aplicació de mixtificacions, per a 

expendre' ls després amb nom espanyol, la qual cosa 

suposa greus perjndicis a l'iuter~s viti-viuícola na
cional. 

DANYS ALS AGRICULTORS DE FALSET 

El marquès de Grigny ha v:h;itat el director d'Agri

cultura per a pregar-li que s'interrompin els treballs 

que es fan a Tarragona, en el trasllat de canyades, ja 

que sembla que no és u~gent Ja limitació d'aquestes 
i, en canvi, s'ocasionen grans perjudicis als agricnl

tors del terme de Falset, especialment els que h~

vien realitzat grans obres de colonització, que ara 
les veuen destruïdes. 

LA DELIMITACIO DEL PRIORAJ' 

Per tal de canviar impressions i convenir els ter

tnes de la instància que ha el 'ésser adreçada al Go

Yeru sol-J:citant la delimitació del Priorat, ba tli1gu.t 

Jl oc · a Torroja una reunió de delegats el~ ls pobles 
d'aquella comarca. 

Hom convin&'ué a esperar les dades que tenen de

manades a la comarca de La Riç¡ja, la qual té ja con

cedida la delimitació ; per tal de poder procedir de-
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g udament assessorats . Així mateix fou . acordat de

manar a l'Estació Enològica de Reus )es dades ne

cessàries de caràcter tècnic. 

Finalment, hom decidí recaudar el 2 5 per 10 0 de 

la quantitat assenyalada a cada poble i celebrar ben 

aviat actes d'a:firmació~a tots els pobles del Priorat, 

començant per Bellmunt, La Morera i Porrera. 

L A" TRAGEDIA DEL VI 

H.ovira i Virgili, en una de les seves cromques dià

ries en La N au , titulada «La tragèdia del vi», diu : 

«- No estic per literatura avui-! 

- Què us passa , am:c ? 

- H e rebut males notícies de casa. Al meu poble, 

a tota la comarca, i es pot dir a tota la Cataluuya 

Nova, la gent està desesperada. Ens tanquen els 

principals mercats de l'exporta~ió de vi! 

- Ja fa temps que la viti-vinicultura, com dineu 

els diaris amb un llatinisme una mica lleig i pedan· 

tese, està en mala situació. Quan jo era petit, els 

viti-viuicultors ja es planyien. Es veu que el :tñal 

és vell. 

-Sí ; però ara la situació ha empitjorat . . Hem per

dut el mercat d'Anglaterra i estem en perill de per

clre el de. França . Què en farem del vi? 

-En veritat, la situació dels vinyaters i dels ex

portadors de vins és deplorable . I això repercutei..-x 

principalment d-amunt de quatre comarques; totes de 

la Catalunya Jova : el Penedès, -el . Camp de Tarra

gona, el Priorat ,i la Conça de Barbarà. Massa vinya, 

massa vi! 

- Què hi voleu fer? Va ésser un error dels nostres 

pares. I aquest error no pot esmenar-se en cinc ni 

en deu anys. Per al problema immediat, convenen so

lucions immediates 

Teniu raó, i em sembla que totes les eorporacions 

i tots els diaris de Catalunya haurien de fer costat . 

als vinyaters i els vinaters nostres. Quina tragèdia, 

la del vi que es queda als cups, a les bótes i a les 

tines! La geut de Barcelona no se n'adona gaire. 

~Doncs, se n'hauria d'adona~. 

-S'hauria d'adonar d'aquest problema i de tots els 

problemes de les comarques. ¿Què ho fa que les co

ses de la vinya i del vi preue!! tot sovint un aire 

de tragèuia? . Ah, el vi vermell, beguda forta, sang 

de la terra ! 

UNA ASSOCIACIO D'INDUSTRIES SURERES 

S'ha constituït a Madrid l'Associació general d'In

dustrials surers d'Espanya, integrada per les tres 

quartes parts dels industrials establerts a Espanya. 

A la reunió de constitució hi assistinm represen-
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tants de Catalunya, Andalusia Extremadura, i des

prés d'un canvi d'impre··sions fou elegida per una

nimitat la següent junta : 

President, Marian Viñas; vice-president, Josep Citz

patrick i Emil Pagès; secretari . general, Joan de Li

uares; tresorer, Eusebi Genís; vocals, Josep Soler . 

Josep Sagreba, Manuel Casellas i ï. Bech de Ca rcda . 

LA CRISI DEL CARBO VEGETAL · 

Pr.òximamcnt trndr~ lloc una Assemblea cle p_r'opieta

ris de boscos per a tractar de la fonda crisi per la 

qual passa la producció forestal. 

