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~vo l u rns - Te a, 24 res se t s . 
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Viticultura. P Pucoll rl.- Eu pre msa n. • · 
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Higi e n e y Enfcrmedades del ganado. f'. Cagny y R. Gou 11 
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Las Conscrvas d<! fru tas. A. Rol• 1.- ' n prems~ n. e. 
Alimentac íón rac:iona l de los Animal es d ··mésiico s. R. Gou111. 
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Entomol ogia y Parasi tologia agricolas. O. Oli IIIIUX. 14 pte,. 
Enfer cdades parrts itari s de las plantas cultivadas. P. Dr

lucrutx.-12 ple>. 
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P Delucroix - ,z ptes. 
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Malenat vinícola. R. ilnlll e/.- 14 rte<. 
Pr a o I •• Plan tas forr .• jeras. e v O aro/(' -15 ¡>tes 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies i Drogueries i a VA
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon H. 288 - Barcelona 

LISOL l 
' VALLES G.Ns 

L 'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla
gues del camp i dels 

arbres fruiters 
Indispensable per a la cu
ració de tota classe de 

mals del bestiar. _j 
_.....:,____ __ _ 
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ALT H-E IN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR - REN-

DEIX LA MAJOR 

UTILITAT EN L'EN

GREIX I LA PRO

DU CC IÓ DE LA LLET 

A L T H E I N· 

Contra la Fumagina 

o negre d~ les 

OLIVERES 

Tractament eficaç i 
sumament econòmic 

@~ ® 

NOGAT 
PRO DUCTE ESPECI Al. MA T .A -R ATES 

~ 

~ ~ 
~ Elm"'-'"" " Nogat" """""'ix el pcod"ete mé' ~ ~ còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de (f. 
~ rates i ratolin~. Es ven a so cèntims paquet i a 10 W, 
® pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far- ® 
ff. màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas {f. 
~ i en les principals farmàcies i drogueries d 'Espanya, ~ 
W. Portugal i Amèriques . W. 

(f. Produ'cte deli Laboratori Sokatarg ((,. 
W. Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona W. 

~ 
NOTA. 7 Di r igint-se i ense-ms enviant per Gir Postal o segells de ~ 

Corn us l'import .llléS :,o cèntims per despeses de remesa, el 'J/.. 
Laboratori , a vol ta• de cor~eu, verifica la remesa de la comanda. ~ 

@~~~'>S<~'>S<~® 

MOLI 
"ALFA" 
El. millor per a 

pinsos . p er al 
ramat, matèries 

dures i fibroses. 

D ispositiu de 

moldre especial 
patentat. 

ANDREU MORROS 
Ofi cin.es Avinguda del Marquès Argentera, 21 

ESPEVL\LITA.TS AGRÍCOLES B A R e E L o N A 

O. TRUFF4UT, S. 4. Insta! ·Jacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

Luchana, 61-63 S. M.-Barcelona 

fABftJ[A[Ió HUIOHAL. ~ol1i[ifar preus i mtòlegs 

• 



Fàbrica de teixits metàl"lics i sunyers 

Enreixats de simple torsió.-Teles de 
fantasia, ondulades i de sunyers 
FILFERRO ESPINÓS 

Nicanor Arqués 
ARTICLES DE FILFERRO 
Cedaços i garbel ls d'espiral {aranya) 
Especialitat e n les in sta l ·lacio ns 

Jaume Giralt, 5- Telèfon 1338 S. P. - BARCELONA 
(Travusia dd carrer Carders i ~ant Pere més Baix) 

AftóHIMA BAH[ELOHESA DE [OlU Y ABOHOS 
ALIMENTS PER A· L'AVIRAM I PORCS 

Farina de peix fresc "Hèrcules" 
Proteïnes . 60 % I Fo~fat de calç 19% 

Farina de carn "Hèrcules" 
Proteïnes . 70 % I Fosfat de calç 12 % 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada . 
f<;ostat "de calç. 70 a 72 % 

Despatx: Rambla Sta. Mónlca 13 - Fàbrica: Plaoa de l'Hipòdrom 
Telèfon núm. 483 A. B A R ll B LO N 1 

MARC '"fOR RAS 
Riereta, 15 i Aurora, 11- BARCELONA 

TBLÈPON 1201 A 

MOLÍ TRITURADOR 

"El Campeón Universal" 
Patenta d'Invenció núms. 84.698 1 91.267 

• per a tota classe de grans, palles, des-
pulles i altres mafèries 

I 

MATERIAL INSTRUMENTS 

PER A DE 

LLETERIES VETERINARIA 

• 

DAVID FERRER I C.IA 
s. EN c. 

BARCELONA 

Apartat 358 Passeig de Gràcia, 94 

MOTORS MAQUINES 

D'OLIS PESATS I DE
MÉS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDS PER A 

L'AGRICULTURA 

EMlUO DE ÜBESO 
f ABRICANTE OE HARINAS 

DE RENTAR, 
O M P LI R, -TAP A R 
I ETIQUETAR AM-

PO LLI<: S 

RIOSECO z6.Í,' tnero .~ .-./•19~ 

El molí triturador • El Campeón Universal> és l'únic que no pro
dueix pols, i que pot treballar sense canvi en la direcció desit"jada . Està 
proveït de duu mànegues d' aspiració i per això ni s'escalfa ni la mol
turació sofreix minves . 

El construeixo en quatre tamanys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ramader al més gran industrial. 

Producció en farina de monsç per a pinsos, de 150 ~ 1.000 quilos 
ptr hora . 

Unic constructor i venedor que els instal·la i cobra un cop posats 
en marxa i després d'~aver-se obtingut el resultat convingut. Finor i 
gruix de la molturació desitjada. 

, 



Carbonitzador ''Automatic'' Trihan 

Per a la fabricació ec:onò
mic:a · de carbó de bosc:. 

E l Carb o n itzador a u tomàtic 
satisfà les exigè ncies de tuthpm 

Aquest apar.ell d onà el més alt rendi
ment en el Concurs d e Carbonització 
d e la Gironde i d e les Landes, en 1926 

Classificat el primer entre 
tots els aparells similars 

El Carboni tzador "Au tomatic" es desmunta 
a mb fac ilit at i é.s transportab l e a bast 

Talleres Españoles de Caldereria, S. A. 
Casa cen tral: Llull, 126 -. BARCELONA :: Sucursal: Estación, 3 y 5 - ZARAGOZA 

··CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS . -

-- - FUNDA DA L 'A NY 1 88 1 

''''''''''''''''''''''''''lllllllllllllllllllllllllllllllltttlllllmlllllllllllllllltll 

Magatzems en el port de Barceloüa, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària . ....:....:.Magatzems a Aida (A~posta) 

... 

Pr~stecs sobi e cereals, fruits i primeres matèries 

Ü bertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis.-Comptes corrents en mone-

des est ranger es. - Descompte i cobrament d 'efectes comercials. -

Valors.- Cupons.- Préstecs sobre tí tols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7 - Apartat de Correus 661 



:O:IIfiiUitiiiJitlllllllllllllllllllllllllllllltllftllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllltiiiiiiiJIIlllllllllllll llllllllll l llllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll11111111tllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllflllliW\ 
: : -

ll"""'"'"";";·;·~·~·;·~"""'"~'~';";""'""~';·;·;"~"~';";;·; .. ~·~""""'"l 
ê ===~=~==-~ Preparació a base L'Antisèptic- cicatritzant i parasiticida 

de Cloramina T. ideal per al camp .. 

És vint vegades més poderosa que els anti
sèptics cicatritzants co.neguts fins . avui. 
No és metzinosa, ni càustica, ni irritant. No 
destrueix els teixits . Es conserva inalterable. 
És de fàcil i senzilla aplicació i el recipient 
en què està continguda és molt còmode per 

a portar i guardar en tot lloc. 

INDICACIONS 

Clivelles dels :its, et· ema des, FERIDES DE TOTES CLASSES, 

recents o antigues, asèptiques o infectades, tlagues 

de les cames, penellons oberts, paràsit s (polls, et c.) 

ÚTlL EN TOT LLOC 

A casa: Pres¡a const¡mts i gra.ns serveis en les 
llars camperoles. Es un preCIÓS recurs quan es 
viu lluny d e la farmàcia i del metge . 

Al camp: Per estar co ntinguda en tubs d'estany 
de poc volum es presta .especialme nt per a 

· guardar-la a la butxaca, lo que permet tenir 
sempre a punt un antisèptic-cicatritzant. 

Al c_orral: És un parasiticida. I.Ylata tots els pa
ràsits de l 'aviram. Aseptitza i cicatritza les pi
cades i erosions, sense irritar ni perjudicar. 

A l'estable: Pel seu gran poder antisèptic i cica-
tritza nt, t é ús feliç en les feride;, , nafres, llagues 

- i supuracions d e tot a- classe de bestiar. 

::::-
~::_ LA « DERMOS~ CUSI ANTISEPTICA Jt ES VEN A LES FARMACIES · .~=:_~- ::: 
- TUB PBTIT, 1'50 - TUB GRAN, 3'~0 - TUB CL.ÍNICA I VSTBRINARIA, 7'50 

S'enviarà una mostra gratuïta de prova a tot lector que la sol·líciti fent menció d'aquest anunci~ 

§§ LABORATORIS DEL NORD D•ESPANYA MASNOU (BARCELONA) 11 ' 
f ... ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ .. ~ 
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- D E CA -LÇ ¡ 

' ' -
' B. A. ·S. F. 
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lnsuperab_le adob 
I azoal de coberlera i 

d'efectes rapidíssitus 
. ' 

"' 

conteninl 15/ 16 per I 00 
dc Nilrogen i ~8 . per 

' 1-00 de Calç 
' 

' 

DE I /Ei\1D .!I A LES PRIN-
-

- CIP.!ILS CASES D'ADOBS 

. -
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ELS NOSTRES ·PAGESOS 

B l senyor Jaum e ~abat é 

N o he1·età pas cap patrÍ??Wn.i nt sabé què era 
ten · a fins despTés d' ap1·endre tm ofici 11wm~al 

a ci-L~tat i d' exercir-lo, 1. quan y'a tenia pmp de 

quaranta anys . 

Pen edesenc de naixen ça (r857-Gehda) , fa cm.

qnan/a dos Gti~J'S qt~e anà a Vilafranca, i aW, tot 

i essent esparter, -es cowue1·tí en auxilia,r de l'ex 

po·rtaci6 vínica, / ent milers de cap1:ic ioses esto

res-fumde s amb fons de tela, amb les quals em 

balav en les pipes, mitges i quarts, i alhom en 

venedor de sulfat, després d e la gran inv a,sio 
de míldiu de r886, i de sof?·e i d'adobs. 

L 'aparic(6 de la fiUoxem al Penedès havia 
d' éss-Br el piu q·ue portà el. nost1·e ard·it t?·eba
llado?' vers lJagrict~llwrci, i es presentà a Fran 
ça a copsa1· l'afer dels ceps am.erica?l s . E ra 
el r889. 

Pocs any s després, ja 110 s' acontentm•a amb 
recepció ·i venda de rep1·esen taC'Íón s, i cercà d'és
s-,._"'Y ell mateix el prod~tctor, llogant una horta 
so'ta u.na 111>u.ntanyeta, on la torrentada se li em 
portà e'l planter ... Ell hav·ia decidit, però, d'em 
paitar la fiU oxem i anà establ·int plan çonades 
d' anelats cap al V en<:l?-ell, el s Pallaresos i l'A lt 
P·ri01·at, Moutblanc, MoLlerussa ... 

E 1•a qüestió d'.:mvesLir . l'em.peltat de taula i 
fét~ ~veni?' uns pràctics del mig dia de F1·an ça 
emp01·danesos qu e l10 p1 -epa1·aven a mà tol. 

L'any 99 centralitzà e'ls v iven al cor del Pe
nedès i m eresqué ja, la V'Ísita de professors i 
alttn'Z-1ll% de l'Ecole d' Agricultu re de Mon tpeller, 
i segu.i1·e·n els deixe bles de l' assig nat·u.ra a l ' Ins
ti tut de Ba1·celona, i m és endavant l'Escola 
St~perior d'Agrict.Ztt~ra de la J.ltfanco?nU? Iitat or
gamitza~ua a?'Ly alm ent la visita al gran taller 
d' empeltar . 

I enginyers, dir-ectors genemls, minist1·es, el 
?'e i,_ cong re-ssistes intemacionals, coHectiv itats de 
la n o_§tra primera ent·itat ag rícola, v isitaven el 
centre v itfcola, i aqtt.est esdeveni4 popttlar d'un 
cap a l'a, ltre de la P enínsula, 011. propagava la 

bona n O'Va dels ceps resistents, de-sfonava te?'
reny s amb locomòbil i bòg it i servi.a les plantes, 
i prompte com ençà d' e»j;o·rta.r a l' estra11ger. 

En 1908 tocà el torn a l'A rgèlia, el 1912 hi es
tablí .el seu fill i aquell m ercat fou. el m és con
siderable que t ingt~é el P enedès . Milions e1·en 
els empelts qu.e aqt~ella co.lònia eSfJOlia, p01·tant 

í 
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riquesa a la :!JOStra comarca, fins que r~bé una 

ferida de mort la indústria vitícola nacional 
amb la llei francesa de IS de juliol de 1921 , que 

p1·ohibí la importació de tot sannen .. t. 
El govern espanyol no contrarestà aquella pro

tecció al;s planteristes francesos i ni tan sols fou 
capaç de recip?ocar aqttella mesura. Sort tingtte

ren els senyors Sabaté de llur iniciativa particu

lar i d'aquell esperit d' e11vp1·esa incomnum.sum
ble que els ha fe.t triomfar a A '~ger mateix, a 

desp·i_t de les disposicions de la metròpoli 7)fÏna . 

En el curs de les seves explotacions vitfcoles, 

En J.QJWine Sabaté s'ha arriscat en operacions 

q~ hauri~'L espantat molts d'altres, com la 

d' escapçar 'lniÍlers de ceps per a reerrl/jJalta1·-los 

amb pua a11te1'ic{llna i improvisa?· pe·us mares en 

plena produ·cció ; no ha, repanzt en serioses des-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

peses pe"Y a descobr-ir vetes 'líquides que pogues
sin alimenta·r les regadores d'algtm quilò1netre, 

en una encontrada en la qttal, per als vivers pri
mitius, havia h.agttt d' apmfitar 1·egadiu de les 

cl4vegueres i els vinots de la vila, i de bamllar-
- se per un rieroZ' minso. I al:s Pujols, la hisend 

on v·iu , da'lt d'un pujol la compra del qual j01.t 
tam.bé 'L~1W intuïció encertada, té les capes acuífe

res degudament enllaçades, té aqu.ells pe1tde1·1ts 

d'antic cervell de g.a, t conv:rtits en una esponja 
jiuctífera, després de badar els costals i farci?·

los de b-ra.ncatge i d'adobs, associat el cor!ffeu de 

la vinya- amb vinífe1·es tr·iades, cón-ents i exò

tiques-al d'oliveres, avellaru.rs i altres fruitals, 

i amb cases noves q·u.e constit..wixen u.n e-xemple 

pràctic de reintegmci6 a~ camp. 

Per l'organització agrícola dels remolatxers de 
l'Urgell i S~grià 

P ER primera vegada es parlà d'aquest impor
t ant problema en les planes d'aquesta Re

vista (Í), i el temps transcorregut des de Uavòrs 
ha estat aprofitat ; el que era convenciment i ob
jecte -d'atenció per sols uns poc~, ara és tema in
teressant i preocupació de tot el país afectat per 

aquesta qüestió ; sols ha calgut aixecar la veu 
cridant tmans a l'obra h>, per. a què amb la més · 

bona voluntat ens apleguéssim a l'entorn de don 

.Enric Tarragona, pr~pietari i enginyer indus
trial, home indicadíssim per son coratge., activi~ 

tat i cultura per portar a cap aquesta tasca pre·-
liminar. • 

El que primer i més ens ha preocupat és el 
comprovar les dades per a saber les possibilitats 
de. l' èxit, puix que l'empresa és m·assa important 
per a fer les coses a la lleugera, i calia conèixer 
la veritat de xifres i càlculs per a evitar que una 
precipitació entusiasta portés el país a una em
presa equivocada. Per això s'han fet viatges d'es
tudis en diferents centres productors· de rem~lat
xa on: hi funcionen cooperatives, s'ha mirat la ri
quesa de nostra remolatxa, s'ban buscat estadísti

ques i s' han consultat una pila de persones co
neixedores d'aquesta indústria, i puç afirmar amb 

satisfacció que els resultats comproven nostres 
afirmacions i fan preveure un resultat falaguer si 
realitzem 1 'organització de la Cooperativa de re-

(1) En e l número 24 del 1927. 

molatxers per a la fabricació de sucre; sols ens 
planyem de no haver-ho fet quinze_ anys abans, 
car sols cal dir que si en aquests deu -anys úl
tims hagués estat feta 1a cooperativa, treballant 

70.000 tones anyals de r~molatxa, el país hauria 
wbraJ 64' 45 pessetes ·per tona, més del q.ue ara 

li han pagat, o ,sigui, uns 45 milions de pessetes 

La Comissió d'ara és so ls amb caràcter d'or
ganitzadora, sols té la missió d'estudiar i orien
tar, i ,al seu dia cridar a tots els adherits per a 
què _aquests nomenin la Junta que prendrà els 
acords definitius. -La_ Comissió entén que s'ha de 
procurar ésser el més equitatiu possible entre els 
socis, i així proposa que la remolatxa es pagui a 

raó de la riquesa de · sucre que tingui, car no és 
just que una producció de remolatxa de 6 graus 

cobri lo que cobra la de 7, quan el sucre que en 
surt val unes 20 p~ssetes més. Això reportarà 
major llibertat per a escollir les classes de re
molatxa de més volum o de més intensitat que 
cada u cregui més convenient. 

