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:ENÜICL8PEDIA -AGRÍCOLA 
;mblicada sota la direcciò de G. \NERY 

VOLUMS PUBLICATS 

Química agrícola (Quim ca del suelo). O Andre (2 • edició . 
Dos vo ums.- Te ' a, 24 pessetes . 

Químic.l agrícola 1Qu!mica vegetal). Q. Andri (2.• edició). 
Dus volums -24 •·tes 

Viticultura. P Pacoltet (2.• e<li r iót.-15 ptes. 
Vinificación. P Pacotlet 12.• edicló).-14 ptes. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny y R. Goutn 

(2 • edictó).-14 t'le s . 
Avicultura. Voildlter 12.• edició).-14 pies 
A bo nos. C. V. Garola (2 • edició). Dos volums. - 24 ptes. 
lereales C. V. Oarola.-14 ptes. 
Ri egos y Drenajes. E. Ri.,ler y O. Wéry.- 14 ptes. 
l.as Conservas de frutas. A. Ro/et (2 • ediciò) .-14 ptes. 
Agricultura general. P. Drfflolh 2.• edició). 4 volums. 

!. SllflO 11 mejorrrmir nto de las tierras.-12 vtes. 
Il. Lnbores ¡¡ roto citin de cultivos. - 12 ptes. 

11!. Stembrrrs 11 mirtndo de los cullillOS.-12 ptes. 
IV. Cosecllas u conservaciou de los productos agrtcolns. 

- 12 VL8B. 

Allmentaelón racional de los Animales doméstlcos. Gouin . 
-14 ptes. 

Entomologia y Parasllologia agricolas. Guérutux. 14 pies. 
Enfermedades parasitarhts de las plan tas cultivadas. P. De 

/acrulx.-12 ptc> 
E!nfermedades IlO parasitarias de las plantas cultivadas. 

P. Delacrolx.- 12 pte s . 
Lecheria. C. ft ' artin (2.• edició) . . 12 pte s. 
Arboricultura ftutal. Bu•snrd v Duva/ 12.• edició) 14 pies. 
Material vitícola. R. Brunet.- 12 ptes. 
Material vlnfcol a, R Brunèt.-, 14 pTe>. 
Prados y Plantas forrajeras. C V Oarolf' -15 ptes 
Botanlca agrícola. E Srhnbaux y f. Nanot.- 12 ptes. 
Zootecuia general. P. D,lfloth. 2 volums.-27 pies. 
Microbiologia agrícola. E . Kayser. 2 volums.-24 ples. 

Ganado lanar. P. Diffloth.-12 ptes. 
Silvicultura. A. Fron.-14 ptes. 
Razas bovinas. P Difflolh.-15 pies. 
Aguardientes y Vinagres. P . Paco tel.-14 p ' es. 
Las Conservas de Legum!Jres. Carnes , productos del corral 

, t.le la lechería. A. Ro/e'.-12 ptes. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de remolacha. 

SUI/Ioni. - 17 pte•. 
lndu. tria y comercio de los Abonos. P/uvinage.- 14 ptes. 
Construcciones rurales.f. Dnnf!uv.- 14 ptes. 
Economia rural. E f"11 : 1er -14 pte>. 
Compendio de Agricultura. C. Se'tensperf!er. -14 pf es . 
Explotación de un dominio agrícola. N. Vuigner. -15 pi es. 
Apicultura. 1<. Nomme/1. 14 p tes. 
Cultivo hortíco la. L. Bussard.-12 ries. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diff/olh -12 pt~s. 
El Manzano de sldray la Sidrería. \Varcollirr. 15 pies 
Sericicultura. P. Vieil.-12 ptes. 
Hidrologia agrícola. F. Diénr•t -12 ptes. 
Hig tene de la Granja. Reguard y Portier. - 12 pies 
La J\'1 i mbrera I Cu'itivo y aplicac iouesl E. Lernux. - 12 ptes. 
PnírlicPs de lngenieria rural. Pro11ost y Ro /ey.-12 ptes. 
Maquinas de labranza. ' . Coupan - 14 ptes. 
l<azas caballares. P Dlff/oth.-14 ptes. 
Anàlisis agricolas. R. Gwllin.- 12 ptes. 
Producción v doma del cabal o. f. Bonne font.-12 pies. 
Meteorologia y física agrícolas Kletn y Sansou- 12 ptes. 
Electricidad agrícola. A. Ptt -14 ptes. 
El libro d - la cam peslna O. Bussard. -12 pte s. 
Topografia agrí ola C. /1~11rct -12 pies. 
Destllerfa agrícola e industrial Bcul/ang r Dos volu ;ns. Pu

blicat el rrlm er. -12 ptr s. 
Vlnos de Champaña y Vlnos espumosos. Pacotlet y Guitton 

ntau.-12 ptes. 

VOLUMS EN PREMPSA 

Dest11erfa agrícoln e indusi rial. E Bou!l{mger Volum 11. 
Plan tas de escarda. H llit/er. 
Previsión del tl empo. Sanson. 

Cultivos meridionales . Riviére y Lecq. 2 volums. 
Piscicultura n Guenaux. 
Geologi• agrícola. Cord. 

Devenda en la LLIBRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya,17. - BARCELONA 
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Demàneu-lo a les bones Far
màcies i Drogueries i a VA- : 
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 

VALLÈS 
L'únic que pot combatre 
efica9ment totes ]es pla
gues del camp i dels 

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

mals del bestia:_j 
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VILAFRANCA 
DEL 

~urunal~ a :Heut [riptana i Xeret ~e la frontera 

TREPITJADOREs,· PREMS ES, _BOMBES I 
TOTA CLASSE DE MAQUINARIA VINÍ
COLA : MOTOP.S I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES~ · RACORDS I AIXETES : 
M A T .ER I AL PER A B O T ELL ER I A 

-J~UEl\IS i\ CONTI NUA «SEPSA)) 

PREl\I SA. IIIDI\Al LIC1\ u/ITLASn . 