L'organització dc l'Assen,1blea sembla que an_irà ! 

càrrec de l'Il1st :tut Agrícola Català . de Sm1t Isid-re, 

a inst~mcia de la Cambra de ..Ja Propietat d'Olot. 

ELS REGADIUS DE LA CONCA DE TREMP 

Fa alguns anys que està eu plet la qüestió dels 
regadius de )a Conca de Tremp, la qual afecta a més 
de sis cents regants. 

J?en aviat es salncan els resultats de la vista que h ~ 

de celebrar-se pròximament. 

L'EXPORTACIO DE PELLS DE CO JILL O DE 

LLEBRE 

Una reial ordre de la Px~sidèncj a disposa que a par

tir del 3 de març, i amb caràcter temporal, es perme

ti l'exportació de p~lls de conill o llebre en estat na

tural, previ el pagament d'u1l gravamep de 7 0 cèn

tims de pesseta per quilo. 

LA COLLITA D'OLIVES 

La collita d'oliva -és tan a~bundant aquest any, que 

s 'est~ donant el cas de mancar dipòsits i envasos per 

tal d'acondicionar degudament l'oli . 

Els seus preus, contràriament a les primeres nu

pressions, hau reaccionat d'una manera considerable, 

a causa de les grans comandes que arriben de l'es

tranger, ' amb caràcter urgent. 

~s probable que la puja del preu de l'oli continuï, 

puix, com _se sap, en els altres països estrangers pro

ductors d'oli la collita d'oliva ha estat molt deficient. 

Normalment Espanya produelx 3 milions d'olis d'oli 

va, i la resta del món 6 milions. Però aquest any la 

collita s'evalua en 6 milions aproximadament, i per 

tant ~s poden· exportar w1s 3 milion:;; en lloc de mig, 

que és la xifra d'exportació ordinària. 

Als colliters d'oliva els caldrà aguantar l'alè, puix 

que és quasi segur que l'oli anirà pujant. 
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PERIODICS I FULLETS 

Hem rebut el número r de la Fulla mensual del 
Sindicat vitícola Comarcal cle Martorell. Diu que u]a 
ïunta Administrativa és l'única redactora en absolut 
el 'aquesta fulla, i que hi posarà totes aquelles notí

cies que puguin interessar als socis i pagesos de la 
comarca. 

J>orta, entre altres coses, les liquidacions de la 
Secció Cooperativa d'Aprofitament de subproductes de 

les collites de 1925 i 1926 i de Ja· Secció de compres de 
- primeres matèries ' cl~ls mateixos anys. 

Ben vingut. 

La Guspim, de Morell, periòdic comarcal en el se
gon número inserta clos articles agrícoles, un d'ells 
de l'ex-conseller el' Agricultura de la Mancomup.itat, 
doctor Mestres, que, com tots els seus treballs, és 
molt interessant 

MemòTia de l']nstitt¡t Ag1·icola CataJà de Sant Isi

d?·e. - La immensa labor realitz~da per aquesta en
titat durant l'any passat està molt resu,¡:nidament ex
posada en la Mernòria. Nosaltres no fareu més que 

copiar els epígrafs i el lrrctor ja en dèduirà la tasca 
. que representen. 

Moviment de socis. - Oficines. - Festa de Sant 
Isidre. - Festa de 1 'Agricultura. - Excursions i vi
sites-:-· - Conferències. - Congrés nacional · de regs i 

Exposició anexa. - Distiuc:ons al President de l'Ins
titut. - CÓnfecleració hidrogràfica del Llobregat . -

Els carros dels agricultors. - La revisió arañzelària. 
- Interessos ramaders. - La patata primerenca . . -
Caixes rurals dels Sindicats agrícoles. - Congrés 
nacional cerealista. Congrés nacional del cànem . 
- Reformes tributàries. - Sanejament arrosser. -
Exposició de Barcelona. - Comissió alemanya dies
tudis vinícols. - !,es sals potàssiques. - Qüestions 

diverses. - Representació de l'Institut en diversos 
_ades organismes. 

UNA NOVA ENTITAT AGRICOLA. - UNIO DE 

SINDICATS AGRICOLES CATOLICS. 

La necessitat sempre sentida que un organisme su
perior unís els Sindicats Agríco~es Catòlics de cado 

comarca, s'havia deixat sentir amb més força d'ençà 
que per dissolució de 1 'antiga Federació Catòlica Agrà
ria s'havien trobat tots aquells Sindicats sense un 

vincle d'unió que facilités les seves tasques ·i de
fenses i donés a llm:s projectes una major viabilitat 

eficàcia. 