Els transports -tenen gran importància, per això 
pensem fer zones de distàncies per a què els pro

~luctors més allunyats se'ls pagui una part de 
l'excés de despeses que tenen sobre els que es
tan prop· de la fàbrica. 

La capacitat de treball de la fàbrica l'hem po
sada a 6oo tones en les 24 hores de treball, .po
dent fer-ne unes 70.000 en una campanya regu~ 
lar; hem tingut present que, entre l'Urgell 
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Segrià, amb les velles hortes, es podran donar 
normalment més de 30o.ooo tones l'any. Com 
veieu, doncs, no hem deixat d'ésser prudents en 
tirar els nostres càlculs. 

Una altra garantia d'èxit és que amb 750 pes
setes calculem poder disposar de maquinària i ca
pital suficient per a produir una tona de sucre 
1' any ; això farà la nostra situació avantatjosís
sima, car les empreses particulars, per a produir 
la mateixa quantitat, tenen desembo~-sades dues 
o tres mil pessetes, .i algunes, més encara, pesant 
enormement sobre el cost de la producció. 

Cada soci vindrà obligat a fer la quantitat de 
remohtxa que li assenyalin (dintre els límits con
vinguts eu inscriure's, i per la seva capacitat) ; 
si. no la fes, hauria de pagar una multa a propor
ció de les tones que li manquin ; això és per asse
gurar la vida, amb fruits o diners, de la Coope
rativa, fent impossible tota competència de fora, 
és com un segur al que a tots interessa partici
par-hi . 

La part econòmica és la que oferia majors di
ficultats per la gran majoria, dificultats que molts 
creue_n encara insuperables, car molts dels que es 
voldden inscriure no podran fer-ho per manca 
de capital disponible ; però a nosaltres no ens ha 
preocupat, perquè si bé és un obstacle per vèn
cer, és . fàcil de resoldre les dificultats que pre
senta, car la força per a fer-ho radica en la gran 
potència econòmica que representa la producció 
de 7 a 9 mil tones de sucre, cada any, i .la solvèn
cia moral i econòmica dels mils d'agricultors 
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propietaris compromesos a fer la remolatxa en 
quantitat suficient, i de més a més, estimu_lats 

_ pels avantatges econòmics que els reportaria l'or
ganització cooperativa . 

Després .de tot el que acabem d'exposar, lec
tors, es podria creure que ja està tot enllestit, 
però sii'icerament us diré que sí està feta la part 
principal, la de l'estudi i orientació, però resta 
la tasca d'una constant i persistent propaganda i 
vènceF totes aquelles dificultats que, uns per l'in
terès i altres per ignorància, posaran al nostre 
pas. Cal anar una i moltes· vegades a trobar als 
interessats i fer-los comprendre i estimar nostre 
ideal; aquests, per més dificultats, són escam
pats per uns 50 pobles i una infinitat de masies, 
són gent de treball i sols en· certes hores i dies 
us és possible reunir-ne una part. Els enemics 
més declarats que tenim són els apàtics i pessi
mistes, que creuen que una fatalitat plana da- 
munt el poble i que és impossible per sos esfor
ços emancipar-se i redimir-se. Però ñostres co
marques són _amples de cel i la gent, com ell, 
fnlnca i obertà, com els que més ho. siguin, i amb 
un· poble així un hom pot treballar amb la segu
retat que serà comprès i que no seran malagua
nyats els esforços. 

Prova d'això són les adhesio~s que tenim, en
tre les quals els de més cultura i reputació, això 
és, fermança de què sortirem amb la nostra i que 
V<' una era de conscient treball i d'ot;ganització 
per a la nostra agricultura . 

S. ARMENTER 

La Industria sucrera a França 
II 

La producc~6 de llavo1· de remolatxa. -Abans 
de la guerra, la producció de llavor de remolatxa 
tenia poca importància a França. De les 6.ooo 
tones que es necessitaven per a sembrar les 265 
mil hectàrees (entre sucreria i de_stilleria) la ma
jor part venia de l'estranger, i en particular d'A
lemanya : 4.500 tones. 

DÜrant la guerra fou impossible aquesta im
portació, i. els francesos procuraren produir-se 
ells mateixos la llavor de remolatxa. De moinent 
recot:reren a Itàlia, Rússia etc., però la produc
ció indígena augmentava. En 1918 era només de 
218 tones, en .1924 de 4.000 i actualment quasi 
han equilibrat la producció amb el consum. Això 
no vol dir, però, que no existeixin les importa
cions, car en totes les nacions, inclús en les ex-

portadores, sol haver-hi un doble comerç d'impor
tació i exportació i per altra part no tots els 
anys la collita és bona. Quan aquesta és escassa, 
les importacions augmenten per la doble ra.ó de 
no haver-n'hi a casa, i de _ resultar més ba.rata 
l'estrangera, malgrat els transports i els drets 
de duana. 

Un prÓblema es tractava no_més d'aclarir: si 
les remolatxes foren tan bones com les procedents 
de llavor estrangera. Els fabricants de sucre 
s'han preocupat vivament d'aquest assumpte, i 
han trobat en proves en diverses comarques que 
les varietats franceses alternen amb les estran
geres, tant en la classificació riquesa sacar·ina 
de la rel1 com en la classificació, sucre produït 
pe·r hectàrea1 essent aquesta darrera la que cal te
nir en compte, sobretot, i que molt sovint no cor
respon amb l'altra. 
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Copio d'un opuscle publicat pel setembre de 
l'any passat sobre l'Industrie S•ucrière de F1·an

. ce, les següents x ifres relatives al resultat (pro
mig de 5 anys) que han donat i varietats dife
rents : 

Riquesa sacarina de la rel 

1.0 Sebline . 18,23 
2.0 Bourdou I8,I8 

3-0 Vilmorin B. 18,07 

4·0 Rabbetghe N . 18,oo 
s.o Desprez. 17,97 
6_. 0 Say. I7,79 
~ o Mennesson A. 17,62 I • 

La varietat alemanya Rabbetghe és la que_ més 
es venia a França abans de la guerra. 

A França, els Vilmorin, han pres sempre una 
part activa· molt important, en tots els treb!llls 
de selecció de plantes, però en la .remolatxa su
crera, potser més que en cap altla, especialmènt 
des de r885, quan M. Lou;s de Vilmorin va 
presentar a l' Academia de Ciències el seu famós 
treball : No te sur la creation d'une nouvelle 1·ace 
de bette1·ave Sttcriè·re et considerations swr l'he
Tedité dans les vegetaux , en el qual feia entrar 
per la selecció el factor genealògic. És a dir, que 
des de llavors en la selecció de la remolatxa in
tervingueren tres seleccions : 

a) Física (forma de la rel, resistència a les 
malalties, etc.) ' 

b) Química (pes i riquesa en sucre). 
e) Genealògica (selecció ¡:¡er famílies, emprant 

només per a la reproducció els individus que han 
demostrat una potència hereditària suficient). 

En aquell temps, però, la selecció no avançà 
gran cosa, a causa de la poca protecció del Go
vern, fins en r884, quan una lle; va establir en 
lloc de l'impost exclusiu sobre el sucre, un dret 
mixte, a la vegada sobre el pes de la matèria 
_primera i sobre el producte fabricat. Estimulats 
per -buscar una raça que, bo i produint una ma-
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jor quantitat èe sucre per hectàrea, ho donés amb 
un menor pes de rels .(per a dismi~uir l'impost 
sobre la matèria primera), l'emprament de remo
latxes de gran riquesa ~acarina es generalitzà, i 
la millora es féu ràpidament. 

Sucre produït per Hectarees 

1.0 Mennesson A . 57,02 Kg. 
2.0 Vilmorin B .. 56,97 )) 

3·0 Rabbetghe N 55,86 )I 

4·0 Desprez 55,63 )) 

s.o Bourdo u s 5,32 )I 

6 .0 Se blin e S4,56 » 

7·0 Say. 52,88 )I 

Per l_lavor seleccionada s'entén, no la que ha 
sofert només una tri~ mecànica, sinó la que trans. 
met a la descendència els seus caràcters, és. a 
dir, la que respon a la definició d'una bona raça 
perfectament pura i ben fixada. Però passa que 
la remolatxa no és un producte pur, sinó que 
sempre és un producte híbrid, cada individu essent 
fecundat pel pollen de les plantes veïnes, tal com 
passa amb el moresc. Els esforços dels seleccio
nadors, doncs, en aquestes plantes, en lloc de 
tendir a la conservacio del tipus pur (en el qual 
cas la planta perd el seu vigor a causa de la 
consanguinitat) tendeixen en realitat a ctmservar
lo creuats, per a obtenir una planta que respon
gui a una fórmula convencional. Es tracta d'un 
material híbrid de primera generació i del qual 
cal solament millorar-ne, els components, purifi
cant-los de tota tara defectuosa. 

He tingut. ocasió de visitar la casa Vilmorinr 
que actualment prodtteix la llavor de remolatxa 
més estimada a França, i és una· cosa interessan
tíssima la selecció de la remolatxa. Descriure 
aquí la manera de fer-la, fóra sortir-me del pla 
d'aquest article. Un altre moment, potser, en po- ' 
dré parlar més extensament. 

L es fàbriques de sucre. - Pel que hem dit fins 
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ara, es veu que la guerra ha tingut una influèn
cia molt marcada sobre certs caires de la indús
tria sucrera francesa. En les fàbriques passa el 
mateix. 

Com deia en l'article anterior, durant la guer
ra foren destruïdes 140 fàbriques, la qual cosa fa 
qu~ una bona part de les actuals són construïdes 
de P.OC, i per això tenen una distribuCió i un uti
Uatge modem, comparable al millor de les al
tres nacions. L es innovacions han estat, ·com és 
natur'al, encaminades a obtenir una major eco
nomia en totes les seccions , car essent la indús
tria del sucre una indústria molt. en gran, una 
petita economia que pot semblar insignificant, re
presenta molt, al final de la campanya. 

Fóra, per mi, massa atreviment parlar de les 
qualitats i defectes dels aparells que s'han ins
tallat mqdemament a França. Això és una ·cosa 
molt delicada, una .mica qüestió d'opini9ns, i 
sobretot n~ conec la qüestió prou a fons per a 
discutir-la ; però hi ba uns punts generals en 
els quals les opinions no _hi són pas compartides , 
com és, per exemple, l'alimentació de carbó au
tomàtica, dels generadors de vapor que la ma
joria de les fàbriques han installat, obligades 
d'un cantó per l'economia de mà d'obra, i 'per a1-
tra, la dificultat de trobar bons fogainers, trac
tant-se d'una indústria que només els dóna feina 
una temporada. 

U na altra cosa corrent avui dia a França és 
l'electrificació de les fàbriques. L'enginyer mon
sieur Trabord, en un estudi detallat sobre la 
qüestió, diu que l'electrificació amb turbo-alter
nador, és acousellable en totes J es sucreres que 
treballin almenys 400 tones de r~molatxa diàries. 
En aquests casos, el vapor en comptes d'empè
nyer un èmbol, acciona una turbina que està aco
blada directament o per reductO'r de velocitat amb 
un alternador. La pressió d'alimentació és va
riable, però generalment és ?'un:¡ r8 Qg. i a 
uns 356° de temperatura . En sortir de la turbi
na conserva en0ara una pressió d'uns 2 Qg. i 
serveix pel primer cos de l'aparell d'evaporació 
de múltiple efecte. 

El corrent altern obtingut es distribueix cap 
als diferents motors, particulars de cada secció o 
de cada màquina : un, per èxemple, al ta11a-rels , 
un 'a la sala de rentar les remo1atxes, un per 
cada bomba, etc. Hi ha hagut un problema di
fícil a resoldre en· la indústria sucrera per l' elec
trificació de la fàbrica : els motor_s que estan aco
blats a les ceJ:itrífugues, a causa del seu funcio
nament cíclic, tan particular (especialment en les 
que per buidar s'han de parar completament), de 
manera a obtenir una acceleració al principi i un 
frenatge al final de l'operació, ràpidament i amb 
la menor despesa de potència. 
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Un altre punt interessant és la descàrrega de 
les remolatxes que arribeu amb vagons o vai
xells. Moltes fàbriques tenen installats avui dia . 
aparells hidràulics per aquesta operació . Un raig 
d'aigua a pressió llença les remolatxes dels va
gons .a dintre els sitges, i en 5 o 6 minuts es 
descarrega un vagó de ro tones. El que passa és 
que les remolatxes fortament mullades no es con
serven sense pèrdues importants de sucre, i per 
això aquest sistema 110 pot ésser exclusiu en cap 
sucrera. Podrà servir per les remolatxes que s'han 
de treballar de seguida, però no per les que s'ha
gin de conservar. Aquestes s'ban de descarregar 
a sec, ja sigui a mà o mecànicament, sobretot 
amb grues quan s'han de descarregar vaixells que 
arriben · pels canals . 

lA ·utiUtzació dels st~bp1·oductes. - En totes les 
indústries sol tenir una importància enorme la 
utilització dels subproductes. En la fabricació del 
sucre hi ha cpm a subP.,rod~ctes importants la 
-polpa i la melassa. 

La polpa, per regla general, no és assecada en 
les sucreres franceses, degut a què els pagesos 
de les regions remolatxeres solen tenir molt bes
tiar i donen la polpa a l'estat fresc, a les vaques 
i als bous. 

La centralització de la indústria del sucre, en 
poques fàbriques de major importància, presenta 
en aquest sentt un greu inconvenient, i és que 
per tornar la polpa als pagesos, les despeses de 
transport són més elevades. Aquest inconvenient, 
però, ve' alleugerit pel fet d'ex istir molt sovint -
rape·ries (r) dependents de la _sucrera, i insta nades 
a ro, rs o 20 quilòmetres. Les zones més apar
tades tenen el camí més curt per dur-hi les re
molatxes i endur-se'n la polpa; sols el sucre de 
difusió arriba a la central per extreure'n el sucre. 

Una prova evident de la demanda de polpa a 
l'estat fresc, és que hi ha fàbriques que compren 
totes les remolatxes a H olanda i, malgrat això, 
venen també la polpa sense assecar als pa:gesos 
dèls voltants . 

L'altre S1J.bproducte és la melassa, que pot ser.
vir a preparar aliments pel bestiar, a la fabrica
ció d'alcohol o a l'extracció del sucre que conté 
encara . 

Té. un gran valor com aliment, tant és així, 
que acabada la guerra, en aquells moments de 
penúria d'aliments pel bestiar, una de les solu
cions que es presentaren fou la utlitz.ació com
pleta de les melasses com aliment, tenint en 
compte que per una hectàrea de remolatxa s'ob
tenia una - tona de melassa, i que eren 70.000 

les hectàrees de tinades a aquest conreu. És per 
aque~ta raó que la destiUació de la melassa fou 

(t} Róperie es podria traduir per despolpadora i és uñJ fàbri c a dependent 
d'una sucreri a çentr<.'\1 op s'e~treu el $UÇ d~ Jq retnolab:a. i\f. de la R , 
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prohibida des del 2 de febrer de 1918 fins al 6 
de gener de 1920. 

Actualment es dedica a la preparació d'aliments 
melassats aproximadament el terç de Ta melassa 
produïda a França. 

A les destil·leries s'envia quasi tota la resta . 
L'extracció del sucre té poca importància. Exis
teixen, però, algunes fàbriques que extreuen el 
sucre de la melassa per òsmossi, i el procedi
ment en el qual està fixada l'atenció és l'extrac
ció a la barita, especialment d'ençà que aquesta 
es pot regenerar amb forn elèctric. 

El principi de l'e..-.::tracció a la barita és molt 
senzill. Consisteix a transformar el sucre en su
crat de barita, que separen i dillueixen amb ai
gua, per afegir-hi després el gas carbònic que 
formarà carbonat de barita, deixant el sucre en 
llibertat. La dificultat estav!:t en el preu elevat 
de la barita, però actualment regeneren el carbo
nat en el forn elèctric i obtenen de nou la barita 
per recomençar l'operació . Una altra manera de 
regenerar és pef silicat de barita (procedimenf 
Deguide). . 

N'o m'entretindré a descriure aquests procedi
ments, car la meva intenció és solament dir que 
les dificultats tècniques estan resoltes o gairebé 
resoltes. Malgrat aL'{Ò, l'ex tracció def sucre de 
les melasses no es desenrotlla a França, i és 
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que s'hi oposen certes raons econòmiques que 
M. Saillard ha ben especificat en diverses ,re
vistes. 

Existeix l'Of}ice National des A 1lcohols, que 
compra i revèn els alcohols indu!?trials a un preu 
que ell mateix es fixa, com en un règim de mo
.nopoli. El preu de l'alcohol de remolatxa el fixa 
de tal manera que els fabricants puguin pagar 
la remolatxa al mateix preu que èls fabricants de 
sucre. El preu de l'alcohol de melassa, en can
vi, no està sotmès a cap condició d'aquest gènere. 

L'Office National des Alco hols fa molt mal ne
goci amb l'alcohol de remolatxa emprat com a 
carburant. Per a compensar aquesta pèrdua ven 
a un preu més elevat l'alcohol destinat a certs 
altres usos i rebaixa el preu de compra de l'al
cohol. de melassa. Conseqüència directa, el preu 
de la melassa baixa també i en aquèstes condi
cions . resultaria econòmic preparar aliments me
lassats i extreure'n el sucre. Però, qui assegura 
que duraran aquestes condicions actuals? Les co
ses poden variar si varia el preu de l'alcohol. 
~s a dir, que l'eJdracció del.sucre de les me

lasses es troba en una situació econòmica inesta
ble, i és -per això que es· desenrotlla molt poc. 