APARELLS D 'ANAL fSIS D E VINS 
PRODUCTES ENOLÒG ICS : 
ADOBS : SU[,FA T I S O FRES 

DEM 1\ NE U Estudi·s, Projeçtes i Pressupostos 

r;ll f1JfD ER S f . 
llGRIC:IJliOR§ • 

Assolíreu 
ment superior a tot 
càlcul sotmetent el 

ramat i les aus domèstiques al regim ali
mentici àe ferments làctics amb . el 

YOGHOIJRAI tONDAl 
(FARINA I.AC:TEA.DA AHB FERHENTS) 
assolireu el màxim de vHalitat i el mínim de 

11 

mortalitat. Els ev itareu i combatreu tota 
classe de diarrees. 1 

Demanin· lo a totes les gra neries i drogueries i cases m'!terial avícola 

ll,:atura i mostres: PASSEIG DE MARAGALL, 16.- BARCELON~ 

Ous de Naftalina 
c:::::::J Patentats i model Industrial Registrat c::::J 

Maten el poll.-Desinfecten els ponedors.-Eviten en les gallines el 

vid de menjar-se els ous.-Serveixen d'ou ponedor.-Maten l 'arna 

Preus fra nc envàs estació Ba rce lona: 

Una dotzena: 6 ptes. una - Una !Jl'OSSa: 5 ptes.la dot.na 

DE VEN DA A LES PRJNCIPALS DROGUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refina ts del Q uit rà, S. A. 

RAMBLA DE C ATALUNYA, 66, 1.RR LLRTII.A G. :-: BARCELONA 

Fàbrica de teixits metàl'lics 

Enreixats de si mple torsió.-Teles de 
:: fantasia, ondulades i sunyers :: 

Nicanor Arqués 
A R T I c·L. E S DE F I L F ERRO 
Cedaços i garbells d 'espiral ta ranya) 
Especialitat en I es i n s t a I · I a e ion s 

Jaume Giralt, 5 - Telèfon 15070 - BARCELONA 
(Tra vessia del carnr Cardtrs i Sant Pue mts Baix ) 

DIPOSITARIS : 

VE RIT A BLE N O MÉS FOC 

NO MÉ S SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

4LONSO-OJE.A 

J. Uria[b Y [.i• -

Vexigatori i r esolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen . o deixa ni la més 
petita se nyal a la peU . Gara ntit
zem els seus e fectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
se nyor:¡. Veteri nari s q u el 
:-: :-: :-: :-: emanin :-: :-: :-: :- : 

I 
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NOGAT 
PRODUC'I'Jt: ESPECIAL MATA-RATES 

El mata-rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i ratolins. Es ven a so cèntims paquet y a 10 

pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vida l i Ribas 
i e n les p ri ncipals farmàcies i drogueries d'Espa nya, 

Portuga l i Amèriques. 

Producte del Laboratori SOKA T ARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona 

NOTA .- Dirigínt-se i ensems enviant per Gir Postal o : egell s de 
Correus l'import méc 50 cèntims per despeses de • emesa, a 
Laboratori, a v olta de correu, verifica Ja remesa de la comanda. 

Andreu 

MO Ll 
"ALFA" 
E l mi11or per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Disposi t iu de 

' moldre especial 

patentat. 

M-orros 
Oficines: Avinguda del Marquès de . Argentera, 21 

B ARCELONA 

Instal·l acions i refor mes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRI[A[IO HAUOHAL. Sol1i[ifar preus i [8fòleg~ 

MARCA REGISTRADA -' 

MATA: LES MOSQUES 
MOSQUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESCARABATS 
XINXES 
PUCES 

Els avicultors si volen tenir l'aviram neta de polls no han d'estar mai sense FLIT. 
Els vaquers si no volen mosques a les vaqueries han d'utilitzar el' FLIT. 
El FLIT també serveix per a gorir el socarró del-s porcells i per a matar 

Vend es a 
l ' engró s 

els rènecs dels gos~os i bous ~ 

c.IA CORTS, 587 
BARCELONA 



.... 

La ·PR O VEN DIN E 
és la fortu-na dels que crien porcs 
Es suficient afègir-la en petites quantitats a l'alimentació habitual dels porcs 
La PROVENDINE és un . producté que conté fosfats i vitaminés super

activades per l'acció dèl raigs ultra-violeta 

O ESPUÉS 

, 

Compareu els resultats obtinguts abans i després d'usar 

P R O V E N -D I N E 
Per experiments fets per persones competents en el bestiar porquí, s'ha dé
mostrat que els cereals (blat, civada, etc.), manquen de proteïnes, pròpies per 
a la creixénça. No obstant, n'hi ha prou amb afégir a aquests aliments el que 
els falta o sigui éleménts -minerals, pér a convertir-los en productés nutri
tius de primer ordre. Precisament aquests són els productes que conté la 

P -R ·o V E. N D I N E 
Deu doncs, PROVENDINE 

als vostres porcs: 

1. r Perquè tinguin bona gana 

2." Perquè s'engreixin ràpi
dament. 

3.r Perquè no pateixin de 
raquitisme. 

Enviï aquest cupó a 

Busquets Germans i C.ia 
Corts, 587 - Barcelona 

Sr . ...... . ....... ······· . ........ . .~ ... . 
Domicili ........................................................................................................ . 

;::~~:::~········:: · ····:···:.·.·.·.·-~---·_·_·_·_·_···.·.·.·.~---· .. ·.·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·· · ·_·_·_·_···.·.·~---~~---·_·_·_·_··_·_·_·_·_·_·_··_·_·_·_·_·_·_·_·_·_··_· ! 
r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ll,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ll,,,,11,,,",,,,,,,,,,,,ñ 

i rebrà una mostra gratis amb tota classe de detalls 



j· Societat Anònima Clausolles 
• • 

Apòsit esterilitzats marca Hispania 

Extens assortit d'instq1ments i . aparells 

de cirurgia veterinària i triquinoscopia 

Abans de comprar demaneu-nos pressupost 

CASA CENTRAL: 

RAMBLA DE CATALUNYA, 8 

SUCURSALS: 

Barcelona; Ferra·n, 8 i Rambla del Centre, 27 - Madrid; Ca

rretas, 35- València; Sant Vicens, 6- Sevilla; Velàzquez, 17 

Bilbao; Bidebarrieta , 1 - Saragos~ a; Alfons I , 7, 9 i 11 

. -

A SANT RTI DE PROVENSALS 
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DIES DE SORTIDA: EL 15 DE CADA MES D IR EC TO R: SIIBSCRJPCIÓ: BARCELON A, ANY: Ptes . 9 

J..I N S OL N ÚM E RO : t Pesseta M. ROSSELL I VILA Fof\A: Ptes. ¡o ESTRANGER: Ptu. 11 

.. 
EL.S N·OSTRES PAGE~OS 

EJ sen yor L l u ís Sold evila 

Quara11t a. a.11 ys .de ·uaqu.er ja és a/gu11a cosa. 
Però ten i·r a Ba rce lo11 Ct ._ t1·en t.a. bo tigues que di
.!fuin «Gran ja So ldwuila. n so/s u.n tem.peram en·t 
mercànt fvol de la 'và lu a. del \Se?7_vo-r Lluís Solde
'l' ila. pod ia aconsegu.i,,_ ll o. 