Fent-se càrrec de hi necessitat . per què passaven 

aquells Sindicats, el Cardenal Primat d'Espanya, Di
rector per designi de S. S. de l'actuació Social Catò
lica i aten.ent els. precs que aquests lifeien, encarregà 
la seva reorganització al senyor Ramon Albó, pe1·
_sonalitat ben coneguda dintre l'actuació catòlica, i 
In intervenció en la vida agrària de la nostra terra. 

Després de moltes gestions s'han müt entorn de 
l'esmentat senyor, constituint Ja Unió de Sindicats 
Agrícoles Catòlics, els Siclicats Catòlics que abans 
constituïen l'anterior Federació, i un bon nombre de 

personalitats i de Sindicats que s!hau adherit a l'obra 
que s'emprèn, persuadits que la nova entitat no po
dia néL'<:er en moment més oportú. 

Fa pocs dies va tenir lloc una reunió de represen

tants de Sindicats Agrícoles Catòlics. La Comissió 
organitzadora exposà totes les gestions que ha prac
ticat, mereixent l'aprovació de tots els assistents. Des
prés d'estudiar-se les cliferentes campanyes a empren
dre en clifer~ntes co!ñarques pels problemes en elles 
plantejats, es clonà un ample vot de confiança a la 
presidència interina i a . la susdita comissió organitza

dora perquè designi la Junta Directiva que ha de 
regir la unió de Sinclícats Agrícoles ~atòlics. 

Com a immed iata actuació s'acordà crear una Ofi
cina d'Informació jurídico-aclministrativa, que gratuï
tament resoldrà als Sindicats Agrícoles i a llurs so
<;is tots els problemes d'e caràcter legal que hom els 

plantegi. En qu~nt funcioni aquest organisme, es fa
ran públiques les hores de despatx. 

EL CANAL D'URGELL. - VISITA DELS SIN

DICS A. LA PRESA. - HI ASSISTEIX EL SE
NYOR JOAN MALUQUER 1 VILADOT. 

Per a. clonar compliment a 1 'acord pres pel Sindi
cat General de Regadius, acollint la idea llançada 

pel seu director doctor Ramon Felip Galícia, els Sín
dics dels pobles de la zona regable han fet una visita 
a aquelles importantíssimes obres. 

La comitiva, després de visitar la presa i altres 
grans obres, entrà a la sala de manipulació de com

portes i féu ús de ia paraula el s~nyor Felip, qui co
mençà per saludar i agrair a la vegada als seus com
panys de corporació i amics l'haver acudit unànimes 
a la seva crida per a visitar les importants obres 
dels 25 quilòmetres primers ell Canal, com també feia 
extensiva la salutació a la Junta del Canal eu les 
persones dels digníssims President i Director allí pre

sents, al cap d'Explotació senyor Bartomeu Lluch i 
prsonal a les seves ordres. 

Féu una exposició detallada de la gestió de la So
cietat clavant els compromisos contrets amb el país, 
i proclamà d'una manem solemne, davant la seva 
més alta i genuïna representació, la viva satismacció 

preg?D agraïment, ja que, malgrat els entrebancs 



de totes menes, ha sabut correspondre en tot moment, 

de manera tan desinteressada esplendorosa que no 

es podia dmanar més. 

Aixecà de tots els reuni ts tma ratificació de les se

ves paraule~ amb una ovació formidable. 

En mig d'un si lenci respectuós fa ús de la paraula 

l'llustre president del Canal d'Urgell, senyor Joan Ma

luquer. La seva figura simpàtica i venerable plana 

damunt Ja concurrència, que l'escolta amb veritable 

devoció. 

Diu que no podia presagiar l'acte que s'estava ce

lebrant, i menys esperava aquella manifestació de sim

patia que representava la declicatòrl.a de l'àlbum al 

deure complert per la Junta del Canal. 

ccDavant la representació del pafs en aquest acte 

solemnial - diu - accepto en nom de la Junta del 

Canal el ric present, no solament per a nosaltres, sinó 

per aquells barons ülustres que esmerçaren llurs ca

bals i intelligències per a portar la riquesa a Urgell, 

entre els quals es podia comptar el meu pare. 

»En heretar 1 'esperit dels illustres avantpassats, 

veig aletejar en aq ucst local j sobre l~s nostres t es

tes les animetes de Ferran P uig, Domènec i Carles 

Cardenal, Ferrer i Busquets i tants d'altres que, 

agraïdes, ieben amb fervor la consagració de tota una 

comarca i l'agraïment ací manifestat. 

,,Nosaltres es tem ch sposats a continuar la seva sali

ta obra, i mai no serem un d~storb per a la prospe

ritat de la comarca ; ans al contrari, al seu costat 

volem anar a la construcció del Canal atL>:iliar, i aju

dats de la divina Providència, a la completació dels 

regadius d'Urgell amb a c011strucció del pantà de 

Clua .» 