JOSEP LLOVET 

Urgell, comarca productor~ de llet 

D ~IxÀVEM remarcat en l'article anterior, sota 
aquest mateix títol (r), que la cria de va

ques de llet, ací, no es porta com deuria. Mira
rem d'explicar-nos : 

Fins aquest any, el bestiar boví lleter ha estat 
venut a preus excessius, essent molt superior 1-a 
demanda a l'oferta. Les vaques eren venudes en 
període de gestació encara, sense inclús tenir 
molt en compte el rendiment. Tan sollicitada era 
la vaca parida com la vaca de primera i de segona 
ena. 

La contínua demanda de vaques, que semblava 
una font inestroncable, fent que hom s'acostumés 
a la idea de poder-se'n desfer a un hermini pu 

{ r) Vegi ,s AgricuJJura i Ramaderia 15 de 1\1arç 1928. 
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eU assenyalat, està passant una crisi, consequen
cia de la importació de bestiar holandès i suís. 
E ls vaquers barcelonins ja no ens han fet la ce
lebrada visita d'abans ; els vivanders, tothora ex-

- perts, s'han presentat a buscar gangues, en com
pe:psació del negoci bo dels anys passats ; s'ha 
sembrat un descontent, i al mateix temps la mal
fiança d'una possible conhauació d'aquest crisi. 

R esumint : Vistos els resultats econòmics obtin
guts fins ara amb la puja de vaques, s'ha sacri
ficat tot altra idea que no anés dirigida a aquest 
sentit exclusivament. S'ha posat bestiar jove, amb 
massa nombre, confiats potser en la venda del 
més vell ; no s'ha tingut molt en compte la pro-

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCIONS A PRESSIO 
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cedència del bestiar de substitució ; s'ha donat 
un paper molt secundari a la producció de llet, 

quan precisament, i consti que amb tota sinceri
tat així ho veiem, -és el que té més importància. 

Tot aq~ell qui, portat per la idea que un mer- . 
cat de llet a baix preu \o' 30 pessetes de preu 
mig anyal per unitat de voluin) I_J.O és negoci i 
deixa d'alimentar bé les vaques per aquest mo
tiu, 'deixa també de fer miUor negoci, a igual 
que el qui ven uua vaca de primera o segona cria, 
en la majoria dels casos. 

No tenim el propòsit de donar xifres, sense que 
hi renunciem per més tard, car la qüestió podria 
abarcar tot el tema ; ens contentem amb plantejar 

el problema sobre aquests termes i d'una manera 
general : 

El rendiment en 11et té una relació directa amb 
el règim d'~limentació, i tant com més llet pro
dueixi una vaca, més petita podrà ésser la rela
ció que hi haurà entre el valor aliment i er nom
bre d~unitats de llet. 

Per altre costç.t, una vaca de primera o segona 
cria representa un c'apital viu, amb probabilitats 
de donar rendiment i que al propi temps a:ugmen
ta de valor cada any, fins a la tercera o quarta 
cria, en què haurà pogut adquirir el màxim de 
valor. 

El mercat quasi segur que de vaques de llet hi 
ha hagut fins ara, no feia veure la necessitat im
mediata que hi havia d'orientar les explotacions 
en el sentit de produir més llet, quantitativament, 
per individu. 

Els vaquers de la capital tenen necessitat de 

vaques que estiguin en el període actiu de la lac
tància, però que donin fortes produccions, per a 
poder-les amortitzar amb menys temps, pels avan
tatges que els representa produir el màxim pos
sible, amb el més redu!t nombre de c~ps, i és 
per això que paguen preus excessius per una vaca 
de l'estranger, que sigui bona. Rarament vénen 
ací amb la confiança de trobar-hi vaques bones 
lleteres, però si se'ls anuncia que n'hi ha u~a, 
per un.a: sola vénen, més d'un cop. 

¿No podria Urgell abastir el mercat de Bar
celona, de vaques de llet? ¿ Nò es podria obtenir, 
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ja de moment, una venda mitja anyal segura i 

amb bon preu, de vaques bones lleteres? La di
ferència que hi ha entre el rendiment econòmic 
donat per una vaca bona Uetera, i una altra que 
no en sigui, és enorme. 

Si ens haguéssim imposat de la necessitat de 
produir bones vaques, els nostres esforços s'en
·caminarien, primerament, a no posar sense escrú
pol bestiar jove, mirant abans la seva procedèn
cia, adquirint, si fos possible, dades sobre la qua
litat de .llurs ascendents, fixant la nostra atenció 
sobre la conformació, desenrotllament i qualitats 
del subjecte a adquirir., deixant de costat les di
ferències de pi.·eu, quan es tractés de comparar• u~ 
conjunt de qualitats amb garantia d'èxit. 

Preferiríem tenir menys bestiar, però més atès, 
tant abans· com després del part, puix que es pot 
repetir que entre l'aliment i la producció de llet 
hi ha una relació molt estreta. 

No sense una raó de pes, ens desfaríem de les 
vaques, després del primer o segon part, i menys 
encara de les que ens prometen més, puix aques
tes ens ajuden a mantenir .el rendiment econò
mic mig de la quadra, al propi temps que conser
vant-les fins a la tèrcera o quarta cria, es pot 
portar una selecció conscient dels seus productes. 

En darrer terme, no oblidaríem de prendre 
nota de la data en què comença i acaba el . perío

de de lactància, amb les variacions hagudes, puix 
que no tan sols varia la durada d'aquest perío
de, sinó que dintre del mateix s'observen irre
gula·ritats, les quals, la vista í la deducció, sense 
tenir dades registrades, poden conduir a errors. 

Cada un d'aquests punts permet un tema d'es

tudi o çl'Óbservació a part . No obstant, creiem 
no ésser aventurat afirmar que Urgell podria pro
porcionar la totalitat de vaques bones que neces
sita Barcelona, i fins superar aquesta necessitat. 

Però llavors . naix un altre problema. Urgell 
produiria un excés de llet que sols la capacitat 
de consum de Barcelona podria adquirir. Portar 
la llet a la capital no cal pensar-hi, sense comp
tar amb una organització industrial i mercantí

vola perfecta. 
J. RUBIO CABECERAN 

FEU QUE LA. RACIÓ SJGUI COMPLETA I NUTRITIVA AFEGINT-HI UNS GRAMS DE 

' ' N I T R O Q ~ -N A ' ' ~ i obtindreu un ~~greix ràpid dels porcs ~ una 
gran produccto d'ous en les galhnes. 

Demanin referències i preus a: FRANCESC ESPlNAS - J. A. Clavé, 17 - Teléfon 1\. 701 - Barcelona 
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Les visites d'Agricultura i Ramaderia 

finca fruitera La • 
1 

• vtvers "Clos Blau" 

D AVANT mateix de Balaguer, a mig quilòme-· 
tre de les es_tacions tarrileres, dalt del pla 

que comença a ésser propi Urgell i al be11 · caire 
del desnivell del terreny que fa límit entre les ter
res regades pel Canal d'Urgell i les velles hor
tes del Segre - rica faixa alluvional de llarg a 
llarg del riu des de Çamarasa fins a l'Ebre - hi 

Fi'g. I. - Prunera de cinc vegetacions, típica de forma 
i creixença, abans de podar. 

ha aquesta finca dedicada exclusiyament al con
reu de fruiters i producció de vivers. 

Hi anem segurs que la intensa activitat i fer
vorosa afecció que_ l'enginyer Ramon Sala desti
na a la fruticultura ens permetran veure co
ses interessan_ts, i que l'amor amb què l'antic 
alumne de l'Escola Superiòr d'Agricultura mira 
tot al.lò que és agricultura pàtria· i que oferirà 
totes les fa cili tats per a in formar als 1 ectors 
d'AGRICULTURA ;r RAMADERIA. 

Sórprèn de seguit al visitant en arribar, el veu
re una plantació espessa a. tot quadro__.:.a sis me
tres en triangle equilàter - en un país on només 
hom veu algunes ribes plantades amb fruiters, 
aquests com a conreu secuuaari, o ni tan sols 
considerats com couyeus . SorpFèn més encara 
quan hom se fixa amb la gran quantitat d'alber
coquers que hi ha plantats, fruiter molt estès a 
Mallorca, Provença 1 Rosselló, però gens a la 
Catalunya estrifta. 

AGRICULTURA I RAIIlADERIA 

.rtg. 4- El presst-guer anterior désprés de la poda. Obsenri1 S la quantitat 
i disposició de les flors, suficient per a una b'ona,collita 

UN RECORD D'IGNASI GIRONA 

-Aquesta plantació-ens informa En Sala
fou or1ginada i realitzada pel que fou èntusiasta 
agricultor català i- gran enamorat de l'Urgell i 
de Balaguer, N'Ignasi Girona. Realitzà la plan
tada entre el~ anys 19:21 i 1922, en tota[ uns 
4.000 arbres, la meitat albercoquers i la resta 
pruneres. Ell tenia ganes de fomentar l'assecat
ge de fruites com a ¡ndústria, i amb mi_res amb 
això va plantar aquestes dues espècies, · però cada 
una d'elles en un llarg. número de varietats; amb 
el preconcebut intent de fer-ne un camp d'estudi 
per a guia de posteriors plantades i orientaci~ 

-sempre en el seu noble afany d'apostolat agrí
cola !-per la comarca d'Urgell i per tota la nos
tra pàtria. Hi reuní moltes varietats, El més 
notable de la col-lecció fou la introducció, directa
ment de Villeneuve d' A.gen, de la pruna d' Ente 

· - la millor en qualitat de totes les prunes d'asse
car-, i la pruna Casalinga o Questche, la més 
estesa a Itàlia i regions productores de pruna de 
l'Europa Central. Aquesta . darrera varietat no 
ens consta que ningú l'hagués introduïda abans 
d'eU. 

Des de 1923, que aquesta :finca-:-diu el senyor 
Sala-va ésser nostra. La plantació es manté 
pràcti~ament amb les mateixes característiques. 
Però creiem que la producció de fruita ara per 
ara no pot tenir altra principal finalitat que la 
elf' destinar-la al consum en fresc, essent cosa 

A I bercoquerac 

.. 
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Fi"g. J- Presseguer de tres vegetacions, de molt raman y , força i brotada. 
A ban~s de podar 

molt secundària la industrialització . Tant és així, 
que a nosaltres ei1s resulta més avantatjós dis
posar-ne en fresc, que no pas industrialitzar-Ia, 
fins en varietats especialment aptes per assecar
se, i teòricament impròpies pel consum en· fresc. 

El número relativament gran d'exemplars de 
cada una de els varietats que originàriament es 
plantaren, fan d'aquesta plantació, potser el cas 
únic de tot Cat~lunya, on mi11or poder establir 
comparacions pomològiques de varietats de pru
neres i d'albercocs. 

----=Noteu-ens diu En Sala-que la part de la 
finca que no era plantada en r923 l'anem plantant 
nosaltres, però seguint un altre criteri. Aquells 
arbres són principalment pruneres japoneses, 
presseguer§ i pereres. 

-Com és que els arbres per vós plantats Sl

guïn tan baixos de soca? 

-Sí; tots els fruticultors se n'estranyen. La 
principal raó, és perquè així els arbres creixen 
més i .fructifiquen més de pressa. 

En la forma c1e plantar, en la forma de pujar 
els arbres i en la forma d'esporgar, som parhda
ós d'uns sistemes radicalment diferents dels que 
són en voga al Pla del Llobregat-la comarca ca
talana fruitera-i encara moltíssim més de les 
absurdes pràctiques dels jardins, que són els 
guies de totes les plantacions de la resta del país. 

Pugem els arbres brancats a uns 6o centíme-

Un bancal de plantes de presseguer al primer any 
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tres de terra. Mai a les alçades del pit d'un home 
0 del cap. 

Esporguem cada any i molt lleuger, obligant, 
però, als arbres a llançar tots els anys noves ve
getacions. En l'esporga descuidem del tot la si
metria i les formes regulars per a cuidar-nos so
lament de podar per a fer fruita. 

Estem tan contents del nos~re sistema, que no 
el canviaríem per c.ap altre. osaltres, als tres 
quatre, cinc anys, tenim desenrotllaments i pro
duccions d'arbres que no veiem pas que hi arri
bin ni · en les millors terres del Llobregat o del 
Segre. Com més anem coneixent fruiters de di
fer·ents punts, més ens convencem que el que es 
deixa de produir per falta de saber portar els 
arbres equival al que actualment produeixen. 

Fig. 2 • La· prunera anterior podada. Noti 1s la gran quantitat de brosta 
de flors, prometedora d'abundant collita 

Després d'una pausa, En Sala segueix dient : 
Ara, però, dediquem la major atenció a la pro

ducció de vivers en la nostra finca. Vàrem co
mençar en I92J, amb una petita extensió que ba 
anat augmentant-se ràpidament per a correspon
dre aJ favor que el públic ens ba dispensat. . En 
l'actualitat l'extensió que tenim plantada en vi
vers depassa de dues hectàrees. Co¡n que tota la 
terra de · què dis.posem la tenim plantada de frui
ten¡ per producció, forçosament hem de posar els 
vivers entremig dels bancals o soUes de fruiters 
grans. 1entre aquests són joves, hi solem tenir 
cinc rengles de . plantetes de viver. Quan es fan 
grossos llavors reduïm els rengles a tres. 

Aquesta combinació és molt avantatjosa, men
tre els fruiters són jovenetes. El conreu esmerat 
que els vivers exigeixen, i les adobades extraor
dinàries que és precís posar-hi, fan desenrotllar 
ràpidament els fruiters de producció. Cal que es 
noti que les plantes JOves, robustes, l_listades 

; 



- 122 

Pi unera Burbank 

cepades, que és el que solament s'hauria de voler 
p·lantar, només s'obtenen amb molta cura i amb 
un excés d'adob que per qualsevol altre conreu 

- . sena excess1u. 

-Digueu-nos, com els feu, els vivers? 

Tots els fruiters els fem de llavor. Res d'esta
ques, ni cap altre sistema de reproducció de plan
tes. Aquestes plantetes, després d''ésser transplan
tades als rengles de vivers,_ les empeltem quan 
tenen un any, o dos en algunes espècies. L'em
peltar _pode'll;l dir que ens dura tot l'any, suc
ceint-se u'nes formes i èpoques d'empeitar a les 
altres, segons són les respectives necessitats o 
C011Veniències de cada espècie fruitera. 

El repoliment dels arbrets- nosaltres els di
ríem tornejats dels arbres que estan en boga -
el descuidem qui-sap-lo, convençuts que-.. aquest 
perfidiós escapçament dels arbres els és perjudi
cial. Parlem dels destinats a plantades industrials 
per fer fruita. Les formes ornamentals o enrama
des (trellisses), tot just hem com·ençat a produir
les,· i constitueixen un cas mínim d'excepció, no 
pas · la norma general. 

L'arrencat i embalatge · dels arbrets per enviar
los af comprador, sí que té molta importància, i 
no el descuidem, introduint-hi cada any noves 
millores. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

LA MILLOR COL-LECCIO DE PRUNERES 

-Valent-nos-ens diu En Sala-de les rela
cions adquirides en el nostre viatge d'estudi a 
Califòrnia, subvencionats per la :Mancomunitat, 
hem anat i anem augmentant la nostra coJ.lecció 
de varietats de fruiters, intr·oduint-ne de tot 
arreu. Avui tenim motiu per creure que posseïm 
la millor ·coJ.lecció ae pruneres d'Espanya, arri
bant a la centena el número de les varietats que 
tenim, no pas varietats d'interès per a coUeccio
nisfa, sinó varietats que constitueixen plantades 
comercials en algun o altre indret del món. A l~s 
pruneres és al que hem ded,icat .més interès. L'ha
bilitat de Catalunya per produir-les, i la immen
sa potencialitat del consum del nord d'Europa, 
bé es mer6xen l'interès que els nostres fruitaires 
els tenen. 

L'ENDARRERIMENT DE LA NOSTRA 
FRUTICULTURA .. 

-Ha estat curiós• i encoratjador-ens diu En 
Sala-de constatar l'interès i desig que- antics 
fruticultors catalans, els millors de les més- im
portants comarques fruiteres, sentien per les nos
tres introduccions. Mitjançant aquestes relacions 
hem pogut aprofundir el coneixement de l'estat 
de la nostra fruticultura, la qual, comparada amb 
la d'altres països, es troba molt endarrerida. 

Bona part d'això . es deu als arbres que s'han 
plantat i a la manera com s'han plantat; és a 
dir, a la ineptitu_d dels productors de vivers-lle
vat d'escassíssimes excepcions-, a ben guiar al 
pagès que planta, proporcionant-li allò que més 
havia de fer avançar la fruticultura nostrada. 

P~mera d ~ cin ç_ vegetacions Ha portat fruita des del quart any. · 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

L ' inconscient patronatge clona t pels pagesos a 

qualsevol que hagi tingut arbres per a vendre, hà 

fet possible aquesta inaptitucl, la qual, però, cor

r espon al baix preu a què els viveristes venen. 

Encara que la anormalitat actual dels canvis no 

permet de fer exactes comparacions, us podem 

assegurar que a tot arreu ofereixen els arbres més 

cars que no pas aquí,_ malgrat no existir ací tan 

perfecta i extensa producció per· a cedir els pro

ductes més barats que a l'estranger: 

¿ QUI ES SON LES VARIETATS MES 
DEMANADES? -

Les varietats que més ens han soliicitat són 

dues pruneres japoneses. La. Burbank, ja d'anys 

introduïda a Catalunya, però poc coneguda, i la 

Santa Rosa, que nosaltres vàrem introduir l'any 

1923, desconeixent si s'havia introduït abans. 
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Les condicions de les pruneres japoneses interes

sen el país, i encara no coneixen tot el que en 
aquesta espècie hi ha. 