E l sen )•<H S olde·v ila no és pas fil/. de pagesos, 
si11ó d.e co me rcia.1 1/.s. Ell anà a /a pagPsia perqu è 
així ho dema11 a·ua la se·va del-icada sa hd. E11 re
lacionis amb di-uenos .homes de Franca al au11 • , .":'> 

d'aqu es ts li sugg:e1· í la. convenriència. de de·ven.i·r 
1Jaq1.t.e1·. E ls come11Ça111-ents fo ren m.odeslos . La 
·ua.que·ria al. pri11-ci.pi es co11~posà am.b JO va.qHeS. 
Poc a poc la gl'a nja. de Santa Perpèlua anà c?·e i
:xen f;, arriba11t actua lme111t a explotar u11 g1·an 
nomb re de -vaqu es i a CLÚti.var \SO lament per a 
jaPratge·_;; des tin a/s a ies -vaq ues dP la ([ ranja una. 
superfíci e de So hectàrees. 

E ls come?'c i~·¡¡ l s, pe¡: regla ge11e-ral, solen 6s
ser 1nés enLP·re11 1edors i més. an-wnts de les iiw ò
<'aéions. qu e, els pageTsos, L'entrada a la pages ia 
d~ wn co·merciant _(? d' u·n indnstrial, es sol m a.rcaw 
amb la int1·odu cc ió ag rícoia o ramade·ra d'a lgun 
pmg1'és . 

E l se11yoi· L luís _i;olde-.Jila ha es tai el primer 
· en t~ti l it za-r a terra baixa les s i.tges per a far
ra tges, les qu.als li foren 1·ecomanades per aquell 
g ran honte de Covadonga qtt e es digué Barto
meu Ca.Tbonell. El senyo?" Soide-o ila fou així ma
teix el primeT a Espa n-ya que panote,ritzà /a I/el . 

Una _amnja, per importdn t -qu e s i,f[ui, no po
drà dona r mai l'abast a la sort.ida de prod·uc{es 
que és capaç de p ropm:c iona1·-li u11 home de l' em
penta co menial de) se11 )'Dr Soldevila. És per 
això, qu e la g?1Qnja de Santa Pe1·pè1u.a tan a·vial 
sig u.é in s·u.jicient per a jJ1·odui1· d'ac01•d a. ia dl'
manda.. Pe<r aq ·L~es la -raó , el senyo?· S olde·v ila 
d'i·ndtts lrial o produc't o1• de llei hagué de CO'Il 

·ver!ir-se nece~1Sà-r iamenl en co menian t . 
L'ac tuació merca? ltf-uo la del se11·)'01' Soldevila 

s'exerce ix a la Plana de lïch i al Vallès. / l1·a 
per dona1· m és impHls al seu n egoci /mH sfo nna 
la raó soci.al. en societat a11ònima i al 111 -'J le i:x
temps va a co men çar g1'a1 1S refonHes. Ln l/C't 
sewà 1·eb·uda diariàn?.e111 e11 d·ues ce1hl?'a ls, una. a 
V ich i all1•a a Sa1úa Perpètua, les q1tals ·ref?·ede
ran el lfqtúd i l' env iaram a Rarcelo11a. U11a i?IS
lallaci6 ma.g nifica, tola n ova a ia Península , pe?'
meirà, aixf que la llet acabi d'arriba?', tmctar-/a 
amb les següen!ts i 1·àpides ope1·aciorT1s: desi11-
fecci6 , pa11teurit zació, refredament i em.botel/a
n1 en'/, En una l10ra. se1·an d'aquesta guisa /lrac
/als. r.Boo litres de llet. És d'obser-var qt~e aques
t es ope1·acions seran e:xchtúï.:a ment au/onu! / i
qu es, és a dir, que la mà de l'home 110 tocarà per 

reiS la /l. et. 
La import~ncia. indusl1·ial i mercantívola del 

negoc i, amb segu?·etat que no pod1·ia ésser degu
da.me11l esa pe1· Wl hom.e sol. El senyor Solde

.Jdl pe1·ò, lta troba{ am t>ls SP IIS fills . w?~S e11-

tlt s iastels collaboradow~. 
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La llet desnatada en l'alimentació dels ved_ells 

x del s meu· primers pensaments, després 

d'haver estat nomenat Director de l'Insti

tut Zootècnic de la Escola Superior el' Agricultu

ra de Mi là, fou el d'indagar el millor aprofita

ment de la llet desnatada en 1'a1imentació del 
vedell . 

L'experiència comprengué n6 vedells divi

dits. en diversos grups, alguns dels quals han 

rebut llet desnatada mesclada amb diversos ali

ments : farina d'arròs, de moresc o blatdemoro, 

fècula, òleo-margarina, farina de castanyes, fè

cul a tractada amb diastassolina, o amb levolina, 

La diastassolina és una substància sacarificant, 

c·xtracte de la malta; Ja levolina té el poder de 

transformar el midó en destrina, i s 'usa bastant 

en la fabricació de pa. 
Els millors resultats obtinguts, fisiològics i 

econòmics, han es tat amb llet desnatada, òleo

margarina i fècula tractada amb cliastassolina o 

levolina. Els vedells aix í tractats foren en nom

bre de seixanta. 
Aquests vedells abans · de començar l'expe

riència foren examinats amb atenció, especial

ment pel que afecta a ·la salut i a la robustesa. 

o obstant, algun d'ells al cap de poc d'haver 

entrat a l'estable, es mostrà indisposat, però no 

_per això desvirtuà l'experim~nt. 
'Tots el vedells estigueren sotmesos, des del 

naixement o des de la compra, a tres períodes 

successius : Primer, règim de llet entera; se
gon, règim de transició, durant el qual la llet 

entera fou substituïda gradualment en quantitat 

d'un quilo diari, amb llet descremada i barreja

da amb òleo-margarina i fècula tractada amb 

cliastassolina o levolina; tercer, règim econòmic 

o de llet desnatada, òleo-margarina i fècula trac

tada com s'acaba de dir, i en li vedells sola

ment, una poca quantitat de turtó de llinosa, 

donat en el~ últims ro o rs elies de l'experiència, 
per tal de provar d'engreixar-los més finament. 