Fou aplauclidíssim i felicitat. 

E ls invitats foren obsequiats amb un dinar peL se

JJyor Joan Maluquer. E ls comensals eren cent vuit. 

Inicià els brindis, a instància del senyor Niubó i al

guns altres síndics, el senyor Barri, de Bellvís, Sín

dic suplent de la Confederació H idrogràfica de l'Ebre, 

en representació del pais regant, qui saludà a tots i 

es congratulà dc l'excursió, on - clin - haurem après 

coses ben útils. Demana germanor i patriotisme per 

acon~eguir les més g rans millorss. És aplaudit. 
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A continuació parla el senyor -Felip ; amb molts de· 

tal1s fa la història del Canal Auxiliar. ccVaig dema

nar - diu - a la Junta del Canal, amb tota l'energia, 

les millo1·es d'augment d'aigü es, ja que el país no 

podia couformru·-se per a l'esdevenidor amb l'aig¡ua 

d'avui. Mes he de confessar que, fent justícia a tots 

els senyors als quals per la representació que ostento 

vaig haver cie tractar, he trobat les facilitats més 

grans per a tirar endavant l'obra del Canal Auxiliar, 

la qual cosa m'és g rat posar cle manifest.)) 

Després de moltes consideracions i fer ressenya dels 

tr àmits que s'han anat seguint, el mateix sobre la 

gestió prop del pafs que prop de l'Estat i corporacions 

que amb ell pertanyen, detaUa amb números d'adhe

r:ts l'aprovació que ha rg_erescut, amb gran majoria 

der país regant. Dóna compte amplament de l'estat 

en què es troba ara la dita obra; després d'haver pas

sat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i anun

cia la visita feta al senyor Ministre de Foment per

què es dignés nomenar una comissió de millora- de 

regadius d'Urgell. Foren nomenats els senyors Josep 

Berti·and i MusiLï.t i el director senyor Carles Valma

nya, pel Canal d' q rgell ; senyor Felip Rodés i el se

nyor Lluís Santasusana, per la Canadenca; senyor 

Romà Sol i senyoÍ· Ramon F elip, pel Sindicat Gene

ral de Regadius ; senyor Llorenç Parclo senyor Va-

lenzuela, per ·la Richogràfica de l'Ebre, els senyors 

Can ela, Mias i Gavnn, com a Síndics cle la zona d'Ur

gell. 

cc Volent els més grans millores per Urgell e.n els 

regadius, ' hem començat - diu- pel Sub-Canal, puix 

d'esperar més temps , perdíem la concessió per cadu

citat; no v.?l dir, però, que .renunciem al pautà de 

Clua, én som veritables amants i els nostres treballs 

van encaminats ja a acons~guir-ho, per a ésser el com

plement, la regularització d'aigües d'UrgeJl.¡¡ -

:fts fortament aplaudit. 

·Demés parlaren els senyors Gabernet, qui féu un 

elogi dels caps directius del Canal d'Urgell, i el se

nyor Valmanya, congratulant-se de la fe i confiança 

en els Síndics que 1·epresenten tot l'Urgell. 

La festa, malgrat la pluja, fou molt entusiasta . . 

.I 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
1Òo d'àcid fosfòric i r !2 
per 100 de nitrogE:;n . 

Su.perfosfat de calç, rS-20 
per~roo ··d'àcid fosfòric so-
luble .................... . 

Superfosfat de calç, 16-rS 
per r:oo d'àcid fosfòric so-
luble .......... .... ...... . 

Superfosfat de calç, 13-1 S 
per roo d'àcid fosfòric so-

. luble ........... . ......... · 
Sulfat d!amoníac, 20-21. per 

r.oo de nitrogen . . . .. . .. . 
Nitrat de sosa, rs-r6 per 

roo de nitrogen . .. .. . . .. 
Sulfat de pot assa, 90-92 per 

· roo, eqúivalent a 49-so , 
per 'roo de potassa pura . 

Cloru.r de potassa, So-Ss 
per roo, equivalent a 
so-sr per 100 de potassa 
pura .. ....... ..... . .... . . 

Matèria org¡t.mca còrnia 
natu.ral, 10-n per 100 de 
nitrog-en i 2-3 per roo 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

Gumw Sant Jordi , 7-S per 
100 de n itrogen i g--n per 
100 d'àcid fosfòric i s-6 
per roo de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra ... -... 
Nitrat de calç rs-r6 per roo 

de nitrogen i 28 per 100 
de calç .... ........ ..... . 