Fruitars ,per producció, quants en tenim? 

Cap a uns 6.ooo, i en aquest ordre d'importàn

cia : pruneres, albercoquers, pruneres japoneses, 

presseguers i perers . 

Durant la conversa, sovint el senyor Sala feia 

llargs incisos explicant amplament el com i el 

per què de les afirmacions que feia . Cada un 

d'aquests incisos era un lliçó, un punt de doctri

na de fruticultura. Les valuoses teoritzacions del 

· senyor Sala no les explanem en aquest article, 

però sí ¡;1 convidem a què un dia o altre porti en 

aquestes pàgines la seva doctrina valorada per 

una llarga pràctica. 

A l'entorn de dues assemblees importants 

E LS dies I2 i 17 del prop passat mes d'abril 

es celebraren a Barcelona dues assemblees. 

La primera fou prepara per l ' «Agrupació forestal 

i de la Indústria de la fusta d'Espanya'' i ' per 

l' «Associació de Patrons ser radors de Manresa i 

comarca>', amb 1' objecte de prendre acords respec

te la pregona crisi que travessa la producció i 

la indústr ia de là f usta. La segona fou iniciada 

per l' ccinstitut Agrícola Català de Sant Isidre», 

a fi. de demanar a l gÒvern que posés atenció so

bre la crisi que sofreix la indústria del carbó ve-

getal. . 
La reunió del dia 12 fou un episodi d'una cam

panya ben organitzada que en forma d'assemblees 

ve desplegant-se en diferents centres forestals es

panyols a fi de dotar de la màxima força i de tot 

el millor ament possib~e a unes conclusions es-

" DIABETICS-

tudiades i que devien ésser presentades al Po

der com a aspiració unànim dels productors i in

dustrials de la fusta del país. La segona assem

blea fou el resultat d'una aspiració sentida en la 

zona forestal carbonífera catalana, representada, . 

com un de tants interessos de la pagesia, per l'en

titat organitzadora. Es tracta, clones, de dues ini

ciative,s deslligades entre si i que es mouen en 

camps d'amplitud diferent, però que tenen de 

comuna finalitat la defensa de la producció fo

restal , cada una segons un aspecte divers. 
No tractem, avui, de penetrar en el fons de les 

causes que han motivat aquestes reunions i les 

conclusions qúe, .com a resultat d'elles, s'acordà 

elevar als poders. Diguem només que dites con

clusions són el fr uit raonat de l'estudi de la crí

tica sit uació actual d' unes produccions interes-

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- Teléfon 2 G. 

Casa Matriu: RAMBLA CANALETES, 9 • 11 • » 2766 A. 

MARCA REG ISTRA DA S u e ur s a I: P O R T A L O E L ' A N G E L, 1 8 • » 4869 A . 
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sants de la terra, i que, elevades en deguda for
ma a la superioritat, fan concebre l'esperança de 
què seran tingudes en consideració. 

Creiem, sí, que les reunions tingudes fan opor
tú l'expressar una paraula d'alliçonament i de 
conhort. 

En el número d'AGRICULTURA I RAJ-JADERIA 
de gener d'enguany, el senyor August Matons, 
a propòsit de la imminent revisió aranzelària, va 
expressar tot el justificat pessimisme que pro
elueix la consideració de l'estat indefens en què 
es troba l'agricultura per manca d'esperit coHec
tivista. Altres branques de la riquesa i de la pro
ducció es troben organitzades perfectament i ama
tents a cada instant a fer arribar al poder llurs 
arpiracions de protecció i de defensa, algunes 
d'elles, de vegades en desharmonia amb el just 
interès de l'agricultor. 

ri al vegada la mateixa naturalesa de les coses 
deu ajudar a fer dels pagesos la classe menys 
coherent i més refractària a l'organització; el 
fet és que els pagesos són la gent que més s'ex
clama i la que menys s'organitza. 

Els poders tal vegada sentin la remor de les 
veus que vènen ael camp. Però una cosa és oir 
i una altra escoltar. Una veu es fa escoltar sola
ment fent-la producte d'una organització seriosa 
i potent que resumeixi els clams de cada moment 
en fórmules que mereixin ésser ateses. 

Bou 

A Olot (Garro_b.::a) s'entén per bou raf alí 
l'animal que no ha estat escorxat en con

dkions · normals, com, per exemple, el que s'ha 
trencat una cama. 

Les t~ules dels carnissers que detallen aquest 
bou porten un rètol indicant la seva naturalesa, 
o bé es fa vendre a la PeL-xeteria, per tal d'evi
tar que trossos de bou rafalí es. confonguin amb 
els de bou normal, puix que el bou rafalí és ve
nut a més baix preu que l'altre. 

El mot rafalí no sabe~ pas que sigui conegut 
0 viu fora de la Garrotxa, i algunes vegades hem 
pensat quina podria ésser la seva etimologia. 

• V~us ací que no fa molt temps, fullejant el 
Butlletí dè l' Acadèmi:v de Bones Llet1·es, de 
Barcelona (gener-març, 1926), en l'article ccOr
dinacions de Balaguer de l'any I3I3-I337>>, lle
gíem: 

«Item totes les vaques raffalines, o bous de la 
jutat, o del terme de la Ràpita, o de Vallfogo-

AGRICULTURA 1 RAJ-IADERlA 

Havent arribat determinades produccions de 
b terra al temps de les ·vaques magres, i magres 
a punt de morir-se, els pagesos afectats s'han 
mirat els uns als altres i han dit : què fem? i 
s'han reunit en les passades assemblees. 

Podem, sens dubte, felicitar-nos del fet, fins 
sigui el que sigui el fruit· que se'n reporti, per 
ésser un fet de vida collectiva agrícola. Cada dia 
més aquesta vida collectiva ha d'anar destacant
se com a camí de defensa dels productes forestals, 
agrícoles i ramaders, avui dels que pateixen cri
sis i dels altres el dia que convingui. 

Certa!llent, aquesta vida collectiva no la· COI11-

pleix pas el pagès, que es redueix a complam·e's 
des de casa de què els altres es belluguin per a 
defensar una producció interessada, i no la com
pleix prou aquell que es Lmita a fer acte ·de pre
sència a una ·assemblea d'un ram que l'afecta. 
El m~nim que pot cle~anar-se a un pagès és que 
es faci soci de l'entitat agrícola que millor cre
gui que representa els seus interessos. 

El nodriment de les llistes d'a~sociats és el 
principi d'una vida col-lectiva robusta i respecta
ble, que és la que manca als pagesos per a des
lliurar-se de les moltes l.liçons doloroses que els 
augurava en son últim article .l'antic dir·ector 
d'aquesta Revista. 

J. lVI. RIU 

raf alí 
na, o de Cayda, o del Timonal, sien venudes r 
diner la lim·a, e ques venen en taules de la va
queria en la carnisseria, ó en altra manera ... 

llitem totes vaques raffalines o bous e de .tots 
altres l.lochs, sagen de vendre fora tota la Ciutat, 
a cap del pont,. a un diner la liura, e no pus 
enant. . . 

L'accepció raf alí del segle XIV concprda mnb 
la donada actualment a Olot. Això seria un mo
tiu per a incloure aquesta paraula en el diccio
nari, puix que rafalí no és ni al Dicc.ionari Or
togràfic ni al PaUas. 

És curiós que sis cents anys enrera el mum
cipi de Balaguer prengués anàlogues precaucions 
que l'olotí; això és : obligar a vendre el b~u ra
falí en taules ·que no siguin les de la carn cor
rent, o sigui a Olot a la Peixeteria, ï a Balaguer 
a la Boqueria, o taules de vendre boc. Els con
sellers balaguerins no devien estar molt segurs 
de què el rafalí dintre la carnisseria ' es vengut 
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com a tal, puix que més endavant ordenen que 
la carn rafa lina sigui venuda al cap del pont, és 
a dir, a extramurs de la ciutat. 

Una disposició semblant regia a Olot no fa 
pas encara cinquanta anys : el bou rafalí no es 
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_podia deta:llar dintre la vila, i s'acostumava a 
vendre en el veí poble de. La Canya. 

Invitem als veterinaris i municipis a apropiar
se la paraula rafalí. 

M. RO ELL I VILA 

. -

Els microbis dels ous congelats 

E N la sessió del 1 2 març passat els senyors 
Vergé i Grasset presentaren a l'Acadèmia 

de ciències de París una nota de llurs recerques 
de "la fiara microbiana en els ous congelats. Els 
ous estúdiats provenien de Xina. 

Es sembrà en medis diferents des_prés -de di
lució .a la miUèssima. La numeració de les co
!4ònites -m,icrobianes obtingudes després de 120 

hores de cultiu clonà_ els següents resultats: 

Clara d'ou 
Rovell ... 
Ou enter 

5-000 

Ss.ooo 
30 .000 

I.OOO 

30.000 

25.000 

L'ou congelat no sembla pas, segons l~s da
des que · s'acaben de tr:anscriure, un medi fa.vo
rable de cultiu. Els autors han experimentat si 
Ja descongelació disminuïa les condicions de des
envolupament dels gèrmens, i quina podria ésser 
la quantitat microbiana deixant les mostres 24 

hores a la temperatura del laboratori. Aquestes 
mostres posades després ~n cultiu durant 120 ho
res han clonat : 

Clara ...... 
Rovell 
Ou enter ... 

360.000 

3.6oo.ooo 
4-000 .000 

350.000 

3-500. 000 

2.000 .000 

Els ous descongelats apareixen, clones, com ~ns 
productes fàcilment alterables, i per consegüent 
han de consumir-se immediatament després de 
sortir de la cambra frigorífica:. 

Els m:icrobis examinats perteneixen als se-
güents grups : 

Sta.phy'lococet~s alb·us i au1·eu s ; 
S anina aUJia; ; 

Microbis semblants al B. coli, però ]iq uan~ la 
gelatina; 

Enterococs; 
Bacils dèl genre Cornybacte?-iU?n., de granula

cions metacromàtiques abundants en el protoplas
ma microbià ; 

Gèrmens semblants al B. pseudotuberculosis 
1·oden,tiu1n. ; 

P1·oteus vulgare ; 
B. fecalis akal·igenes ; 
Bacils del grup del paratífic B amb analogia 

amb B. th-ioa1ninvphilus de H. Tissier . 
Els autors de la comunicació acaben el seu 

~reball amb les conclusions que segueixen : 
Entre els gèrmens estudiats n'hi ha alguns 

que semblen desposseïts de tot poder patogen . 
D'altres, pel contrari, pèrteneixen al grup dels 
paratífics o dels colibacils poden originar_ de
terminades taxi-infeccions alimentícies. 

Per reduir el periU, en realitat no gaire im
portañt, però sempre possible, . s'hauria de pro
cedir a un examen minuciós i sever dels ous con
gelats, o del contrari no permetre la utilització 
dels ous congelats més que per a elaboracions en 
el curs de les quals hi entrés una quantitat su
ficient de calòric esterilitzat. 

. . 

&_ AscuLt:_s pJ· BE. RNA-T PARLAMDT,o:v_u 
_ARQUES PER . . B4ft11ELON4 . 
A CABALS u .. -- __ _ 

• 
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Per la mestressa 

La Direcció es complau a fer r~mMcar als lec
tors el pTese11 í article, q14e amb el mateix titol 
sortirà a cada núme1·o. És wn article dedicat a 
l'element femen1 de la pagesia, i està escrit per la 
senyoreta el nom de la qual cor.respon a les ini
cials que signen. AGRICULTURA I RAMADERIA e-stà 
md!t satisfeta d'haver pogut obtenir la coUabora
ció de la S'Li,Sdita escriptora, els mè'rits d.e la qua;l 
podran aprecia?· les mestresses i les noi~s de les -
nostres masies. 

Fins ara, ARICULTURA I RAMADERIA semblava 
dedicada únicament als homes. Calia corregi-r 
aquest defecte.- La mestr~ssa és la reina de la 
casa. Una masia no té pas l' eq-uivalent a Wl'l- pis 
de Ja vila o de la ciutat, sinó qtbe 'la casa de· pa
gès forma un tot amb els diver_sos components 'de 
les explotacúms rurals. Negligir aquest asp;e•cte 
és u1t mancament. La dona i la casa han de fer 
goig, i les hores que els homes passi?t a la llar, 
com diu la nova coUaborado1·a, els han d'ésser 
plaer.oses. 

La casa 

Les cases, com les persones, no n'hi ha prou 
amb què siguin endreçades.! han de fer goig, ha~1 
d'esser ;simpàtiques. Al costat d'una· persona 

simpàtica el temps passa sense adonar-se'-n. Din
tre d'una casa agradable us· hi trobeu tan bé que 
no us en mouríeu. 

Les dones he'm d·e procurar que dins de casa 
nostra s'estigui t~n a plaer que els nostres pares 
o marits 1a deixin amb recança, i desitgiil que 
arribi el moment de tornar-hi. ~1xò es pot asso
lir amb poc treball i sense cap despesa : és qües~ 
tió de gust i bona voluntat. 

. Hem de fer el ferm propòsit de no deixar-nos 
portar pel ta:nt se val. Moltes donen diuen : 
«Què té més, per tal que hi hagi el que es neces
sita, ja n'hi ba prou.» ccQuines ganes de bus.car~ 

se més feina, si al capdavall els de casa ni menys 
se n'adonaran.» Això, creieu-me, és una· equivo
cació. És veritat que els homes, generalment, no 
es :fixen en detalls. Ells no veuran, per exemple, 
que la claror és · suau i :fina perquè els :finestrons 
estal?- entornats amb traça , 'que les cadires sem~ 
.blen més boniques perquè estan, harmoniosament 
collocades, que l'habitació és més alegra perquè 
damunt la taula hi ha un pitxer amb ~ors que 
s'han collit a l'hort-en lloc de deixar-les~hi pan-

sir-i que fan una dolça flaire. Ells potser tot 
això no ho veutan ;. però trobaran que aqueU dia 
a casa s'està--més bé, que tot és més bonic i- tot 
plegat :fins tindrà favorable influència en el ca
ràcter llur : estaran de més bon humor i les con~ 
verses seran més agradables. Em sembla que per 
arribar a aquests resultats val la pena de fer 

· qualque sacrifici, si sacrifici se'n pot dir·, tre
ballar per a embellir la llar. 

En un recent viatge per terres· dé França i 
Bèlgica he tingut ocasió de veure la gràcia i el 
punt que tenen les dones de pagès, en aquests 
clos països, a arreglar llur casa i el partit que 
saben tteure de coses que nosaltres no en fem 
cas. Els plats antics penjats a la paret. Els mo~ 
cadors grans- que portaven les nostres· besàvies, 
tapant la taula del menjador. Les velles cadires 
d'alts . respatllers i seients de boga curosament . 
conservades i adornades amb coixins de cretona 
de colors llampants, doneu una nota d'alegria als 
menjadors. 

En contemplar tot això jo pensava en casa 
nostra, on tot l'antic sembla que faci nosa i on 
amb · una negligència que fa pena deixem que 
els an!iquaris s'emportin per quatre quar~ 

tos objectes que després a ciutat són esperats 
amb cobejança i pagats a pes d'or. .I encara menys 
mal si no surten de Catalunya. És possible que 
totes aquestes belles coses que arreu saben apre
ciar siguin arreconades o venudes, preferint 
aquests mobles de bazar que semblen de cart6 
i que no hi estan bé a les nostres masies cata
lanes. 

Conserveu les coses antigues els qui teniu la 
sort de posseir-ne, i feu-les ]J.uir en les vostres 
sales, penseu· que no en té ~óthom que vol, que 
els que no en tene·n les compren, i no és tot u te- ' 
nir una cosa que no se sap d'on surt o poder 
dir: «Això era de casa els meus avis.>> La casa 
pairal embellida amb aquests records del pas
sat tind-rà . un aspecte de noblesa i elegància que 
serà l'admiració de tot aquell que tingui bon 
gust. 

Això no vol dir que tot el que és modern 
s'hagi de desterrar. Hi ha coses modernes que són 
molt pràctiques i. elegants· i que :fins lliguen molt 
bé amb les antigues ; el vell i el jove a voltes 
s'entenen molt bé; si no, mireu els avis i els 

., néts si n'estan de joiosos plegats. Tot consisteix 
a saber triar. En un altre article tornarem a 
parlar de la casa i de la faisó d'embellir-la arbb 
pocs diners. 
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Les modes 

Parlem im xic de vestits. Continuen-de moda 
els sw.eaters, jerseis que, diem nosaltres, i ens 
en h~m de felicitar, 'per·què és una cosa "molt 
_pràctica. Aquesta temporada fins es porten per 
mudar. He vist dos elegants models : un ~om
binats en tons bl~us i fils d'or i l'altre de tons 
beige amb fils de plata. Aquests sweate1·s es por
ten amb faldilles de crespó finament plegades 
blau i beige, respectivament. 

Els fils de metall barrejats amb els teixits de 
robes de llana i fins de cotó són la novetat del 

Les pells 

E LS conills es crien p~r la carn·, per la pell 
- . i pel pèl. La carn de conill no és pas igual
ment saborosa en totes les races. Per regla gene
ral; la carn de les races grosses, com les races 
anomenades gegànts, és molt inferior- a la que 
porten les races petites i niitjanes. PerÒ e~ mer
cat no ha pas arribat a establir categories entre 
les carns ·de conill. Per aquesta raó el cunicultor 
tant li fa criar una raça com una altra. -

Amb la pell la qüestió és diferent. La moda 
determina que es paguin _més o meny;; les pells. 
Però, com sigui que· la moda és molt variable, 
els criaders de conills no s'exposen pas· a explo
tar la rl'!ç:a que avui és moda. i que al cap de poc 
temps no ho · serà. 