La durada del primer règim, depenent del 

grau de robustesa i del pes dels vedells ha os

cil.Jat entre 1 i 33 dies, i en el major nombre d'a-

11Ï.mals entre rs j 26 dies. 
El segon règim o de transició (el comença

ment del qual ha oscil-lat entre IJesos de so a 87 
quilos, la major part dels _quals per' ha estat 

de 5 a 62 quilos), na variat entre 6 i 8 dres. 
El ~e er període, o el règim econòmic ha: 

durat de r 4 a 70 dies i per la maJona de 45 
a 6o. 

La do i d'òleo-margarina i de fècula afegida 

a cada quilo de llet desnatada amb objecte d.: 

restituir a aquesta les propietats perdudes per 

] <:) centrifugació, han estat determinades te

nint en compte els Tesultats de l'anàli i químic 

i dels resultats obtinguts dels vedells t~stimonis 
de l'experiència. Les dosis han estat fixades 

com segueix : 25 grams de fècula i 20 d'òleo

margarina per cap en 36 vedells ; 25 i 29 respec

tivament per 20 vedell s , i 30 i 20 per 4 vedells. 
La quantitat de turtó de llinosa afegida a ls al

tres aliments. per li vedells ha estat de 50 

grams per un parell de dies i a seguit s'aumen

tà fin s a 150, 200 i 300 grams. 
La determinació de la quantitat de la ració 

s'ha practicat tenint en compte l'apetit dels 

animals i l'augment cotidià de pes, augment que 

ha estat guia segura per a establir la suficiència 

de la ració i per a evitar alteracions en la salut 

dels vedells. 
La quantitat de llet entera i de llet desnatada 

barrejada ::tls altres aliments subministrada dia

riament durant el temps en què els vedells s' han 

mantingut en bona salut, a partir d'una o dues 

setmanes de Ja naixença o d'haver-los comprat, 

ha osciJ.lat entre r / 6 i 3i 4 de llur pes viu. 
Per a la preparació àe les racions s'ha seguit 

aquesta regla : es cliluïa:, deixatant fort, la ma

teixa quantitat de fècuía que de llet desnatada 

freda i sempre remenant, s'afegia poc a poc lle~ 

desnatada bullent o quasi bullent en quantitat 

set vegades superior al pes de la fècula, for

mant-se així grumolls de midó, d{·ixat;tt-se repo

sar fins que la temperatura arribava a so-6o". 

A aquesta massa s'hi afegia la diastassolina a la 
cosí del ro per roo de la fècula, prèviament dis

solta en una petita quantitat d'aigua tèbia, 'J 

bé s'hi afegia la levolina, a la dosi del 30 

per roo, diluïda en igual quantitat de llet desna

tada a la temperatura de so-6o•. En fi, quan la 

barreja s'havia liquidat s'afegia 2. la resta de la 

llet desnatada en la quar s' havia emulsionada la 

dosi d'òleo-margarina. · 

Les racions es subministraven pel mitjà del 

biberó Zappa-Pirocchi, a la temperatura de 34•-

35•.En els primers dits del primer període de 

_ l'experiment i del règim de llet entera, la ració 
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,c'ha repartit en tres àpats, excepte algun vedell 
al qual 'la ració s'ha subministrat en quatre 
~pats o en sis, a causa d'alteracions intestinals. 
En el segon i_ tercer període, llevat d'alguna ex
cepció, la ració s'ha repartit en cJ u es vegades. 

L'estable on s'allotjaren 49 vedells, no res
ponia a totes les regles higièniqu·;:s i la tempera- . 
tura osciUà entre IZ i r8 _graus; 'la llum fou 
regulada, mantenint els ve_dells eu una semiobs
curitat. . Per a evitar que els vedells poguessín 
menjar palla del jaç, a tots se'ls · posà morralló, 
el qual se'l's treia al moment de repartir els 
àpats. 

Les eines utilitzades per a servir et menJar 
s·'escaldaven cada dia. 

Es tingué molta cura en la neteja de la pell. 
Els animals diàriament eren raspatllats i els que 
estaven mullats ·per l'?rina se'ls eixugava. 

Els resultats d'aquesta experiència poden divi
dir-se en resulta.ts fisiològics i resultats econò
iniés. Respecte els primers, ens cal consignar els 
fets principals. Un vedell que havia rebut llet 
entera presentà una diarrea greu, la qual va ces
sar després d'haver-li subministrat aigua de , 
calç laudanitzada ; un altre animal sofrí pleura
pulmonia ae la quàl no trigà gaire a' guar~r; dei
xant, no obstant, senyals que es revelaven a 
l'escorxador. 
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En ei règim de transició, un sol vedell, entre 
els que rebien llet desnatada barrejada amb òleo
margarina i fècula traétada -:tmb levo!ina, tin
gué una alteració gastro-intestinal amb diarrea i 
dísminució de pes ; per tal motiu s'hagué de tor
nar al règim de llet entera en poca quantitat du
rant quatre o cinc dies i al ·cap d'u11a setmana 
el vedell fou posat novament a l règim de tran
sició. 

L'augment de pes obtingut durant els tres pe
ríodes fou per cap i diariàment de 868 grams, 
promig . En el primer període, compost de ll et 
entera el promig d'augment de pes fou de 700 

grams ; en ~1 sego.11 període o de transició, 986 ; 
el tercer, realitzat amb òleo- margarina i fècula 
tractada amb diastassolina o levolina, 908 gi·am:S. 