Cianamida 19-20 per roo de 
nitrogen, 6o per roo de 
calç ....... .. .. . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-roo per 
roo, extra .. . .. . ..... . .. . 

Id. íd; 9S-roo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ... .. . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat . .... . . ... · ..... ... . 
Sofre ffi.e terròs . . . . . . . .. 
Sofre en pans, refinat ... 
Sofre de canó . . . . . . . . . . .. 

PRODUCTES ENOLòGICS 

Metabisulfit de potassa clas-

EL MERCAT 

ULTIME& COTITZACIONS 

UNITAT 

roo quilos 

)) 

» 

)) 

70 q uil os 
Ioo quilos

11 

)) 

40 quil os 
)) 

so quilos 

PESSETES 

I6'so 

11'-

to'-

34' 50 

35'5o 

33'-

34'-

I8'-
I2' -

33'-

24'50 
35'-
42'-
49' -

CEREALS 

Blç¡t 
Froment de Castell a ... 
Xeixa de la Manxa . . . . .. 
Froment de la Manxa ... 
Aragó ........... . 
Navarra .. . .. . -.. . ..... . 
Urgell i Vallès . ... ... . . 
Comarca ...... ...... . . . 
Ext1·emadtira, blanquet 
Cruxer .... .... . 
Lleida .......... .. ... .. . 

Civada 
Ex.tremad ur a . . . . . . .. . 
Manxa .. . . .. 
Aragó ... .. .... -. .. . .. , 

01·di 
Extremadura . . . . . . . .. 
Manxa ... ... .. ~ ...... . 
Urgell ......... · ... . .. 
Saga~ra .... ... ............ _ .. . 
Arago .. ...... . .... .. 
Castella ..... . 
Comarca .. . 

M01·esc. 
Plata, intervin'gut 
Id., mercat lliure 

Mill 
Estranger 
Comarca 

A n-ès 
Benlloc, zero ..... . .. . 
!dem, mitjà .. . .. . .. . 
I dem, selecte .. . .. ... . 
Matisat , ordinari 
!dem, selecte .. . . .. 
Bomba, ordinari 

. Idem, ·superior 
I dem, extra .. . .. .. ... 

LLEGUMS 

Faves 
\Extrema el ur a 
Itàlia ...... -.. . 
Tnnis .............. . 
Orau, noves .. . .. ... . 

se ss-s6 . .. .. . . .. . . . . .... 
Id. Classe extra blanc s6 
Clarificador Tête de breu{ 
Adhe~ol líq11id en bidons de 

_ Ioo quilcs 2I6'-
237'6o 

3'I5 

Valencianes, noves .. . 
.Prat ... ... ...... .. ...... . 

ro litres ..... ......... . 
Id. eu pols ........... . 
Brou Billault .... .......... , 
lçl. Mimtpeller .. . .. . . .. 
Tetracuprita . .. . . . .. . . .. 
Pirafolliol . . . . . . . . . . . . . .. 
Anhídrid sulfúrós . . . . .. 
A cid cítric . . .. . . . . . . . . . . .. 
A cid tartàric . . . . . . . . . . .. 
Sulfat de cçmre, 9S-99, cris-

talls grossos . . . . . . . .. 
Tel. íd., cristalls petits ..... . 

I quilo 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
IOO quilos 

• 

I '3 5 
2'90 
4'40 
I'38 
o'44 
0'38 
I'30 

s6o'-
46s' -

Favons 
Sevilla ......... ..... . 
Xereç .............. . 
Marroc ...... .. : .. . .. . 
Italians ........... . 
Anglesos .. . 

Garrofes , 
Vinaroç ... .. . 
Roges .. .... : ..... .. . 
Mallorca ... .. . ..... . 
Eivissa .. ......... . 
Tarragona .. . 

UNITAT I 

rooquilos 

.-
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

" 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

" 

)) 

)) 

)) 

ss 

PESSETES 

51'- a 52'-
49'- a so'so 
51'·- aso'- -
51'- a 53'-
50'- a 52'
SI'5oa52'5o 

53' - ' 
oo'- a oo'
oo'- a oo·'

. 52' - a 53'-

37'- a 38'
?>7'- a .37 '5o 

36'-

38:- a 39:-
38- a 39-
39'- a 40'...,-
40'- a 4I.'-
39'- a 39'5o 
40'- a 41'- ' 
39'- a 40'-

46'- a 48'--
49'- a so'-

52:- a 53:-
59- a 6I-
62'- a 6.3'-
ss:- a s6:-
57 - a 58-

105'- a I 10 '

!!0' -a¡ ¡S'
I2o'- a I30'-

I so'-, 
47- a 48-
47:- a 48:-
47- a 48-
48'- a 48'5o 

48's o 

48'so a 49'-
46:so a 47:-
48- a 49-
48'50 a 49'<¡o 
46'so a 47'-

26' I9 a 26'48 
24'40 
26'19 
I9'64 
26' 15 
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València 
Xipre ... 