Fins ara, la qüestió semblava r~solta. Els cu
nicultors es dedicaven quasi e~clusivari:J.ent a la 
producció de pells blanques. La tintoreria havia 
trobat la manera de transformar una -peU blan
ca en un color qualsevol, però no_ el contrari. 
És per això que les pells de conills de pelatge 
blanc- han estat tan estimades. 

Però avui les coses han canviat. Els alemañys 
diuen que han trobat la manera de decolorar · 
qualsevol pell, 1 sigui quin sigui el color del 
pèl, podran donar a la pell els colors que la 
moda reclami. 

El cert és qu-e el preu _de les -pells de pelatge 
blanc ha sofert una _qaixa considerable. Abans 
una pell, men~re fos blanca, valia el seu preu ; 
actualment el bon preu només l'obtenen les pells 
que no presenten defec.tes de p_datge. 

Per consegüent, qualsevol peU que no tingui 
el pèl ben tupit i unifonn¡; en tota !'.extensió de 
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dia; ara que no crec que sigui gaire pràctic. 
L'avantatge dels. vestits de ·cotó és poder-los ren
tar, i jo no sé si el metall rentat pot quedar gai
re bé. 

Els vestits de popelín de seda es portaran molt 
· amb abriguets de llanes lleugeres d'una mateixa 

color, car les tres peces és una cosa tan còmoda 
que no es desterrarà tan fàcilment. L'única va
riació, però, és que els abrics seran més cur
tets que els vestits. 

Els foulards i crespons negrès motejats de groc 
i blaus motejats de blanc també estan a l'ordre 
del dia. 

M. T. G·. 

de conill 

la pell i igualment homogeni en :finura, és una 
pell que per blanca. que sigui és tinguda per re
buig. ' -

Malgrat que els alemanys asseguren que la de
coloració de les pells es practica amb una ,des
pesa i~signi:ficant, és molt probable que per a 
determinades imitacions tan sols les pells de pe
latge blanc reunei.'\.in condicions per a la trans
formació cromàtica. 

. Els criadors de conills blancs, si rio volen tro
bar-se en una manca important d'ingressos, hau
ran de tenir molt de compte d'ací en endavant 
produir pells de pelatge sense defectes. Els cal
drà, doncs, repa_ssar: tots els reproductors i eli
minar de la cria qualsevol mascle o femella el 
pelatge dels quals no sigui ben seguit i tupit . 
Totes les pells en aquestes condicions conserven 
la seva valoració comercial. Ací, com en tot, · la 
producció perfecta no va mai en bancarrota ; els 
que cauen, els que perden són sempre els matei
xos, els que fan l'ofici malament. 

. L' expJotació del conill blanc és encara la mi
lJor. Per .la nova que acabem de donar., que cap 
cunicultor plegui el negoci. El que nosaltres re
comanem és una estréta selecció dels animals i 
una major perfecció en els produé'tes. Tenim en 
la cunicultura mateix l'exemple recent de què no 
cal abandopar així com així les explotacions. En 
1926 el pèl del conill d'Angora es · pagava a 70 
francs el quilo. Hi hagué un despoblament ge
neral de conillers ~'aquesta raça. En 1928, el 
preu del quilo de pèl d'Angora era de 6oo francs. 

- JOSEP PARÉS 

/ 
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CALENDA.RI 

MAIG- JUNY 

Vinya i vi. - Es continuen c:ls tractaments 
contra el míldiu i l'antracnosi, tractaments que 
es repetiran cada -quinze dies, principalment si 
e] temps és humit. 

Es segueix fent els binatges a les vinyes. Cal 
utilitzar els cultivadors especials perfeccionats, 
per tal de no danyar les rels. 

Si ha plogut cal esperar una mi~a a fer treballa
des ; els terrossos que en resultarien posarien al 
descobert les rels superficials de les vinyes i 
aquelles s'assecarien. 

En el celler cqldrà pract.icar alguna trasbal
sada i barrejar al vi un·a mica de metabisulfit, 
àcid tartàric i taní. 

Mantenir el celler airejat, procurant que. la 
temperatura no excedeixi de 14 graus. 

Arbres fruit ers . - Desbrotar els alberçoquers 
i presseguers ; escutar els arbres gomosos ~ em
peltar. Continuar la lluita contra els insectes i 
criptògames. 

En els oliverars continuar el tractamen't, si és 
necessan, contra la ~umagina o negre, la tinya i 
fleottips. 

Trwmfes o patates. - Regar,. i en les terres 
de secà prosseguir les trebaUades . Sulfatar les 
trumferes contra el míldiu (phitophtora infes- · 
tams) que ·és causa. de pèrdues molt importants. 
Utilitzar els mateixos líquids que en viticultura. 

Terra campa. - Dallar la civada o herba gra
nada. Binatges als blats i tota mena de cereals. 

Dallar les veces, alfalsos o userdes i prats na
turals. 

Arrencar les faveres i pesoleres. 

Bledarave suc1·era. - Obrir una rigola a cada 
dos rengles de remolatxa. R~gar, si convé. En 
aquest temps. 'han de fer tots els possibles per 

· a què les plantes no pateixen set, del contrari hi 

ha un atur en la vegetació, i les remelatxes es 
carreguen de substàncies minerals i la propor
ció de sucre no crisl!allitzable augmenta, del que 
resulta una baixa en el rendiment. 

El conreu de la remolatxa exigeix en aquest 
temps tres condicions precises : primera, que no 
hi hagi herbes; segona, que no hi hagi crosta 
a la tena; tercera, que no hi hagi terrossos_: 

A vimm. - És hora d'anar acabant le"s incu
bades. Els pollets poden trobar, per mica que el 
seu propietari sigui obligat, un aliment que els 
fa c1~ixer més que tots, que és ensems el que 
més els agrada i que ·no costa cap diner. Són les 
cuques o larves de mosques. Aquestes cuques es 
produeixen de la manera següent : Les mosques 

· posen els bus en la femta dels animals. Prop 
del femer s'estén una capa prima de femta fres
ca i d~múnt s'hi posa un gruix de boll o de palla 
curta d'uns dos o tres dits. Al cap d'uns quants 
dies, a1:xò depèn de la calor, els ous de la mos- ' 
ca ·es transformen en larves o cuques. Amb una 
pala es cullen i es posen a una galleda. Si l'avi
ram és engabiat, per tal de no embrutar el 
galliner les cuqu.es es pa'ssen en un garbell, es 
a dir; · es passen elles mateixes_, i per això no 
cal sinó buidar la galleda al garbell. Si l'aviram 
es té en llibertat elles mateixes destrien la fem
ta de les cuques. Les cuques agraden molt a 
tota mena d'aviram. No cal dir · que aquest ali
ment és incomparablement millor que totes les 
farinês de carn i de peix. 

' Co;nill¡s . Cal anq.r amb compte amb els 
fanatges mull~ts per .la rosada. El DJ.illor és 
donar-los-hi l'herba o verdura segada o collida 
el dia abans. 

Porcs. - Alerta amb les infeccions roges. Vi
gila_r l'estat dels porcells i nodrissos. Separar 
immediatament els que tinguin diarrea i els que 
estosseguin. Les injeccions de 'blau de in.etilèn 
al principi de les malalties sol .anar bé. 

EL MILLOR MATERIAL. 
PE"R A COBERTES 

. ' 

I, 
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- NOT I CIARI 

I TS'fiTUT AGlUCOLA CAT1-\.LA 

Els treball més important;; d'aquesta cutitat han 
estat la celebrac;ó de les Assemblees fustera i cm·bo
nera, de les quals ens ocupem extensament més 
avall. 

Vegi's també el comentari que hi fa el nostre dis
tingit ·aol-laborador senyor Josep Maria Riu ~n el seu 
article «A l'entorn de dues Assemblees» . 

PER LA COO~ERATIVA SUCRERA DE BALAGUER 

Ha estat dirigiéla als remolatxers de l'Urgell, Sc
gdà i Pla de Lleida l'aUocució següent: 

«El mes de desembre darrer va néixer en aquesta co
marca la nostra associació Unió de Remolatxers de 
Catalunya ; en el curs dels pocs mesos transcorn;guts 
ha estat molt laboriosa la tasca p01-tada a cap, que 
eu altra ocasió tindrem .a honra donar-ne ·compte, pui..--.;:: 
pel pFeSent volem concentrar tota l'at~1ció a una . ini
ciativa c\el Sindicat Agrícola de Balaguer, que creiem 
transcendentalíssima per la remuneració econòmica 
que pm.:tarà a tots els cultivadors de .rem_olatxa de la 
comarca. La miciativa a què hem alludit és la cons
trucció d'una fàbriéa Cooperativa suèrera. 

L'esperit de tota cooperativa és l'esborrar la per
sonalitat dels que industriahñen': especulen amb els 
productes i repartir tot el valor del fruit entre els 
socis cooperadors. · 

Tenint en compte 1 'extensió de la nostra zona i 
producció gran de remolatxa, si, amb l'ajut de Déu _ 
i esforç dels pagesos de b011a voluntat, arribem a 
obrir la nostra Fàbrica Cooperativa, estem_ segurs que 
farem enh~e tots la riquesa dels · pagesos de la nostra 
comarca, puix els càlculs i assaigs fets per aJtres 
coòpei·atives de Granada, ens asseguren que valdrà 
gairebé el doble la tona de 1·emolatxa del que ens 
l'han pagada fins ara a la Fàbrica cle Menàrguens. 

Les principals caracteristiqucs de la Fàbrica .co
operativa seran· : construir-la per a una potencialitat 
de 7o.ooo tones, i distribuir· el seu . cost en participa
cions de deu en seu tones, que si bé aquestes parti
cipacions hauran d'ésser dels pageSOS cooneradors, CO· 
neixent els iniciadors que . molts pagesos no disposa
ran de'l capital, i no volent excloure cap de bona 

· voluntat, es cercaran els diners que -els· facin falta, a 
exeepció d'tma petita part' q\le no es pot :fi..."ar en
cara, i 'que serà el capital inicial, base del comença
ment del negoc · ; creuen els iniciadors que le¡; pruti
cipacions de deu tones a la Cooperativa seran de 
bastant menys de mil pessetes, i que el desembors 
inicial els se~bla que no hamà pas d'ésser més que 
de dues o tres centes pessetes per cada participació 
dc den tones, quantitat prou petita perquè del mateix 
negoci planejat pugui ésser coberta ja el primer any. 

El que es demana, en ferm, és que cada cooperador 
compleixi el seu compromís d'aportar a la Coopera
tiva totes ·le§ tones que subscrig-ui, i aquest lligruu 
és Passegurança de la vida de la• Cooperativa, i base 
perquè puguin fer-nos préstecs per ~ la. constmcè:ió 
dc la Fàbrica, que, en altre cas, no fóra pas possiblt::. 

El Sindicat Agrícola de Balag-uer vos donarà detalls 
més complets; pel prcseut, nosaltres, com a directors 

.. .. -

del moviment remolatxer de Catalunya, que, fa po s 
mesos, va concretar en la nostra associació, recoma
nem a tots els conreadors de remolatxa que subscri
guin participacions a la Cooperativa, proporciouals al 
nombre. de tones que puguin cultivar anyalment, i 
pels aclariments i detalls que necessitin es dirigeixin 
al Sindic!'lt Agrícola de Balaguer i la seYa comarca, 
el qual té mtmtat u11 negociat per aquesta secció re
molatxera . 

Quedem, com sempre, a 1 'aguait de tota millora 
pels interessos dels remolatxers . 

Per la Unió Rcmolatxera dc Catalunya. El Presi
dent; Cassi1nir de · 'Sm1genis; el Secretari, Jaume 
Barri.» 

LA CO iTRIBUCIO PEL BESTIAR 

Una reial ordre decreta la següent éontriiiució per 
a bestiar : 
Boví, de tres a sis caps .. . 32 ptes. 
Id., de sis a deu caps .. . .. . ... ... ... 72 

Peu rodó, de tres a cinc caps .. . .. . 32 
Id., de cinc a vuit caps ... ... ... ... .. . ... 72 

Porqui, de sis a deu caps . .. .... ... ... 32 
ld. de deu a quinze caps .. . .. . .. . 72 
Cabrí, de deu a quinze caps .. . .. . .. . 32 
Id., de quinze a vint-i-cinc caps ... 72 

Llaner, de quinze a vint-i~ciuc caps 32 
· ld., de vint-i-cinc a trenta cinc caps ... 72 

Els pagesos que tinguin un nombre inferior de 
caps a l'expressat no pagaran contribució industrial ; 
els que en tinguin més hatuan de tributar com a 
«tractants de bestian>. 

LA DELI MIT AC lO DEL PRIORAT 

Convocada. per la Comissió encarregada de les ges
tions per a la delimitació del Priorat, tingué lloc una 
important reunió de forces vives de Poboleda. L'acte 
se celebrà al saló de sessions de les Cases Consisto
rials d'aquella població, i fou presidit per 1 'alcalde 
interí i 10ls elements de la Comissió senyors Compte, 
Peyra, Asseus, Cri'lielle, Montlleó i Sentís Nogués. 

Inicià les conversacions el president de la Junta, se
nyor Compte, el qual féu un.a breu exposició de l'es
tat de l'afer i manifestà els . seus desigs que les. per
sones reunides fessin ús de la paraula per tal d'ex
pressar les opinions respectives i fon:ñular totes les 
preguntes que s 'estimes in d'interès. 

Al cap d'alguns dies la Comissió gestora féu les se-
güents manifestacions : . 

a.) Que derivant el nom de Priorat de Prior de la 
Cartoixa de S'cala-Dei, de la qual antigament n'eren 
tributaris Gratallops, La Morera, Poboleda, Porrera, 
Torraja, Vilellalta en la seva totalitat, i Bellmunt 
eu part, segons ens diu la Jlistòria, opinem que per 
ésser els únics que coustihüm 1 'històric Priorat, és 
molt lògic que signem solament els set esmentats 
pobles els que perfectament 1.111its demanem als Po
ders públics la delimitació del Priorat. 

b) Que per haver-se fet el_ nostre nom de Iama mim-
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dial pels exquisits vi ns que produeixen les nostres 
muntanyes, tenim l'obligació de posar de la nostra 
banda tots els mitjans necessaris per tal d'evitar la 
seva sofisti""cació i per tant el descrèdit. 

e) Que degut al gran abús que s'ha fet i s'està 
fent encara dels nostre nom, car la major part de les 
vegades es trameteu amb el nom de «Priorat» vius 
d'altres procedències i de característiques beu dife
rents, d'altres que són productes de barreges en les 
quals hi entra un tant per cent més o meny;s baix 
de «Priorat» genuí, i molt comptades són les trame
ses dels nostres brous íntegres, tot i essent els nos
tres vins d'immillorables qualitats, ens veiem pre
cisats, la major part dels anys, a ,·endre's a preus 
inferiors al cost de producció ; per Ja qual cosa ens 
hem unit íntimament per a sollicitar la nostra deli
mitació amb la confiança ge ve u·re millorats ~l s p~eus. 

d) Que els nostres vins tenen unes característi
ques e~pecial s per la g ran predispos ició al seu ràpid 
euranciament i els seus «bouquet. i aroma, els quals 
són únics en el món ; però com que reconeixem pe1 
endavant que hi ha altres terrenys colindants els vins 
dels quals són iguals als nostres, pretenem demanar 
la seva inclusió, però sense assenyaJar fins a on ha 
d 'arribar l'ampliació, la quaí cosa la faran els t èc
nics, amb el fi de delimitar up. <<Priorat Enològic», 
ja que l'objecte de la nostra campanya és la reivin
dicació dels · nostre nom i la defensa dels nostres 
vins. Tanmateix, és molt raonable que aquelles ter
res que produei..."Xen vins d'unes mateixes caracterís
tiques, totes en conjunt formin el «Priorat de Scala
Dei». La nostra norma no és, doncs, perjudicar nin
gú, sinó defensar els nostres legítims interessos, els 
quals són tan sagrat~ com els al'tres. No és campa
nya de disgregació, com alguns suposeu, sinó de rei
vindicació i aglomeració del Priorat històric junt amb 
tots aquells terrenys colinclants idèntics als nostres , 
per a formar tots units el famós Priorat de Scala-Dei. 

l ,A COOPERATIVA LLETER A DEL PALLARS 

A Sort continuen els treballs d'organització per a 
implantar una Cooperativa lletera. 

HaYent-hi entre els valiosos elements que l'orga
nitzen els germans Pla, homes de seny i optimistes, 
l'e1~presa és segur que marxarà bé. 

L'ASSEMBLEA DE L'EGONOMIA FORESTAL 
NACIONAL FUSTERA 

Tingué lloc a la sala d'actes de l'Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre la important i anunciada As
semblea Nacional de l'Economia Forestal Espanyola. 

A l'acte hi assistiren els més significats propietaris 
forestals. de Catalunya i molts representants de grans 
empreses fore tals i propietaris de serradores mecà
niques de totes les regions esp~nyoles. També hi ba-. 
via nombrosos elements tècnics en matèria forestal. 

P residí el senyor Baró d'Esponellà, qui tenia a la 
seva dreta el seny01· En ric de Nardiz, enginyer de 
Monts i president de . l'Agrupació Forestal i de la 
Indústria Fustera Espanyola ; el senyor Pallardó, ti
nent d'alcalde de Cueuca ; els senyors Víctor i Al
ter, de I' Associació dc Patrons Asserradors de Man
resa i la seva comarca ; 1, a la seva esquerra, l'engi-
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nyer cap de Monts de la Regió, i els senyors Soler 
i March, Oromí, Maspons i Camarassa i Ferreres . 