En resum, els resultats fisio1ògics i econòmics 
d'aquesta experiència han estat : 

Primer. La llet descremada mesclada amb 
òleo-margarina j fècula tractada amb diastasso
lina o amb levolina es pot adaptar a 1 'alimenta
ció dels vedeÚs destinats a l'escorxador. 

Segon. Per a la reintegració de cada quilo rlé 
llet de-scremada es pot afegir de ro a 25 grams 
d'òleo-margarina, 25 grams de fècula, ro grams 
de diastassolina o 30 de levolina. per cada roo 
grams de fècula . 

PRoF. ANTONIO PIROCCHI 

Sistemes .de galliners 

p ER regla general, hi ha dos sistemes d'a
llotjament de les gallines, cada un dels 

quals té els seus avantatges i inconvenients. 
El sisLema di! co l_ònies. - El sistema de colò

nies que també s'anomena «sistema extensiu» 
consisteix en allotjar les gallines en petits edi
ficis en els quals es tenen les gallines en grups 
transportables d'un a l'altre cantó, pennaneuts 
i 1io mobibles. D'aquests dos mètodes de cons
trucció dels galliners-colònies, el tipus portable 
és el més convenient. El cas tí.pic en el siste
ma de colònies és tenir els gallinerets a _Q)e 
camp, sense filats, i les gallines disfrutant d'un 
espai illimitat. 

Els a·van ta.tges del s is te111 a de colònies són els 
següents : 

Primer. Les gallines així allotjades dispo-

sen d'un esbarjo pràcticament iJ.limitat i estan 
t:n les condicions més favorables en tots els perío
de.s de la seva vida. 

Segon. Com que les gall ines disfruten d'un 
gran parquet escampen una part del pinso. 

Tercer. Usualment amb aquest sistema que
den suprimides les tanques de filat permanent i 
per aquest cantó una economia en la instalació. 

QuarL El ramat dividit en petits grups i dis
frutant d'un gran parquet, el perill de les èpi
·zooties està reduït al mínim. 

Cinquè. Amb aquest sistema quan les cases 
son portables o mobibles hom pot muntar mta 
granja en t rreny arrendat i endur-se'n les ca-
ses qua1 acabi l'arrendame · 

1se. Els galliner ortabl e: poden cat1 v 1~r 

d'un lloc a un altre dins de ta mateixa granJa, 
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podenl tenir sempre les bèsties eu les millor 
condicions de creixença o producció cercant el:; 
llocs amb bon herbei . 

El cost de construcció per gallina-capacitat és 
bastant més alt en els galliners colònia que en 
un gran galliner continu. El factor treball entra 
també en consideració, i és variable, depenent 

en gran manera del clima. Durant l'hivern en 
dies de mal temps, és molt incòmode atendre les 
bèsties si estan en galliners-colònies. Si es prac
tica el registre de posta també s'han de fer mol
tes passes per anar a treure les gallines del s 
nius-trampa. 

Els inconve11ients del sistema de colò H·ies ·ón : 
Primer . Dificultat d'atendre les gallines en 

mal temps. 
Segon. Aglomeració quan en dies de mal 

temps s'han de tenir les galline. tancades als 

galliners. 
Tercer. El. gallíners-colònie. són els més 

cars de construcció . 
Quart. I també són els que nv.:-e::;sit·:!~ï més 

espaí de terreny. 
Pel que s'acaba de dir es pot comprendre que 

el sistema de colònies és indicat preferentment 
en les comarques de clima benigne i on 1a terra 
és tan barata que no cal limitar-I~ a les bèsties. 

Les terres argiloses i consistents són més 
adaptables en aquest sistema que les altres per
què l'aviram disposant d'un gran esbarjo trigarà 

molt més a infectar el sol. 
E l sisi,ema de _[(aUiuer~con.tirztl. --: Consisteix 

el sistema de galliner-continu en Ull galline1· 
llarg sota Ull sol sostre. Aquest és el' sistema uti
litzat en les granges que practiquen mètodes més 
intensius, com succeeix en la gran majoria de , . 
granges de Catalunya. · 

A ·va11.taLges del s isl e111a de gal/iner-co11li11u.
Els avantatges d'aquest sistema són : 

Primer. Molt més barats de construcció per 
gallina i capacitat que el sistema de colònies. 

Segon . Comodi tat d'atendre les ga11ines u1 

tem ps bo i dolen t. 
Tercer. Disminució de feina i temps per a re

partir els pinsos, fer les neteges, i el registre dc 

posta . 
Quart. Gran reducció de ]"extensió de ter

reny necessari. 
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JJesa-ualllaLgl ' < del s is tema CO III i;llu : 

Primer. L'aviram 110 està en condicions ta't 
ideals. 

Segon. Augment del cost d'al imentaciA 
'¡'erçer. Possibilitat de presentar-se algun,1 

malaltia contagiosa determinada per l'aglomera
ció i contaminació ràpida del òl. 

Després de considerar els avantatges i incm1• 

venients d'aquest sis~ema, es veu que convé alli 
on tinguin la terra limitada . En les contrades 
avícoles de casa nostra, la terra val diners, i 

aquesta circumstància passant per sobre totes les 
altre-? consideracion és la que imposa el mètode 
d'un gran galliner amb w1 parquet cercat per 
una tela metàllica. El galliner es construeix al 
mig del parquet, dividint aquest en dos, un 

al nord, a la part de darrera, l'altre al sud, da
;;ant del galliner. 

A l'estiu es tenen les gallines al parquet nord 
que és el més fresc i mentrestant es cultiva el 
parqnet sud. A l'hivern s'utilitza el parquet su<l 
o migdia i es cnltiva ei parquet nQrd. Aquest<! 
precaució és sobretot essencial en els . òl argilo
sos i impermeables perquè en aquests la infecció 
és molt més ràpida i convé el cultiu de. tan en tan 
per a purificar la terra. 

També s'ha de tenir Ja precaució en els sòls 
impermeables d'establir un bon drenatge de l:'ai
gua a sota dels gal!i!lers. D'altra manera aquests 
serien hnmids i insalubres. 