Veces 
Navarra ....... ......... .. 
Romania . . . 
Calaf .... .. 

Mongètes 
València Pinet 
Monquilines ... 
Trinquillon ... 
Mallorca 
Itàlia . . . . .. 
Hongria .. . 
Romania .. . 
País ... .. : ........ . 

Altres llegum s 
Ers ............. .. 
Titu·s ..... . .. .. .. 
Guixes .......... .. ..... . 
Llenties ....... .. 
Cigrons pel on s .. . .. . .. . 
I dem blancs .. . . . . .. . . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària . . . . .. 
Flequera .. . ........... . 
Número 3 ... .. ... ...... . 
Número 4 .... .. ··· .. . 
Segones ... ........ ... ... . 
Terceres ........ . .. . .. . 
Quartes .. ... ... . 
Segó' ... .. . .... .. ........ . 
Segonet . . . . :. .. . . . . . . . .. . 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals .... ................ . 
Palla li argue ta ... · ... .. . . .. 
Polpa de remolatxa, estran-

gera .... .. .... .. .... .. 
I dem, país . . . .. . .. . .. . . .. 
Tmtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
I dem de cacauet . . . . . . .. . 
Farina de tmtó de llinosa . 
Farina de carn ... 
F ari u a de peix . .. .. . . .. 
Farina d'ossos . . . .. . . .. 

FRUITES SEQUES 

A.metlles 
Mallorca ... ........... . 
Esperança, primera 
Tarragona ... ... ..... . 
Mollar amb closca 

Avellanes 
Ordinària amb clofolla 
Negreta ~ • 
Sense clofoll~, primera .. . 

>> segona .. . 

Figues 
Fraga ...... ... .. . 
Tdem extra ..... . 
Mallorca ........ . 
Tel em negres . .. .. . 
Burriana .. . 
Albunyol .... ... .. 

Pinyons ......... ... . .. 

tfNITAT PESSETES 

100 quilos 2S'59 
29'16 

48' - il 49' -
37'50 a 40'-

» 78'-
~4:- a ~6'-

7S' 
Bo'- a 81'-

· » 70' - li 72'-
70'- a 72'-
85'- a<).::>' -

)) Bs'- a 86'-

)) 43'- a 44'-
40'- a 41'~ 

)) 43'-. a 45' -
)) 70'- a liS'-
)) 53'- a ss'-
» ss' - a ~7' -

... 69'- a 71'so 
69' -

54 -
43'-

)) 36'- a 3b' -
33'5o .. 32'- a 33'50 

100 litres 4'Bs 
)) 6:25 

40 quilos 9'- a 10'-
)) 4'- a 4S'-

1ooquilos 27'- a 27'50 
» 2l'- a 22'-

» 36'-, 37'-
36'-

70'- a 7S' 
90'- a 110'-

35' a 40'-

)) 400'-
» 300'-
)) 490' -
)) qo'-

5s•4oo q. 47'-
)) 47'-

41'6oo q. 70'-
)) _72' -

1oquilos ':''51> 

~ ·-

¡oo quilos 480'-

...: 

AGRiCULTURA I l<AMADERIA 

Nous 
Selectes 

Alls 
Cappares 

VINS 

Penedès, blanc ... 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre . .. . . . .. . 
Ma,rtorell, blanc · ........ . 
Manxa, blanc ........... . 
Mistela blanca 
Idem ueo·ra 
Moscatelf ... 

BOTAM 

Barrils de 14 a -15 lilres 
Idem de 30 ídem ... 
Idem de 6o ídem .. . .. . 
Quarteroles 120 ídem .. . 

· Pipa /de 480 ídem .... .. 
Bocoi de 6oo a 650 ídem 

Oliva 
Ordinari 
Superior 
Fi ... ... 
Extra ... 

OLIS 

De pinyol·a · 
Verd, primera ... 
Idem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... 
Coco, blanc ... 
I dei11, Coch in ... 
Telem, Palma .. . . .. 
Llinosa, cuit .... .. 
Idem, incolor ......... .. . 

ANIMALS l LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

Bous del. país .. . . .. . .. 
Vaques ídem ... . . . ..... . 
Vedelles ídem ... .. . . .. 
Ovelles ídem ...... _... . .. 
Xais ídem ........... . 
Cali res ídem . . . . . . . . . . .. 
Cabrits ídem . : . . . . . . . . .. 
Porcs· blancs ·del país, de 

no quilos net .. . 
Idem, molt grassos 
Iclem íd . valencians, íd. 