El senyor baró d'Espon ellà saludà els assembleis
tes, especialment els representants d'altres regions, 
celebrant que 1 'Institut hagi tingut ocasió de coope
rar a tan mag nífica ma nifestaci6 del s interessos fo
restals que constitueixen un dels principals fona
ments de la riquesa pàtria i que degudament ende
gats i fomeutats poden deturar la despoblació dels 
camps. Es despoblen els camps,-afegí-al compàs de 
la . despoblació fprestal, i és perquè es clesvaloritzell 
els productes fol·es tal s ; deure dels Governs ha d'és
ser, per tant, procurar que els boscos donin llur na
tural rendiment al propietari, arñb la qual cosa tin
drà allicient per a conservar~los i' fomentar-los. E l 
baró d'Esponellà fou molt aplaudit . · 

El secretari de l'Associació de Pab-ons Asserí-adors 
de Manresa i la seva comarca, senyor Farreres, va 
clonar compte de les adhess.ions rebudes, entre les 
quals hi ha les de so Ajuntaments de Catalunya, 27 
de la _resta d'Espanya, amb més el de Sòria i la 
Mancomunitat de ISO pobles de la província . 

E l senyor Jard iz explicà els trebalis que ve prac
tica,nt prop del cap del Govern i del ministre de Fo
ment, així com en el si de1 Consell de l'Economia 
Nacio.J,lal , per t al d'assolir mesures que atenuïn .la 
profunda crisi que travessa la producció. fustera es
pa.nyola. 

Es p osen a debat les conclus.ions i demanen la pa
raula els ~enyors Iglés.ies 1 Dalmases, Coromines, mar
quès de Camps, Siruó i al tres. 

Finalment, s'aprova tot amb algunes esmenes i ob
servacions del representant 'cle l'Ajtmtament de Tor
tosa, del de l' Associació Forestal de Santa Coloma 
de Farnés, del senyor Martínez Corretger, de la Cam
brà Sindical de Fustes de Cuenca, i d'altres, i per 
fi s 'acorda per tothom que la petició dels productors 
de fusta de castanyer es formuli en una conclusió 
vuitena, i així es fa. 

Les conclusions aprovades ' diuen com segueix : 

Per tal d'evitar que la fusta espanyola sofreixi 
una completa clesYalorització i sigui desplaçada dels 
mercats nacionals , cal que ami:¡ la major urgència 
s'ad.optin pel GoYern de S . M. les següents li'ïe
sures: 

Primera. - Que es fixi, d'acord amb el preceptuat 
en el R eial decret de 9 dc juli:ol de 1926, per a la 
importació a Espanya de fusta ordinària de qualse
I'Ol pr'Oceclèucia, el mateix · que s 'ba realitzat amb 
d'altres . productes. i molt recen tment ens cloneu' excm- • 
ple d'això diferents nacions de més 1)oclerosa pro
ducció industrial geu la nostra, tal com es reconeix _ 
l;!l1 el preàmbul el R . D. -Llei de 28 de març darrer, 
un coeficient de defensa que suposi com a mínimum 
una duplicació dels drets que es fixen peJ: a les fustes 
en la segona columna de l'aranzel vigent èn les· par
tldes 97, 98, 99, Ior, 102, m3 i 'n2 del mateix, i es 
reservi aquest augment per a la protecció directa de 
les muntanyes, tant particulars com 1ntmicipals, pr_in
cipalnaent per a la subvenció de camins el 'arrossec 
per tal de facilitar 1 'extracc.ió de fustes . 

Segona. -- Que es realitzi l'estudi i execució d'un 
pla complet de \'Ïes d'extracció de les muntanyes 
espanyoles per tal de facilitar i abaratir el transport 
dels seus productes als mercats nacionals, amb el fi 
de valoritzar aquells deg udament i augmentar així 
el patrimoni nacional. 
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Tercer~. - Que es disposi que tant a Telègrafs 
com a Ferrocarrils i en gen~ral en totes les obres 
públiques i concessions que es facin per l'Estat, pro
vincia o municipi, es prohibeixi l'emprament de fus
tes estrangeres si se'n trobeu dius del paí!? de les 
dimenisons i espècies apropiades. 

Quart. - Que es dicti w1a disposició que fixi d'una 
manera precisa i indubtable les característiques que 
en les seves dimensions mülimes, sobretet en llargà
ria, han de tenir els taulons de fusta ordinària per
'què puguin ésser considerats com a tals sota el punt 
de vista comercial i aranzelari, i s'apliquin als que 
no reuneixin aquelles característiques els ru·ets que 
assenyala la partida n2 de l'Aranzel vigent, amb el 
consegüent benefici per al Tresor Públic i estricta 
aplicació a Ínés . del que preceptua el segon paràgraf 

• clc l'apartat (el) ' de Ja disposició quarta de l'Aran
zel; segons el qual si es comprova per l'Administra
ció que per eludir els drets d'una partida es presen
ten al despatx separades les parts d'un artefacte, 
aparell u objecte qualsevol, ja en la mateixa Duana 
o en diverses Duanes, !;'exigiran els drets qtte cor
responen als objectes complets i s 'imposarà el_ re
càrrec que procedeixi per diferències en qualitat ; 
con§iclerant-se a més als efectes aranzelaris com fusta 
en tauló per a caixes o envasos, qualsevols que si
guin les seves dimensions, els taulons que sense ne
cessitat d'ésser tallats continguin els elements ne
cessaris per a formar les dites càixes o- envasos. 

Cinque:ga. - Que en relació amb la importació 
de fusta portuguesa a Espanya, que està ocasionant 
la ruïna de l'Economia Forestal Nacional Fustera, 
s'assenyali sense dilació un límit màxim que ser
veiÀ'i de curunal~ · a la importació a Espanya de la 
fusta ordinària d'aquell país, que estarà determinat 
per la mitjana aritmètica anual que resulti impor
tada a la nostra nació, des del veí país, efl. cada una 
de les classes de fusta a què es refereixi el vigent 
Aranzel en les se.ves partides 97, 98, 99, roo, ror, 
102, 103 i II2 durant el deceliui de 1917 a 1926, de 
conformitat amb les estadístiques oficials espanyo
les ; dictant-se a més la reglamentació oportuna o 
nomenant una comissió que d'una manera perma
Jlent durant la vigència d'aquesta disposició coerci
ti ,.a entengui en tot el que es relaciona amb el rè
gim per la mateixa creat, per a salvaguardar així 
el seu compliment i determinar, dintre de cada any, 
1la forma i terminis en què per a la millor i major 
defensa de l'interès forestal espanyol hagi cle rea
litzar-se aques-ta i1p.portació. 

Sisena, - Que seria d'alta con:ventencia a l'interès
fo~·estal nacional fusterer la supressió del règim cl'im
pctrtació temporal cie caixes cle fusta armades o eles
armades. 

Setena. - Que no s'imposi a les fàbriques de ser
rar que utii:Ctzin úuicament fusta nacional, el doble 
tribut que suposa el pagament de la contribució in
dustrial per aparell i el de la co_utribució pet· nego
ciant de fusta, tota vegada que és absolutament im- . 
possible que 1 'indnstrial fusterer pugui -realitzar 
1 'operac;ió del serrat de la fusta si aquesta no s 'ad
quireix; i a més que aquesta adquisició i l'operació 
subsegüent es realitzi per a vendre el producte ma
nufacturat; i en llur conseqüència que s'apliqui a 
cada industrial noñlés la quota màxima que corres· 
pongui imposar-li per un o altre concepte. 

Vuitena. - Que és aspiTació dels productors in-
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clustrials del castanyer gnc sc suprimeixi la impor
tació temporal dc la pipcria armada o scuse armar. 

EL PREU DE LA LLET 

La Junta de Proveïments, en sessió celebrada · el 
elia 18 d'abril, acordà modificar la circular de 12 
d'agost de 1926, sobre comerç i preu de la llet de 
vaca, en els termes següents : 

D'ací endavant, tot comerciant el 'aquesta capital 
que adquireixi llet de Yaca, produïda fora del seu 
terme municipal, haurà de fer-ho mitjançant con
tracte escrit amb el productor i precisament a un preu 
uo inferior a 45 .cèn.tiríïs el litre posat en aquesta ciutat. 

A les Juntes locals d'informació agrícola correspon 
intervenir aquests contractes, que per llur caràcter i 
les dades que han de contenir, encaixen eu les fun
cions que els assigna el R. D. de 29 d'abril de 1927 

(Gaseta 124). 
La llet adquirida pels comerciants en els condicions 

dites haurà de vendre's al públic en aquesta capital 
a 70 cèntims el litre, i podrà vendre's amb un aug
ment fins a deu cènt~ms, quan estigui esterilitzada o 
pasteuritzada; però en aquest cas, serà precís, de
més, complir les condicions establertes en l'apartat 12 
de la· circular abans citada, d'estar autoritzat el vene
dor per a sotmetre la llet a aquells tractaments i ven
dre-la en ampolles tancaaes amb la seva etiqueta. 

Als efectes d'aquesta circular, es considerarà com 
a comerciant de llet, tot el que, venent en aquesta 
capital, l'adquirís, qualsevol que signi la quantitat, 
de productor situat fora el 'ella. 

Q,ueda subsistent tot allò altre que prevé la repe-
tida circular de 22 d'agost de 1926. • 

Els alcaldes revisaran els preus atenint-se a les 
normes d'aquesta Junta, però en cap cas no autorit
zaran pTeus més . elevats que els aquí fixats. 

ASSEMBL;EA DE PROPIID'ARIS DE BOSCOS l>ER 
A CARBO 

El dia 15 d'abril, a les deu del matí, và reunir-se 
a l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l'assem
blea carbonífera, a la qual havien estat c,onvocats 
tots els Sindic.ats i Associacions agrícoles de les co-
marques forestals i els propietaris interessats en 

aquest problema tan candent com el de la crisi del 
carbó vegetal. 

Va pr-esidir el president de l'Institut, senyor baró 
d'Esponellà; la sala d'actes de l'Institut aplegà to
tes les representacions de les entitats afectades per 
la crisi; gairebé era insuficient pel crescut nombre 
el 'assembleistes que hi concorregueren. 
, Oberta la sessió pel senyor president; qui explicà 
la finalitat de l'Assemblea, va donar-se lectura a l'es
crit elaborat· per l'Institut, que es posava a la con
sideració dels remüts per a elevar-lo al ministeri de 
·Finances. 

En aquest escrit es manifesta en primer lloc la ne
cessitat de protegir la producció carbonífera nacional, 
ja que, essent aquesta insuficient per al consup1, Es
panya no hauria cie dependre de cap altre país en 
uu article tan de primera necessitat com el carbó ve
getal. 

S'ha cle tenir en compte-es diu-que hi ha grans 
'extensions de terreny mlll1tanyenc que no tenen al· 
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tra utlitat pràctica per a llurs propietaris que la re
ducció de les seves llenyes a carbó, a 1 'objete de dis
minuir les despeses de transport. Altramen t , bi ba 
a Catalunya i a altres regions instal-lacions indus
trials en les quals, tractant la llenya per determinats 
procediments, s'obté entre altres subproductes l 'acé
tona, tan necessària per a la fabricació d'explosius 
i com a carbm·ant. 

Tant aquestes indústries com la del carbó vegetal, 
travessen una pregona crisi, i això és en perjudici 
rlels nostres boscos, ja que no surt a compte, al qui 
n'és propietari, de conservat·-los i millorar-los. 

La causa de la crisi radica en la importació cle 
carbons vegetals de França, Argèlia·, Còrsega, ·sar
denya i, darrerament, de P01·tugal. La dita importa
ció puja Bs.ooo tones anyals, equivalents a I7 mi1ions 
de pessetes que van a l' estranger sense cap benefici 
per al consumidor. 

S'~lllalitzen les causes que mot i veu la competència 
ruïnosa dels carbons estrangers, entre elles les se
güents : la diferència del canvi monetari; el preu 
dels jornals, que són superiors a Espanya, i prin
cipalment a Catalunya, sobre els de l 'estranger; les 
dificultats de transport, . tota vegada que a França i 
en alguns altres dels països c01:npetidors, els centres 
de producció són gairebé tots ells p lans i en terri
tori crenat per ferrocarrils i can eteres, rñentre que 
els boscos cle la nostra producció carbonífera són 
abruptes, a111b grans pendents, i mancats de camins; 
clonades semblants circumstàncies, no es poden ge
neralitzar aquí alglll1s procediments amb els quals 
s 'obté una economia en la producció dél carbó. 

Finalment, en 1 'escrit esmentat es fa referència a 
un estudi molt documentat demostratiu de la despro
porció que hi ha entre els preus cle Yenda del carbó 
ve.getal i les despeses que la seva obt enció requereix. 

Llegides també les conclusions que d 'aquest escrit 
es deriven i que eren posades .a la consideració de 
l'Assemblea, va demanar la paraula el senyor Ba
rata, de Terrassa, qui va remarcar que una de les 
canses cle · la crisi del carbó vegetal era l'encariment 
dels jornals, encariment que on més es deixava sen
tir era a les zones forestals properes a les industrials. 
Després va parlar el senyor Galindo, qui va exposar 
con1 en la indústria que realitza a la Vall de Mm·lés, 
tractant químicament la llenya, obté uns subproduc
t es que també estan travessan t una crisi molt pre
gona. Seguidament va parlar el senyor Solà M01·ales, 
en representació del Sindicat Agrícola d'Olot, qui va 
exposar els perjudicis que pot portar la implantació 
d'una taxa,. que, a més a més, ja ha de rebutjar-se 
teòricament, ja que represe11ta una limitació a la lli
bertat de venda. 

A continuació, el senyor Vidal de Llobatera va 
parlar contra el lucre excess iu que en el negoci del 
carbó vegetal obtenen els i11termediaris. E l senyor 
Pujol i Pradera, de. Mataró, parlà dels alt res perju
dicis que són de témer per a l'aprofitam ent com a 
combustibles dels sub productes del petroli. E1 senyor 
Llongarriu, de la Cambra de la P ropietat, d'Olot, , va 
reclamar l'ajut de totes les entitats afectades per 
aquest problema, a l'Instittü, per tal de Teforçar-lo i 
aconseguir per tant un major èxit en les seves cam
panyes en pro dels interessos l'orestals i agrícoles en 
generaL El senyor Ferrer . va parlar de les dificultats 
amb què topa l'apro·fitament de Ja brossa, que tam
bé ha experimentat una g ran de1)1·eciació de preus. 
I, finalment, el senyor Vila Iadal va advocar per la 
celebració d'una Assemblea magna general de tots 
els interessos forestals. 

AGRICULTURA I RAi\IADET{ 1·\ 

E l senyor baró d'Esponellà va posar a Ja elelibera
kió dels assembleistes les conclusions presentades, 
que foren aprO\;ades per unanimitat. 

Aquestes conclusions diuen : 
Primera. - És d'alta conveniència que cada nac10 

satisfaci les seves necessitats amb els propis produc
tes, especialment quan són tan indispensables com el 
carbó vegetal. 

Segona. - Espanya té extenses zones forestals l'úni
ca utilitat de 1es quals és l'obtenció del carbó vegetal; 
si deixés de produir-se, desapareixerien els boscos,. 
per no tenir el propietari interès a conservar-los , i en 
conseqüència aquelles superfícies forestals que són avui 
centre de producció i de treball , quedarien improducti
ves, es fomentaria l'èxode rural i la societat en gene
ral deixaria de rebre els profits que l'arbrat propor
ciona. Demés, augmentaria el corrent ·de diner a l'es
tranger amb la major importació de carbó vegetal , • 
i Espanya quedaria · a la mercè de les nacions ilD,por
taclores per a proveir-se d'un article de· primera ne
cessita t. 

Tercera. - La producció nacional cl.e ca~bó vegetal 
és suficient per a les necessitats del consum, però a 
causa de la diferència dels canvis, dels abusos d'al
guns intermediaris, del preu costós dels transports, 
cle la indefensió aranzelària i per altres circumstàncies 
difícils de contrarest ar , el carbó vegetal estranger fa 
u 11a com petèucia ruïnosa al del país, sense benefièi 
per al consumidor, i .es lucren excessivament l'inter-
mediari i el p roductor estranger. · 

Quart. - E l defalliment pren entre els - propietaris 
forestals, els quals, malgrat llurs esfoFços, veuen com 
un producte es tranger ve a ocupar el lloc que hauria 
d'ocupar el nacional, i clavant les pèrdues que la pro
ducció cl e carbó els ocasiona, deixen de t enir interès 
a éonservar el que ba d'ésser font de riquesa pública 
i un elemen t necessari per a la defensa nacional. 

Cinquena. - S'imposa, per tant , una major protec
ció aranzelària per al carbó vegetal, de la mateixa 
manera que l'Estat protegeix determinades indústries, 
a lg unes produccions agricoles i Ja del carbó mineral. 
Amb aquesta protecció no es t ancarà la porta als car
bons estrangers, qu~ podran seguir en trant en lícita 
concttnència amb els del país-, disminuint solament 
e1 lucre del comerciant importador; amb això i amb 
evitar els treball s dels intermediaris quan els inten
tin; per a perjudicar en profit propi el consumidor i 
el productor nacional, aquell no haurà de pagar la 
mercaderia a preus més elevats que ~l s corrents. 

En virtut d'aquestes conclusions, 1 'Assemblea de 
productors de carbó vegetal soUicita un augment a 
l'entrada dels cargons v~getal s, parti11 t no de la uni
tat de 'r.ooo quilos, com estableix l'aranzel, sinó de 
roo quilos, que és la unitat tipus més aproximada e.n 
les cotitzacions cl'iíquest 

1 
article, :i en conclusió cle

nlana: 
I. Que s 'imposi al carbó vegetal el dret per la se

gona tarifa, cle 6 pessetes per roo c[uilos, o pel cas 
cle conservar-se els rooo qui los com a unitat de deu
te, que s'augmentin els drets aTanzelaris en la pro
porció corresponent. 