Sistema semi-intensitt. - En aqnest si tema 

- sJuti litzen els mateixos galli nel,'ets que en el si': 
tema de colònies però, posats di11s d'un 

parqnet cercat de tela met.Hlica. Les casetes són 
collocades en fileres per ::1 <.:conomitz:~r ks pass.-s 
i el temps d~ servei a 1:-s g:. ,HiJ:,,~c;. Aquest s=~te
ma é~ eT 'que' s'nsa en molts concursos de posta. 

També és molt utilitzat en les granges en que es 
fa la selecció d'una manera sistemàtica per a 

allotjar-hi els divers.os lots de reproductors. 
Combinació de sistemes .·- l!s molt freqüent 

i molt aconsellable en alguns casos una combina
ció del sistema de colònies amb el sistema con
tinu. En els galliners-colònia · es tenen -els 
reproductors i el bestiar en• creixença i el galli
Jier-continu és oeupat per les ponedores. 

MAGí ALFONSO-

F eu que la ració s igui 

''NI 
i nutritiva afegint-hi uns grams de 

i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i 
una g ran producció d'ous en les gallines 

Demanin referències - i preus a : FRANCESC ESPINAS - J. A. Clavé, 1 7 - Telèfon 12.202 - Barcelona 



El conill castorrex 

E x el món de la cunicultura i més encara de 
la pelleteria no es parla d'altra cosa que 

del cas extraòrdinari del conill castorrex. 
El castorrex és un conill que <.é 1a particulari

tat de posseir una pell semblant ·:1 la del casfor, 
motiu pel qual la pelleteria paga les pells a preus 
altíssims. A més ur1a parella de cnnil1s castorrex 
es cotitza actualment de 3 a s tml francs. 

Aquestes dades faran veure tota la importàn
cia del conill en qüestió. 

La f0rmació de la raça 

En 1919 un cunicultor francès, Mr. Caillon, 
de Lnché-Pringé (Sarta), notà que d'una lludri
gada de conills de raça comú hi havia un mascle 
glabre, o igni pelat, i que més endavant nasqué · 
el pèl, però un pèl completament distint al dels 
seus germans. 

La mare d'aquest estrany conill en la següent 
lludrigada produí un alb-e conillet igual que 
·l'anterior, però femella. 

Ambdós conills quan foren una mica grans 
tingueren un pelatge fi, curt, tupit, l10mogeni 
sense gens de pèl caní, és a dir, que no tenien 
cap d'aquells pèls més gruixuts, llargs i forts 
que amb més o menys quantitat posseeixen els 
pelatges dels conills de totes les races. -

Mr. Caillon féu reproduir e1s .los germans que 
presentaven idèntiques característiques, ço és : 
color de la pell indefinible i variabie des del nai
xement a la pubertat i en endavant de color bru
obscur. Aquesta pell, per molts caràcters recor
dava el pelatge del castor i per aquest motiu es 
donà a la parella i a la raça que originaren, el 
nom de «conills castorrex». 

La cattsa del fcHÒ111Cil 

Una de les malalt" que pot patir el conill és 
t'espiroquetosi o sífilis, malaltia de la qual sem
blava afectar un dels pares cl.e dits conills. En 
aquest cas, els conills castorrex haurien adquirit 
llur pelatge en virtut d'alteracions produïdes 
per l'espiroqueta, o paràsit de la sífilis, en la 
cèJ.lula germinativa, o bé el pelatge especial hau
ria resultat de modificacions nutritives imposa

des per la malaltia. 

Alguns autors han cregut que aquest fet calia 
reportar-lo a una veritable mutació nutritiva. 

La primera hipòtesi sembla confirmar-se per 
la raó de què els dos conills otiginaris castorrex 
eren de dolenta constitució, la qual trameteren 
a llur descenò.ència. A més els conills tractats 
pels mètodes ordinaris que s'useri en l'espècie 
humana contra la sí fi li s donaren en els conills 
exceJ.lents resultats. 

Però, els autors que pensen que el pelatge al
Judit pot ésser originat per una mutació brusca, 
potser no estiguin del tot desencaminats. Més 
avall ja explicarem el què passà respecte el par
tiçular a l'Escola Superior d' Agricu1tura de Bar

celona. 
Mr. Caillon féu reproduir durant cinc anys i 

amb estreta consanguinitat els conills castorrex 
obtenint sempre el mateix pelatge, per~ indivi
dus cada vegada més dèbils. Un capellà, amic 
de Mr. Caillon, mossèn Gillet, s'r>cupà també de 
la reproducció d'aquests conills i fou ell qui en 
1924 presentà alguns exemplars 0e castorrex a 
l'Exposició d'animals de corral c:ue cada any e 
celebra a París, mereixent !'ateació del públic 
i l'admiració dels cunicultors i 3els pellaires. 

e a nici er s de la nrça 

Els caràcters fixats de la raça 0 stgm 1'sla11-

darrl, són els següents : 
Cos llarg i esvelt, recte i fort; cap fi, allar

gat, més gros en el mascle; orelles llargues, co
bertes de pèl bru i orlades de negre a la punta ; 
ulls negres amb pupilla obscura i fous clar ; nas 
rectilini, punxagut, més gros en el mascle; les 
cames anteriors curtes més llarguês i dretes que 
les posterios ; ungles de color obscür i molt llar
gues; cua dreta recolzant-sc a 1J. gropa i en 1a 
seva cara i11ferior revestida de pèls blancs i en 
la superior, obscurs. El pelatge esta mancat ab
solutament de pa caní, essent la seva caracterís· 
tica un pèl de borra curt, fi, uniforme i tupid, 
e1 qual produeix al tacte una impressió avellu
tada finíssima ; la longitud del J:èl és a penes 
de 15 milímetres, i el seu color blavenc a la base 
i unifor ent bru en l'e_· tremüat de les pun
tes ; el ventre, blanc t na. El pes viu és 

de 3'5 a 4 qu"lo . 
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Qualitat s i defec te.:: 

l )esprés del reconei:xemen t oficial, la raça Cas

torrex ha estat sol·licitada per Pombrosos cuni

cultors de tot el món, tant d'Europa com d'Amè

rica. Amb raó se l'ha denommat la raça rle 

l' avenir. 