NoTA. - Els . preus cou
signats per al bestiar boví 
i llanar són lli ur es de eles

peses per al ramader. Per 

als porcs, el ramader ha de 

pagar per cap 12'05 pesse
tes per drets de matança. 

UNITAT PI!.SSI!.'IES 

100 q ujlos 115'-. 

12 for·cs 24'-

Grau i hectólitre 2'50 
2'55 
2'70 

• 2'5o· 
)) 2'6o 
» 2'70 . 

2'90 
· » 3'10 

Un 12 1
-

t8'-
34'-

)) 75'-
) ) 2001

-

250'-

1ooquilos 191 '30 
» 2o8'¡o 
I) 2S-'2o 
>) 260'90 

104.10 
121'73a 130'45 

)) 130'4S 
134'So 

100 litres ooo'-
156'
t63' .. 
205'-

>) 158'-
170' -

qui.! o 2'65 
)) 2'6o 
)) 2'6o a 3'70 
)) 3'30 a 3'6o 
)) 5'-a5'5o 

2'so a 2'75 
• 6'so a 7'-

)) 3'45 a 3'5o 
3'25 a g'4o 



ALTHEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR ~ REN-

DEIX L.ò:' MAJOR 

UTILITAT EN L'EN-

GREIX I _LA PRO

DUCCIÓ DE LA LLET 

A L -T H E I N 

Contra la Fumagina 

o negre de les 

OLIVERES 

Tractament eficac 1 
' 

. sumament econòmic 

ESPEVI4LITATS AGRÍCOLES 

G. TRUFFAUT, 8. A. -
Luchana, 61-63 S. M.-Barcelona 

MOTORS 
per a benzina, alcohol, pe
troli, etc. des de 1 lms a 20 HP. 

GRUPS ELECTROGENS 
--PER A LLU M I FORÇA= 

losta l ·laciocs completes per a 

re!'gors i eleva cions d' a igua. 

Motors Semi-D.iesel 
~~:;;;;; Per a olis pesats ~~~ 

Tipu s ind~strials, 

agrícoles, elèctrics 
i marin s. Des de 
6 HP en endava nt, 
a mb. un o m.és ci
l!ndres. Consum de · 
co.m bust ible: 250 
gra ms pe r HP hora 

Josep Comas i r.a 
BAILÉN, 19 

BARC EL<::> NA 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 
pinso s per al 
remat, matèries 
dures i fibroses. 
Di s positiu de 
moldre especial 

patentat. 

ANDREU MOR-ROS 
O ficines ' Avinguda del Marquès Argentera , 21 

BARCELONA 

InstaJ·Jacions i reformes de FABRIQU ES DE FARINES 

fA BRI rACió nACIOnAL. ~ofllritàr · preus i mtòlegs 



DIPOSITARIS: 

J. Huria[h y ca 
S. A. 

BRUCI-f, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO :MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA P ELL 

LINIMENT 
ALONSO OJEA 
Vexigatori i resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen. No deixa ni la més 
petita senyal a ja pell. Gat·antit
zem els seus efectes i activi tats. 
Remetem un flascó de mostt·a a ls 
senyors Veterinaris que el 
:-: :-: :- : :-: demanin :-: :-: :-: :-: 

.. 

Bàscules ARISO· 
S4.NS, 12 B4.RQB_LONA 
¡;:::::::::::::m::l::::::::::::¡:::l:ll:::::l;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:I:::::::::::::::J:: 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
gatzems d'olis i vins, i indústries, per llur 
-:- -:- duració, seguretat i exactitud -:- -:-

Va ixes d'acer per a valors 
amb clan i sense . 

Nou sistema patentat d'un sol bloc ll!assís 
INFRACTURABLES, contra foc i soplet, 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 

LLIBRERI'fl 
C A-rl' A L O N I Jl 

LLIBRES D'AGRJCULTURA 

DE TOTES CLASSES 

Barcelona P. Catalunya, J 7 

¡¡¡j'Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

A. Biancbini, Ino. 8. A. 
Paseo de Gracia, 110 ~ Tel. 1530 G. ~ BARCELONA 

Dlrección Teleorlifica: "GAVIONES" 

"GAVIONES" 
encofrades y enfaginados metalicos para 

DEFENSAS FLUVIALES 
i demas apli caciones 
(Sistemas patentades) 

• 

Corrección de torren tes - Desviación de cauces- Construcción 
de _presa s - Protección de margenes. 