II . Que s i no es considera pertin e1; t la imposició 
de 1 'a¡1me11t sol-li citat , es prohibeix i la importació del 
carbó. vegetal , i s '~dmeti solament en 1 'improbable 
cas que la producció nacional resulti insutiéient o so
brepassi el preu del producte. de · cert límit prèvia
ment fixat, però si a ix í procedeix, imposar drets · su
periOI·s als actuals i limitar la üuportació a les quan
tita ts que s 'estiniin necessàries per a cobrir les ne
cessita ts del consum 

I 
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III. S'i nd es creu acceptable alguna de les peticions 
anteriors, establir-se augments aranzelaris transitoris 
en relació ¡_¡.mb els tipus de cotització de les divises 
dels països productors de carbó vegetal. 

Aprovades per unanimitat, com s 'ba elit, aquestes 
conclusions -i peticions cdncretes, el president, senyor 
baró d'Esponellà, va clonar les gràcies als assembleis
tes per l'entusiasme amb què havien acudit a la re
unió, i a les entitats que 'eles del prim<!r moment s'ba
vien posat al costat cle l'Institut per a treballar en 
aqttest problema en cerca d'una solució que aturi 
aquesta crisi del carbó vegetal que tant amenaça els 
nostres boscos, · i en mig de la major harmonia es va 
a1xecar 1 'assemblea. 

L'EXPORTACIO D'ARROS 

Ens diuen de Tortosa que comença a notar-se WJa 
regular animació en les exportacions d'arròs a 1 'es
tranger. 

LA CRISI SURO-TAFONERA 

A Llagostera es va celebrar una reunió en la qual 
vau. plienclre part tots els alcaldes de les poblacions 
limítrofes i delegacions el' Andalusia i d'Extremadura, 
per tal de- trac.tar de la greu crisi' que travessa la in
clús tria s ur o-ta pon era. 

Els reunits convingueren emprendre una activa cam
panya per a aconseguir les millores que els interessen. 

L'IMPOST-DEL RODATGE DELS CARROS DE 
FAGES 

La Gaceta del 3 de març publicq una reial ordre, 
la part més interessant de la qual diu el següent : 

"S'exceptuen del pagament de l'impost o taxa es
pecial de rodatge establert per l'article setè del Reial 
decret-llei de 26 de juliol de 1926, els -carros destinats 
al transport de procluctes agrícoles, · propietat d'agri
cultors, sigttin propietaris o arrendataris >de les ter· 
res que conreen, masovers o parcers, que .siguin tirats 
per una o cl:ttes cavalleries, o per una vaca o parella 
cle bous, essent Cf!Dclició precisa, demés, que la con
tribució territorial que paguin els usuraris sigui in
fel"ior a -sòo pessetes anuals pel Tresor.." 
- ·Un gran nombre d'adherits a la Federació Sindical 
Agrària, cle Girona, dirigiren a dita entifat consultes 
en el sentit de què si, després de publicada la Reial 
ordre, fóreu exigibles els rebuts que la Diputació ha 
posat en curs per a cobrar el segon semestre de 1.926 
i fot l'any 1927 de elit impost de rodatge, més clar,· si 
foren cobrables aquells rebuts de l'impost en període 
anterior a la Reial ordre, puix ningú no dubta que, 
cl'ara endavant, no podrà cobrar-se més -la taxa de ro
datge. 

El B~ttlletí de La F. S. A .. exposa el criteri qne se
gueix: 

"No resulta resolt clarament el cas per la Reial or
ch e que hem transcrit, per la qual cosa ha1,1Ià d'in
teressar-se up.a aclaració. Entre tant no vingui aques
ta, nosaltres. entenem no ha de pagar-se cap rebut, 
puix la Reial ordre és d'excepció de l'impost, i una 
excepció ha cl'entenclre's aplicable des del · naixement 
de l'impost. Per això, segurament, no usa la Reial 
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ordre aquests o semblants termes : "En adelante se 
exceptúau del pago del impuesto», sinó : .se excep
túan del pago del impuesto•. 

OKIO DE SINDICATS At;RICOLES CATOLICS 

Ha tiugu t lloc u na reunió de la comissió Ol·ganit
zadora de la nova entitat agrícola, que portava la 
representació dels Sindicats adherits a la dita entitat, 
amb els elem.ents que havien de continuar la nova 
Junta, amb l'objecte de possessionar-los en llurs càl'
recs. 

Es donà compte de les gestions que s'havien realit
zat per a l'organització de la nova entitat, nascuda a 
iniciativa del cardenal primat, director que fou de 
l'Acció Social Catòlica d'Espanya, la qual han secun
dat els llostres Prelats, amb l'objecte de propagar per 
Catalunya i Balears l'organització coordinada que s 'ha 
donat a les institucions de caràcter social-agrari que 
formen part de la dita Acció Social Catòlica, i amb 
aquest objeste aplegar sota la nova entltat aquelles 
ïnstitucions que actualment es troben escampades per 
Catalunya i Balears, sense un nexe d'unió amb les 
a ltres institucions similars de la Península. 

La Junta Directiva ha quedat constituïda en la f~r
ma següent : 

Conciliari, nomenat pel senyor bisbe, doctor Gas
par Vilanubias, canonge xantre; president, don Ra
mou Albó i Martí; vice-president, clon Josep M. Gich ; 
tresorer, don Lluís Pons i Tusquets; secretari, don 
Jesús Raventós; vice-secretari, clon Joan Clavell Gur
gui ; · vocals : marquès de Caldes de Montbuy, don 
Eusebi de Puig, dou Francesc cle P. Torras Sapol, don 
Gaspar Modolell, don Jaume Nonell, don Josep Ber-
nades i don Narcís Dansà. • 

E ls couciliaris i presidents de tots els sindicats ad
herits formaran part de la Junta Consultiva. 

Les oficines de la Unió de Sindicats Agrícoles Ca
tòlics hau quedat instaliades al carrer· d'Aragó, 297, 
entresol. Telèfon G. 1257. 

UNA FEDERACIO D'AGRICULTORS EXPORTA
DORS 

Els Sindicats agrícoles de Sant Feliu de Llobregat, 
Pallejà i . Molins de Rei, es reuniren el dia 22 d'abril, 
en la darrera de les dites poblacions, i acordaren fe
derar-se, nomenant-se seguidament :president de la 
nova "Federació Agrícola d'Exportadors, el propieta
n En Pa u Ri gol. 

EXPOS'ICIO D'AGRICULTURA A PRAGA 

Del T8 al 21 de maig hi haurà a Praga (República 
Xecoeslovaca) una Exposició on la novella República 
mostrarà els progressos agrícoles realitzats durant els 
deu anys que fa que disfruta de la seva indepen
dència. 

L 'Exposició comprendrà diverses manifestacions, en
tre elles ensenyança, producció vegetal, aviram i co
ñills, psicultura, animals domèstics, silvicultura i re
unió de 3oo.ooo membres del partit republicà agrari. 

Els que vulguin visitar dib. Exposició poden 
adreçar-se al Consulat de Xecoeslovàquia, que en sor
tiran beneficiosos. 

= 
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ELS MTINGS DE LA UNIO DE RABASSAIRES A 
VILAFRANCA DEL PENEDES' I A MARTORELLES 

Diwnenge 22 d'abril tingué lloc al teatre Princi
pal de Vilafranca del Penedès l'anunciat míting or
ganitzat per la Un ió de :Rabassaires. 

Obrí l'acte el senyor Masacbs, el qual estudià amb 
una gran competència el problema de la rabassa i es
mentà diversos casos judicials que s'han presentat a 
la comarca del Penedès. 

L'advocat senyor Pisó excusà l'assistència del se
nyor Junoy, el qual no assistia a I 'acte per estar lleu
gerament indisposat, i acabà èl breu parlament amb 
frases de gran optimisme. 

El senyor Ventós digué que la t~ra acompleix un 
fi primordial i que l'home qu~ la treball a adquireix 
un dret. Esmentà les legislacions d'algunes nacious 
en aquest s~ntit, i remarcà la tendència de la humani
tat cap a la major valorització del treball . 

En Francesc Rieda féu un breu resum de la tasca 
de la Unió de Rabassaires i ·acabà dient que han 
concebut esperances fonamentades el 'obtenir una solu
ció favorable. 

E l secretari, senyor Aragay, esmentà els obstacles 
que ha hagut de vèncer la Unió, i remarcà que la 
principal victòria 'és 1 'obtinguda sobre els mateixos 
rabassaires, car poc a poc hom ba aconseguit despu7 
llar-los de l'egoisme. 

Seguidament l'ex-diputat senyor Companys, després 
de fer uu breu estudi de la rabassa, examinà J,nimtcio
sament aqu~st problema. Examinà, també, el proble

·ma de l'aparceria i el dels latifundis i remarcà la 
necessitat de parcellar aquests últims. 

Afegí que la Unió de Rabassaires, contra el que 
molts creu~n, no és una enemiga de la propiètat. De
mana per als ribassàires la redempció de les terres. 
Tanmateix, aquesta redempció no ha de verificar-se 
amb pèrdua per part dels pr~pietaris, sinó que hauria 
d'efectuar-se fiant eu la noblesa i la bona fe d'aquests. 

El senyor C0mpanys acabà amb un examen de l'in
forme de la ] unta d'Acció Social Agrària, i amb una_ 
viva pintura de l'èxode de la gent del camp cap a la 
ciutat. 

Tots els oradors foren m olt aplaudits. 

El dia 29 es çelebt·à també un altre míting a Marto
relles, amb assistència de delegacions de tots els po
bles del Vallès i Maresma dels elements de la Unió 
de Rabassl1ires de Catalunya i amb un públic que 
emplenava de gom a gom el local de «La Victòria de 
Martorelles». 

Parlaren els senyors MaureU, Ferrer i Cabra, Picó, 

CONSULTES 

S1·. D. T., BaHelO?M, - El s~nyor David Ferrer 
(vegi 's anunci), 1 'euterarà de tot el que demana. 

Sr. S. G., Lleida. - Efectivament: la fórmula apa
reguda ~n. el «Calendari» del mes de març estava equi
vocada. En comptes de ro litres d'aigua n'hi havia 
d'haver roo. El que no ens expliquem és com pot ha
ver estat • usat aquest insecticida, puix que amb ro 
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Estartús i Can'ïpanys. ro cal dir que t'egnà un gran 
entusiasme. i que tots els oradors !Oreu molt àplandits, 
especial~ent el senyor Companys. 

VISITES AL DIRECTOR D'AGRICULTURA 

E l director general el' Agricultura ba rebut el se
cretari de la Cambra de Comerç de Tarragona, qui 
sollicità que es• prenguin mèsures urgents de protec
ció als nostres vins a Alemanya, ou es realitzen mix
tificacions amb e1s nostres mostos concentrats. 

També el vi ità uu representant de la Cambra de 
Comerç de Valènc ia per a demanar-li que es faciliti 
la resoluci,ó dels expedients incoats pel Govern sobre 
el ftm cionament del Consorci arrosser. 

l.'ELECCIO DE SI1 DICS DEL CANAL D'URGELL 

A J 'elecció de síndics generals del Sindicat de 'Re
gadius del Canal d'U;gell, resultaren elegits En Ra
mon Fr;lip, En Manuel Mestres i En Genar Barrull. 
S uplents, sortiren els senyors Josep Alomà, Joan Ga-
bernet i Ramon Torner. · 

PLANT A CIO NS 

Grau nombre de propietaris de la comarca de l'or
tosa i de la Gandesa han efectuat plantacions de no
ves varietats d'oliveres, en especial l~s d'un ràpid 
desenrotllament. 

EL SII DICAT DE R EUS' 

E l Sindicat d'Agricultors el 'aquesta ciutat ha soJ.lí
citat 1 'ingrés a la Federació Ag;ícola de la Conca de 
Barberà. 

UNA ASSOCIACIO EN PROJECTE 

Fa molts dies que per diversos pobles de l'Urgell es 
parla de fundar ~ma Agrupació comarcal que tindria 

·per objecte realitzar les compres en comú de tots els 
gèneres que ha de menester el pagès i de vendre di
rectament als consumidors tota mena de productes 
agrícoles. 

La projectada Agrupació comarcal seria una verita
ble defensa de l'agri~ttltor contra els intermediaris. 
Provisionalment les oficines de dita -Associació són a 
Mollerusa. La Comissió organitzadora de la nova en
titat ~ompta amb el beneplàcit de l'Ajuntament de 
dita localitat. 

-
litres d'aigua és impossible que el líquid passés per 

' Ja sulfatadora, i p~r força havia d'embussar el filtre. 
L'errada d'impremta fou notada al cap d'un parell 

de dies d'haver sortit el número, però com que totes 
les fórmules dJiusecticides solen ésser a base de IOÓ 

litres i • no de ro, hom cregué que els lectors corre
girien aquesta equivocació. Sentim molt -l'accident que 
això ha ocasionat. 

Sr. J. G., Castellserà. - De 300 a soo quilos de sul
fat de ferro per hectàrea. 

; 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
roo d!àcid fosfòric i I \2 
per J:oo de nitrogen ... 

Superfosfat de . calç, 18-20 
per wo d'àcid fosfòric so-
luble ........... . ....... . . 

Superfosfat de calç, r6-r8 
per roo d'àcid fosfòric so-
luble . . . . . . . . . . ...... . .... . 

Superfosfat de calç, 13-15 
per roo d'àcid fosfòric so
luble . . . .. . . :. . .... ·' . . . . .. 

Sulfat d'amoníac, 20-21 per 
100 de nitrogen . . . . .. 

Nitrat de sosa, rs-r6 per 
100 ·de nitrogen ........ . 

Sulfat de potassa, 90-92 per 
roo, equivalent a 49-50 
per l:oo de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-8s 
per wo, equivalent a 
so-sr per roo de potassa 
pura .... .... .... ........ . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, ro-u per roo de 
nitrogen i 2-3 per roo 
d'àcid fosfòric . .. . .. 

Guano· Sant Jordi, 7-8 per 
100 de _nitrogen i 9-II per 
wo d'àcid fosfòric i 5•6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra . . . . .. 
Nitrat de calç 'J:s-r6 per 100 

·de nitrogen i 28 per roo 
de calç ... .. . , ....... . 

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

SOFRES 

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

Id. íd, g8-1oo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat ... . .. ........ . 
Sofre <i e terròs . .. . . . . .. 
Sofre en pans, refinat .... .. 
Sofre de canó . . . . .. . .. . . . . .. 

PRODUCTES ENOLOGICS 

Metabisulfit de potassa clas-
se 5s-s6 ... ... ... ... .. ... 

Id. Classe extra blanc 56 
Clarificador Tête de bceui 
Adhesol líquid en bidons de 

ro litres ... ..... . ....... . . 
Id. en pols ........ . ..... . 
Brou Billault .............. . 
Id. Montpeller . . . . . . . . . . .. 
Tetracuprita . . . . .. . . . . . . . .. 
Pirafolhol . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Anhídrid sulfurós . . . .. . .. . 
A cid cítric ................. . 
A cid tartàric . •. .. . .. . .. . .. . 
Sulfat de coure, 98-99, cris-

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

EL MERCAT 

ULTIMBS COTITZACIONS 

UNITAT 

• 

100 quilos 

)) 

)) 

7oquilos 
100 quilos

1 

)) 

4o qu1Jos 
)) 

• 
so quilos 

100 quilcs 
• 

1 quilo 

)) 

)) 

" 
)) 

)) 

• 
• 

100 quilos 
• 

• 

• 

Pl!.SSI!.Tl!.S 

16'5o 
I 

rr'-

ro'-

34'50 

25'-

34'-

I-8'-
121-

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

2I6'-
237'6o 

3'I5 

I '35 
2'90 
4'4o 
¡'38 
o'44 
0'38 
1°30 

s6o'-
465'-

84'50 
82'50 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella . . . . .. 
Xeixa de la Manxa . . . . . . . .. 
Froment de la Manxa . . . . .. 
Aragó ... .. . ... ... . .. .. .. . 
Navarra ....... . . 
Urgell i Vallès ... ... • .. . .. . 
Comarca , .. ... ....... .... . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer .. ..... ......... .... . 
Llelda ...... .. .. .. ... ..... . 

Civada ~ 

Extremadura .. . .. . .. . 
Manxa ... .. ....... ... ..... . 
Aragó ...... .. ...... . 

Ordi 
Exl;remadura .. . .. . .. . .. . .. . 
Manxa .. . ......... , ........ . 
Urgell ... ................. . 
Sagarra .... ..... . ........... . 
Aragó .................... . 
Castella ................. . 
Comarca ................. . 

Moresc: 
Plata, intervingut . . . .. . .. . 
Id., mercat lliure .. . ..... . 

• Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Ben_lloc, zero ... .. ........ .. 
!dem, mitjà .. . .. . .. . .. . .. . 
!dem, selecte ........... . 
Matisat, ordinari .. . .. . .. . 
!dem, selecte ... ... ... 
Bomba) ordinari . .. ... .. . 
Idem, superior ........... . 
!dem, extra .. . .. . ... .. . .. . 

LLEGUMS 

Faves 
Extremadura .. . . . . .. . .. . 
Itàlia .................... . 
Tunis .. . ............ .. .. .. 
Orau, ..... . ... .. ... . 
Valencianes, .. . ..... . 
.Prat ......... .. ... . ... .. ... . 

Favons 
Sevi-lla ...... ~ -- ........... . 
Xereç .................... . 
Marroc ...... ... ........... . 
Italians ................. . 
Anglesos ......... .. ..... .. 

Garrofes 
Vinaroç .. .......... .. .. .. 
Roges . ............ .. ... . . .. 
Mallorca ................. . 
Eivissa ................ .. 
Tarragona... ...- .. . ~ ... .. . .. . 