En efecte ; els industrials parisencs creuen 

que podran pagar fin s a 200 francs d'una pell 

de castorrex i els alemanys en la revista L eip
:: if¿'e J' l\ cwill ch e n ~ u c hle·n expressen la seva admi

ració amb el següent judici : fins Ha havíem dub

tat de l'existència d'aquesta raça i que sigués 

possible realitzar tal cosa ; ara n'estem conven

çuts i meravellats ; mai havíem vist una cosa 

tan bonica; totes les pell s cle conill, abans de po-

ar-les a la venda, se n'havia d'eliminar el s pèls 

gruixuts i llargs i tenyir-les. El castorrex ofe

reix la pell ideal per a la wdu~tria, putx que 

dispensa del treball de la preparació i pot ésser 

utilitzada en el seu estat natural. 

L'obstacle principal del castorrex és la seva 

marcada debilitat i les falles que s'experimenteu 

en la reproducció. El professor E. Kohler, en 

1925, escrivia: a seguit d'haver adquirit els pri
mers subjectes de la raça vaig quedar parat de 

les manifestacions de raquitisme que presenta

ven, com eren cames tortes, gep, cua replegada, 

ventre dilatat i més ample que d'ordinari . A això 

calia afegir que els castorrex eren total o par

cialment infecunds; els mascles en aparença 

eren molt vius, però excepcionalment arribaven 

<~. fecundar les femelles que se'ls portava. Els 

conills eren difícils dé criar i amb freqüèn

<:ia es notaven símptomes de raquitisme, tuber

culosi, sífili i abcessos voluminosos en el ven

tre i al cap. L'esperma dels mascles, durant el 

període en el· qual es mostraven infecunds, exa

minat al microscopi, resultava absent d'esper

matozoides. 

Els francesos han comprès que la raça Cas

torrex no era possible acreditar-b comptant no

més que amb subjectes dèbils i malalts. El mal 

fou estudiat i avui dia es pot dir que està guarit, 

podent presentar individus i famflies comp'leta. 

ment sans . 

La ena 

Les conilles castorrex són manyagues i de 

temperament suau. A cada lludrigada donen cle 

5 a 7 petits i a vegades més. 
Els conills naixen glabres o sens 

poc es vesteixen ~e èl blanc, el qual 
nant groc. Aquest Fflatg ers1steix fins a la 
primera muda. A mida q e passa d t m:ps. el pe-
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latge va prenent el color definitiu de l'n.dult. Als 
divuit mesos el pelatge és perfec t..: . 

Quan a la carn , és igual a la del conill ordi
nan. 

E l castorrex i l'Escola Sup_eriO'I' d'A g ricrtllttra 

Quan els Serveis de Ramaderia de b. Manco

munitat de Catalunya assenyalaren a les diver

ses comarques els conil.ls gue havíeu de criar, 

quasi tots d'origen exòtic, féu una excepció 

per la comarca del Penedès, on semblava que 

existia un conill diferent de les races conegudes. 

En el mercat de Vilafrancc>. s'adquirí una pa
rella d'aquests conills, la característica dels quals 

era la de posseir un pelatge gris-ferro, però amh 

el defecte de que el color no . era uniforme, sinó 

que el color gris-ferro es trobava barrejat amb 

un~ poca quantitat de pels rossos. El pelatge 

tema però, una excet.lent qualitat : el fons era 

blavenc, el pèl era curt i el pelatge tupit. 

Tota persona una mica enterada de les neces· 

sitats de la pelleteria, hauria vist en aqueUs co

nills una possibilitat de produir pells d'alt preu 

si aconseguia eliminar els pèls rossos i el poc 

pèl caní que hi havia. Si s'arribava a aquest 

resultat, el pelatgé s'hauria assemblat molt al 

del castor. 
Les cries obtingudes amb aquella parella eren 

força heterogènies. De moment, es crearen dues 

o tres famílies per tal d'evitar la con~anguinitat 
i els seus efectes. La selecció es dirigí vers l'ob

tenció del pelatge uniforme, curt i tupit, o si

gui eliminació de pèls rossos, pèl caní., donant 

tota la importància al fons blavenc i al color de 

ferro-rovellat de la punta dels pèls. 
L'operació marxava bé. S'havia arribat a acon

seguir en gran part la finalitat desitjada. Però, 

ens cal confessar que nosaltres mateixos no enii 

donàvem pas compte de la vàlua de la labor que 

realitzàvem, en el sentit que el s fets en han 

demostrat. 
Qui ens féu adonar dels resultai.:s òptims acon

seguits fou M . Albert 1'-'laumené, director de La 

I ï e à la Clrantpa.gne, de París. M . Maumené ,·in

gué a Barcelona per a assistir a !'Exposició in

ternacional d'Agricultura i ens fou presentat a 

1 'Escola Superior d'Agricultura pel professor 

M. Voitellier. En la conversa ens parlà d'un 

criador de conills que estava en via d'obtenir un 
pelatge que causaria una veritabie revolució en 

pelleteria. Ens descrigué la raça i les penoses di

ficultats que es tenien per a clotar de robustesa 

a ls pocs indi vidus que la composaven. En la des

cripció que M. Maumené ens feia de la raça que 
s 'havia d'anomenar castorrex, vàrem compren

dre que els conills penedessencs que millorà\'elll 
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oevien ésser molt semblants a la raça de noya 
formació que s'estava fent a França. 

Acompanyàrem .M. Jvlaumené als conillers i 
en veure els referits conills qutò'd.:, parat, i ens 
digué : .Esteu molt prop de !.1 rw:r,tvella qm: amb 
tanta pena hem ;·conseguit ·1 Fr.hJça amo l'avan
tiltge de què el · vostres subjectes són vigorosos 
i sans. 

Això era per la primavera de 1924, i en aquest 
mateix any i estació a París, en ~'Exposició d'a

J J i~nal s de corral, M. I'abb~ Gillet pre entava el 
conill castorrex, causant l'admiració dels assís-

tents i obtenint la reconeixença oficial de la 
raça. 

Ad, les coses anaren d'altra manera . Pocs dies 
ciesprés de la visita de J\11. :VIaumené, rebíem or
cire en compan:y·ia d'altres professors de què no 
ens acostéssim més a l'Escola. A l cap de poc 
temps, pel mosso que curava de l'aviram i co 
nills, sapiguérem que els nostres futurs castor
rex, que haurien pogut ésser l'origen d'una for
tuna pels cunicultors catalans, s'havien venut 
per a guisar-los amb samfaina. 