Soli citen nuestro folle to que les s era remitido gratis 

MA T'ER I AL INSTRUMENTS 

PER A DE 

LLETERÏES VETERINARIA 

DAVID FERRER I C.u 
S. EN Ç_ 

BARCE'LONA 

, Apartat 358 

MOTORS 

D'OLIS PESATS I DE
MÉS COMBUSTIBLES 
LÍ.QUIDS PER A 

L'AGRICULTURA 

Passeig de Gràcia, 94 

MAQUINES 

DE RENTAR, 
OMPLIR, TAPAR 

·J ETIQUETAR AM
POLLES 



Sol'liciteu mostra i fascicles gratis 

"SOCIEDlD LECHER4 MONT4ÑES4, 4. E." 
Plaça Catalunya, 17- BARCELONA 

LLET CONDENSADA 

"EL NIÑO ' ' 
MARCA NACIONAL 

Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Exposició 
Agrícola Hidràulica de Barcelona 1927 

E l ressonant è2'it assoli t per la LLET CONDENSADA 
MARCA "EL NINO" es deu a les tres fonamentals raons 
següents: _ 

r.a LA LLET CONDENSADA MARCA "EL NINO" con
serva ínteg rament to ta la seva crema, perquè en la seva fà 
brica no s'elaboren mantegues, formatges ni d'altres derivats 
d e la lle t que exigeixen el descremat d 'aquesta i disminueixen 
el seu principal element nutritiu. _ 

2.• LA LLET CONDENSADA MARCA '·EL NINO" n o 
s'elabora de conform itat amb les norm es q ue podie n ésser 
exel'J e nts fa 6o apys. Al contrari, la LLET CO.:-l"DENSADA 

· MARCA "EL NINO" es prepara segons els més moderns pro
cediments cie ntífics i en una fàbric a de recent construcció 
que és un a meravella d'enginyeria. 

3.• LA LLET CON DENSADA MARCA "EL NIÑ O " és 
un Marca Genuïn ament Naciona l i el públi c cons umidor deu , 
p er aquest motiu, prefe rir-l a a les Marques Estrangeres, que 
només persegueixen el seu interès pa rti cul ar sense mires a 
l a prosperitat econòmica del nostre país. 

Per aques tes i altres raons q ue seri a Jl arg d'enumerar, la 
LLET CO NDENSAD A MARCA ' 'EL NI TO" es va imposant a 
totes les seves s imilars i ocupa 01v ui en el mercat nacional un 
lloc preeminent. 

FILTRES 
-per a vins, licors, alcohols, perfums, olis , mares, 

etc ., etc ., de diferents tipus i tamanys, per a 

petits i grans rendiments. 

BOMBES per a trascolar vins. PREMSES 

TREPITJADORES de raïm s. 

ABUNDANT MATE
RIAL AGRÍCOLA 

, 

PERE PARES 
Abans A. AHLES 

A vingu d 11 Marquès d'Argentera, 15 
(Antic Passeig de la Duana) 

BARCELONA 



NO S p ·-E RAL. 
Substitueix amb avantatge el Sulfat de Coure 
El producte més pràctic; segur i econòmic assajat per les Estacions 

Vitícoles de l'Estat contra El Mildiu (Cochillys Eudemis) 

El N osperal és més 
econòmic que el Sulfat 
de Coure, més pràctic 
pel seu .empleu i m·~s 

enèrgic pels result.ats · 
obtinguts~. Aparells -
Pulveritzadors. 
E ns o f ·r a d o re s .' 

1 

Els més pràctics, els 

més segurs de duració, 

els més econòmics. Ma-

terial per a la vinya. 

Escaldadores. Guants 

de malla, etc. Sofres 

Flor, Terròs i Sublimat 

VI CENTS VILA CLOSA, succesor de Keoels i Vila 
Passeig de Gràcia·, 88 Telèfon 1338 G. ~ . Dir. telegràfica: KEGEVIU BARCELONA 

Propl.etart·sl. Qu'an necessiteu e.levar aigu a 
.. recordeu ~ vos sempre de la 

/ 

BOMBA CENTRIFUGA 

((MINERVA)) 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

PUJOL & CAÑ ARDO - Aragó, 252 - Barcelona 
(entre R. Catalunya i Balmes) 

L ' ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTAT..JÓS 

CIIB!DllO~~D'~~ 
19/2o«;'o DE NITROGENO V GO'Yo DE CAL 

FACILITA DETALLS I ASSAIGS GRATUHS E L 

DELEGAT TÈCNIC DEL CENTRB: D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: 

CARL-ES BIEI- S A ROXL-0- CONSELL DE CENT , 294. BARCEL-ONA 

A. LÓPRZ t.r.AUU.S, IMP •• DIPUTACIÓN 95 