UNITA 'I' 

100 quilos 
• 
• 
)) 

)) 

)) 

• 
)) 

)) 

)) 

• 
" ,, 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 

), 

)) 

)) 

• 
• 
-" 
• 
)) 

» 

• 
" 
)) 

)) 

• 
» 

» 

)) 

» 
)) 
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Pl!.SSI!.Tl!.S 

SI ' - a 52'-
52' - a 52'50 

52'-
49'50 a 52'
so'- a 52'-

52'50 
53'-
52'25 

oo'- a oo'-
52'- a 53'-

38'5o 
?.1'- a 37'so 
38'- a 38'5o 

40'- a 4I'5o 
39'- a 40'-
40'50 a 4I'-
4I'- a 42'-
40'50 a 4I'-
41'--- a 42'-
40'50 a 4I'5o 

41 '75 
46'-

45'- a 46'-
49'- a so'-

6o'- a 61'-
67 '- a 68'-

70'-
62'- a 63'-
65'- a 66'

Io5'- a I I0'-
110'- a 115'
I2o'- a 130'-

50'-
46' -

45'- a 46'-
45'- a 46'-
48'- a 48'so 

48'so 

48'<;o a 49'-
4<>:so a 47:-
48- a 49-
48'50 a 49'so 
46'5o a 47'-

27'08 a 27'38 
25'-

17' 26 a -19'6 ~ 
20°2 3 
27'08 
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València 
Xipre ... 

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

Mongetes 
València Pinet .. . 
Monquilines ..... . 
Trinquillon .. . 
Mallorca 
Itàlia ..... . 
Hongria .. . 
Romania .. . 
País, noves .. . . . . .. 

Altres llegums 
Ers .... .. .. . .. . .. . 
Titus .. ... . ... .. . 
Guixes ............ .. ... . 
Llenties ........ . 
Cigrons pelons ........ . 
!dem blancs . . . . . . . . . . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
I dem ordinària . . . . . . . .. 
Flequera ..... . ... .. ... . 
N~mero 3 ......... ··· ·· · 
Numero 4 ..... . ··· ··· 
Segones .... .. . ... _. ...... . 
Terceres .... .......... . 
Quartes ........... . 
Segó ... .. : .. . . : . ...... .. . 
Segonet ... ...... ... .. . .. . 
Farinassa d'arrós .... . 
Morret ........... . 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ............... ... · · · 
Palla llargueta . . . . . . . . . . .'. 
Polpa de remolatxa, estran-

gera ... · ..... .. ..... ··· ··· 
!dem, país .... .......... . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
!dem de cacauet . . . . . . . .. 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de carn ... 
Farina de peix . . . . . . . .. 
Farina d'ossos . . . . . . . .. 

FRWTES SEQUES 
Ametlles 

Mallorca ... ........... . 
Esperan~a, primera 
Tarragona .............. . 
Mollar amb closca .. : .. . 

Avellanes 
- Ordinària amb clofolla 

Negreta 
Sense clofolla, primera .. . 

Figues 
Fraga ... 

» segona .. . 

I dem extra .. . 
Mallorca .... . . 
!dem negres . . . . .. 
Burriana .. . 
Albunyol ... ... .. . 

Pinyons ..... . 

UNITAT 

roo quilos 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

» 

. » 

J} 

1 o o -litres 
\} 

70 \} 
}} 

100 . 

40 quilos 
}} 

r'oo quilos 

}} 

" - » .. 
• 
» 

» 
» 
)) 

)) 

5s•4oo q. 
» 

41'6oo q. 
)) 

ro quilos 

» 

100 quilos 

PESSETES 

48'- a 49'-
51'- a 52'-

sr 'so 

8o'- a 83'
l:!4'- a 86'-

90'- a 96'-
70'- a 72'-
90'- a 92'-

85'
Ss'- a 86'-

43' :: a 44'-
40'- a 41'-
43'- a 45'-
65'- a 100'-
53'- a 90'
ss' - a 87'-

70··- a ?I'-
68' -

53' - a sS'
. 43' -
36'- a 3l:!'-
34'so a 35'-
33'- a 34'-

4'85 
6'25 

23'-
28'-
32'-

9'so a ro' so 
4'- a 4'so 

38'- ~ 39'-
26'- ·a-28'-

3b'-

36'-
ss'- a 75'-
90'- a rro'-
35' - a ~4o'-

400'-
300'-
490'-
170'-

47'-
47'-
70'-
72'-

?'so 

s'-

480'-
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Nous
Selectes 

Alls 
Cappares 

VINS 

Penedès, blanc ........... . 
Camp de Tarragona, blanc . 
Priorat, negre .. . . . . .., 
Martorell, blanc ...... .. . 
Manxa, blanc ..... . ..... . 
Mistela blanca 
!dem nefra 
Moscat~! ... 

BOTAM 

Barrils de 14 a 15 litres 
Id.em de 30 ídem 
I dem de 6o ídem . . . . .. 
Quarteroles 120 ídem .. . 
Pipa -'de 480 ídem ..... . 
Bocoi de 6oo a 650 ídem 

Oliva 
Ordinari 
S';J-p~ri<?r 
F1 ... .. . 
Extra .. . 

OLIS 

De pinyol·a . 
Verd, primera ' 
!dem, segona 
0-roc, primera 
!dem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... 
·Coco, blanc ... 
Idem, Cochin ... 
I dem, Palma .. . .. . 
Llinosa, cuit .. . .. . .. . 
Idem, incolor .............. . 

ANIMALS' I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

Bous del país 
Vaques ídem .. . .. . .. . .. . 
Vedelles i dem . :. . . . .. . 
Ovelles ídem . . . . . . . .. 
Xais ídem ........... . 
Caores ídem ... . : . ... .. . 
Cabrits ídem .. ......... . 
Porcs blancs del país, de 

1Ío quilos net ... 
!dem, molt grassos 
!dem íd. valencians, íd. 

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 graus 
Rectificat, residus vínics 96 

97 gra·us .................... . 
Rectificat indústria! 96 a 97 

graus .. . ... .. ............... . 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus. 
Aiguardent de canya, 74 a 7 5 

graus ............... ........ . 

• .. 

UNITAT 

I 

1ooquilos 

12 forcs 

firau i hectólitre 

» 

)) 

}) 

)) 

Un 

>> 
)) 

)) 

100 quilos 
)J 

)) ,, 

)) 

» 

100 litres 

I) 

I quilo 
)) 

>> 

" 
>> 
» 

>> 

100 litres 

>> 

>> 

• 

PESSETES 

l iS'-

24' -

2' lO 
2°30 
2'ós 
2'3S 
l '7s 
2'70 
2'90 
3'10 

12l-

t8'-
34'-
75'-

2001
-

2SO'-

19 1'30 
208'70 
25 ¿'20 
260'90 

108'7o a 1 1 ,;os 
121'73 a 130'4S 
139' 15 a 143'so 

134'8o 

ooo'
IS2'
IÓ ' 

170
1

~ 

152'-
172'-

2'4_0 a 2'50 
2'4oa~: so 
3'40 a 3'so 
3'20 a 3'30 
4'so a 4'6o 
2'_:,o a 2'7s· 
6'5o a 7'-

3'45 a 3'50 
3'25 a 3'40 

232' - a 234'-

222'- a 225'-

228'- a 230'-
12o'- a 121'-

90'-

¡.-

. 
" li 

I 

"• 

"; 

·..;;. 

,. 

,, 

.. 

. ' 

- " 
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La Bomba de pistó "NEPTUNO" 
• és sémpre accionada per motors instal·Iats a la c:;uperfície . . -

No porta premsa-estopes. -No és neces~ari enseuar-la. -
Funciona sols per tracció. - Absolutament silenciosa. -

• 

- Econòmica . 

. Es construeixen models de 600 a 240.000 litres hora per 
grans i petites instal·lacions, accionades a mà, arn b motor i Patentada 

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

- a tota mena de força motriu. 

TIPUS ECONÓMICS DES DE 300 PESSETES 

LLOGUER DE BOMBES PER A ;:::::>ROFUNDITZAR POUS 

CONSTRUCTORS 

BOMBAS NEPTUNO, S. A. 
Passeig, 5 

U SinES S[HL~SIHfi fRE RES & [ie~- MARULLA 
Casa fundada en 1 846- Capital: s ... xo-o,ooo fran.cs 

Tres fàbriques: Marseille, Arlés i Septêrnes 

BROU BORDEI.ÉS SCHI~CESING 
El més adherent, el més eficaç 

Dosificació garantida: so 0fO de s ulfat de coure - rz 1¡o Of0 de coure pur 
Destrueix ra dicalment el míldiu, i altTes malafties criptogàmiques 

de Ja vinva. 
Resultats incompar ablement ·més efic~ços que els aconseguits amb el 

empleu del sulfat de coure rutinària m uti utilit zat en dissolució amb una 
· mescla de calç 

P er ·a preus i condicions dirigi r-se a 

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

PERE PAGES VIDAL 
TRACTANT EN BESTIAR .PORQUi 
•••• • .• •• 11 •••••••• 

VENDA DE PORCS GRASSOS A COMISSIÓ 

A L'ESCORXADOR DE BARCELONA 

CARRER DE LA PRINCESA, 57, 2.0" -1.d 

BARCELONA 

TERRASSA 

TALLERS· p·fEIFFER · 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PER E IV, 1 O 9 - Casa fundada en 1865 - BARCELONA . 

Fundició i construcció de maquinària · 
en general - Especialitat en rnaquí
nària per a elevació d'aigües- Fabrh 
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions "' Pr~rnses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 



• 

8ol'llvlteu mostra I rasvlvles gratis 
"SOCIED4.D LECBERA MONTAÑESA, 4. E." 
Plaça Cat alunya, 17- BARCBLON A 

LLET CONDENSADA 

"EL NI Ñ 0-" 
Gran Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Exposició 

Agr{cola Hidràulica de Barcelona 1927 
Primer premi i medalla d'or en I'E·xposició de 

l'Alimentació, de -Madrid, 1928 

La llet condensada marca EL NIÑO amb 
tota la seva crema i elab<lrada d'acord 
amb procediments novíssims de fabrica
ció, reuneix els majors avantatg~s desit-

jats per tot consumidor. 

La llet condensada marca EL NIÑO és 
la designada per a reemplaçar ·~vantatjo

sament la llet fresca en tots els casos 
que aquesta s'usa. 

-
No deixi de provar avui mateix la llet condensada 
marca EL NIÑO· i quedarà convençut de la seva 

alta i insuperable qualitat 

Societat Anònima Clausolles I 

Apòsits esterilitzats marca Hispania 
Extens assortit d'instruments i aparells 
de cirurgia veterinària i triquinoscòpià 
Abans de comprar de·maneu-nos pressupost 

CASÀ CENTRAL: 

RAMBLA DE CATALUNYA, 8 

SUCURSALS: 

Barcelona; Ferran, 8 i Ramblà del Centre, 27 - Madrid; 
Carretas, 35 - València; Sant Vicens, 6 - Sevilla; Veléiz
quez, 1 '7- Bilbao; Bidebarrieta , 1 -Saragossa ; Alfons ·!, 7, 9 i 11 

• 

FÀBRICA A SANT MARTÍ DE PROVENSALS 



' . 

Bàscules , ARIS O 
SANS, 12 :: ~· .. BARCELONA 
I: I I I!:! I:!:!:!! !I!!! I! li: lli I !lli I l lli I I I 11111 i! I I ! :I: I I:::!; I i:: :I I ! I I:: : :I:: :::::: :: : ::::: :i::::: : :::: :::! : ~: 

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

Caixes d'aver per a valors 
amb vI au r sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra foc i soplet, 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 

LLIBRE BlA 
CATALONI/1 

Llibres-de toles 

rnenes ·per a 
-

L i l e r ·a l u r a , 

Ciències i 

_Qelles Arts 

PLAÇA DE CATALUNYA, 1 7 
TELEFON 4789 A. 

·BARCELONA 

MARCA REGISTRADA 

MATA: ·LES MOSQUES 
MOSQUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESC.ARABATS 
XINXES 
PUCE;:S 

, Els avicultors si volen tenir l'~viram neta de polls no han d'estar mai sense FLIT. 
Els vaquers si no VC?len mosques a les vaqueries han d'utílítzar el FLIT. 
El FLIT també serveix per a . gorir el socarró dels porcells i per a matar 

els rènecs dels gossos i bous. 
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DI P OSITARIS: 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMEN,T 

.ALONSO OJEA 

LLIBRJ~RIA 

CArfALONIA 

LLIBRES D'AGRI C ULTURA 

DE TOT E S C L A SSES 

~ 
S. A. 

E3RUCH, 49 

BARCELONA 

Vexigatori i resolut iu , el més 
acti u. i econòm ic de tots els q ue 
es coneixen. No deixa ni la m és 
petita senyal a l a pell. Garñntit
zem els seus efectes i acli vi ta ts. 
Remetem un flascó d e mostra als 
se n yo r s Ve t er i nar i s q ue el 
:-: :-: :- : :-: d e m anin :- : :-: :-: :-: 

P. Catalunya, t 7 Bat~cclona .! 
~IIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍnllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

A. Bianchini, Inu~ s. A. 
Paseo de Gracia,JOO ~ Tel.1530 G.- BARCELONA 

Dlrección Teleorófica: "GAVIONES" 

'' G A v ·l ON E S" 
éncofrados y enfaginados metàli cos pa ra 

DEFENSAS FLUVIALES 
y demàs a pli c_aciones 
(Sistemas patentades) · • 

• J 

Corrección de torren tes ~ Des viación de cau ces- Construcción 
de presa s - Pr o t ección de marge nes. 

Soliciten-nuestro foll,eto que les s era remitido gratis 

TRACTORS ~GRICOLES . 

"CLETRIC" 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111 1111 11 11 11 11 11 11111 11 111111 11 11 11 1111111111111111111111111111111111111111111111 

TIPUS TANC 

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

Tot agricultor 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 ETR /l L" 
Tipus W 12/20 HP. per a tota classe de cultíus PBSSBTES: 12.000 

Tipus K. 20/30 HP. p~r a grans extensions PB S S B T B S: 15. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a ,treballs que requereixin més força PB S S B T_B S 2 3. O O O 

Aparells complementaris ' de totes crasses i marques, a preus considerablement. reduYts. 
Demanar catàÍegs i proves ç!l representant general a Espanya: 

TRAFALQAR, 52 
BA RCEL üN A 

1· ·, 



VILAFRANCA 
DEL 

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

TREPITJADORES, PR~MSES, BOMBES I 
TOTA CLASSE DE MAQUINARIA VINÍ
COLA : MOTORS I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES, RACORDS I AIXETES : 
MATERIAL PER A BOTELLERIA 

P nE l\'1 S A CON T IN U A « ._ft EP S /I>> 

PI\EMSt\ HIDHAULICA ((ATLAS» 

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

DEMANEU Estudis, Projevtes i Pressupostos 

MOLl BEE'' BL MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS 

Els molins "JAY BEE" es fabriquen en nou t amanys diferent~, capaços per a moldre de 4o a 
goo Kgs. per hora. Q ualsevol dels models està eq ui pa,l usualment amb aspirador i reco!· lector 
de pols, a mb aixu resu lta una in sta l·la ció completa. Un ic molí que mòlt perfec-
tament alfals i farratges secs, productes que, .bon punt mòlts, poden donar·se 
a les vaques, porcs, polla stres, etc., etc., so ls o barrej ats amb altres gè neres ; 
resultant un pinso de fàcil digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construï~ per The Bossert Corporation, Utica - New-York 

Agent exclusiu per a 
Espanya I Portugal: JO SE· P ILLA 
VIA I.AIBTANA, 15, 2. 0 

: : TELÈFONS: A·. 2210 i A.ll515 : : BA RCEJ.ONÀ 

C 01JII~ A iV l ' I A GE lV ERAL D'd.S F ALT 8 I POR LA ND 

ASLAN D 
Passeig de Gràcia, 45 BARCELONA 

Adreça posta l: Apartat 263 - BARCELONA 
Adreça telegràfica, telefònica, cab_ie i radiotelegràfica: ASLAND- BARCELONA 

F AB RIQUES a L_l\ POBLA DE LILLET i MONTCADA (Barcelona) 

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL 300.000 TONES 



N .OSPERAL 
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 (Coch~llys Eudemis) 

El N osperal és més 
econòmic que el Sulfat 
de Coure, més pràctic 
pel seu empleu i més 
enèrgic pels resultats 
obtinguts. Aparells 
Pulveritzadors. 
Ensofradores. 

Els més pràctics, els 

més segurs de duració, 

els més economies. Ma-
f 

terial per a 'Ja vinya. 

Escaldadores. Guants · 

de malla, etc. Sofres 

Flor, Terròs i Sublimat 
, I 

I 
!' 
¡ 

VICENT S VILA CLOSA, succesor de -Keoels i Vila 
. ' 

Passeig de Gràcia, 88 Telèfon 1338 6. - Dir. telegràfica: KE6EVILA B A R C E L O N A 

.. 

Propl.etart·s·l Quan necessiteu é.le ~ a rr aigua 
• recordeu~vos sempre de la 

Bom,ba ·· M -INERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

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

L'ADOB AZOAT MÉ~ BARAT AVANTAT~ÓS 

.D*Hfl5lRIHiaf8llfli1 
19/2ocyo DE NITROGENO Y 60'Yo DE CAL 
. FACILITA DETALLS l ASSAIGS GH ATU ITS EL 

DELEGAT TÈCNIC DRL CENTR E D' INFORMACIÓ AGRÍ COLA DE LA CIAN AMIDA A BARCELONA : 

CARLES BIELSA ROXLO-CONSEl.L DE CENT, 294-BARCE:I...ONA 

A. , LÓPBZ Uo\U5AS , IMP., DIPUTACIÓH 95 