:VI. J{O."SELL I VILA 

El ·mildiu 

Abans de la crisi :filoxèrica el conreu de la vi 
nya era senzill, però des de llavors el nombre d~ 
paràsits ha augmentat tant, que d viticultor s 'ha 
trobat en l'obligació de combatre seguidament 
una plaga darrera "l'altra, i a vegades més d'una 
d'un cop sol. 

Entre els paràsits de .la vinya el mildiu és, 
segurament, un dels més perillosos pels danys 
que pot causar, i això amb tal intensitat, que ht 
rollita en menys de vint-i-quatí-e hores pot ésser 
completament destruïda, principalment quan 
l'atac és produït en el raïm abans o poc després 
de la florida i amb condicions atmosfèriques fa
vorables . 

Els viticultors de totes les e omarques prou 
que recordaran casos de dany a l'engròs, anya
des en les quals la collita pràcticament ha estat 
nuUa. 

Què és el mildiu? És senzillament un fungus 
microscòpic, que· viu dels teixits de la vinya, els 
quals desorganitza i mata. El míldiu vingué 
d'Amèrica importat en determinats ceps ameri
cans en l'època de la reconstitució dels vinyars. 
Des de la Xarenta el mal es va escampar per les 
terres d'Occitània i d'allí. s'estengué per Cata
lvn~''il. 

Encara que et mlldiu s1guí nen conegut Ot:ls 

vinyaters, serà convenient retordar el's caràcters 
de la malaltia en els diversos òrguens de la vinya, 
els quals com és sabut, ataca indistintament 

En les fulles, el míldiu es reconeix per taques 
més o menys arrodonides, que al principi, tenen 
nn color groguenc comparativament a les parts 
sanes de la fulla, les quals taques es veuen des-

prés per transparència. Mé. endavant, aquestes 
taques a la cara inferior es cobreixe11 d'una pols 
o eflorescència de blanc de neu que, tocant-h. 
amb els dits desaparei..x. Per regla general, ~a 

dita pols blanca se'n· va per sí s0la i llavors la 
taca pren el color de fulla morta. Obsen-i's que 
el míldiu, amb una mica d'atenció, no es pot pa.5 
confondre amb l'erinosi, malaltia causada per 
un petit insecte que embutllofa les fulles per h 
part superior i per la de baix, provoca la forma
ció d'un peluix blanc-gris o groguenc. Les but
llofes són prou per a diferenciar les dues afec
cwns. 

En els branquillons el mildiu es desenrotlla 
principalment en els nusos, i les sarments a ve
gades es desarticulen, o bé, devenen molt trenca
disses. L'escorça porta taque de color fosc, qua
si negres, amb reflexes blavencs, francament lí
vids i de molta persistència. 

En el raïm el mildiu es presenta com en les 
fulles ; apareixen eflorescències blanques i lla
vors la malaltia es coneix amb ,¡ nom de Rot 
gris. Quan l'atac és molt violent els brots ten
dres es colltorcen, s'asequen i cauen . Aquesta 
forma de la malaltia és molt greu. 

Quan els brots són de més edat el mildiu no 
produeix pas eflorescències blanques i en aquest 
cas s'anomena Rot bru, el qual atacant la rapa 
pot fer assecar en tot o en part el raïm. 

Els grans són també atacats ~n forma de Rot 
bru i aquests òrguens prenen un color i una con
sistència que els fan semblar bullits. Els grans 
s'ennegreixen i s'estoven i per regla general, 
s'assequen i cauen . 
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Des de el punl dc vi sta econòm1c el míldiu del 

raïm és el més perillós, pui x que ataca directa

ment el s raïms, però això no vol dir que el mil

diu de les fulles sigui men_vs perillós, ja que les 

full es són indi spensables per a assegurar el ci

cle vegetatiu de la vinya :fin a la maturitat dels 

raïm s . A més les invasions comencen sempre per 

les fulles, en quals òrguen s comença la naixença 

del s gèrmens que aniran a infectar a seguit els 

raïms. 
L'evolució del mildiu és la següent : El mil

diu essent un fungus endofit, viu a l'interior 

del s òrguens que ataca. Així que és adult, pro

jecta a l'exterior petits arbuscals, anomenats es 

pores o conídie . . El conjunt de conídies és el 

que constitueix el blanc neu que s'observa en b 

cara inferior de les fulles atacades. 

Les conídies o espores quan són madures es 

desprenen de la fulla i · el vent es cura d'escam

par-les per tots els altres òrguens de la vinya. 

Si cauen dintre una gota d'aigua, de les que es 

troben a la planta, es posen a germinar, formant 

un :fil micèlic, el qual' penetra a }'interior de l'òr

gan en què es troba. Si el temps és calent i 

sec les espores o conídies del míldiu es moren. 

Vent i sol c011stituei xe11 remeis de franc contr.1 

el míldiu. 
Quan l'atmòsfera és humida, là germinació d..: 

les espores és molt ràpida, si la temperatura es

tà pels volts de 27 graus. La incubació de la co

nídia o llavor del míldiu dura set dies . Per con

següent després el 'una ploguda i en els vinyars 

on existeixen gèrmens de míldiu, és del tot se

gur que al cap d'una setmana de la pluja la vi

nya serà completament invadida. 
Aquesta observació és important, puix que 

permet preparar-se contra una invasió de míldiu 

tractant les vinyes immediatament abans de la 
pluja, si això és factible, o bé inmediatament 

després. 
Per a completar aquest estudi del desenrotllo 

del míldiu n'hi haurà prou en indicar com ~s 
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produeix la primera invasió a la primavera. A la 

tardor, el fungu s, causant de la malaltia, pren 

la form a sabuda· de míldiu en mosaic, i en llo~ 

de ,frutificar a l'exterior produint conídics o es

pores, extremadament fràgils, forma en els ma

teixos teixits de la planta, òrguens de reproduc

ció susceptibles de resistir les intempèries i to

tes les condicions desfavorables. Quan les fulles 

es descomponen, els ous del míldiu s'enterren i 
allí passaran l'hivern. A la primavera, així que 

es reprèn' la vegetació i principalment durant les 

pluges, els ous eclosiom~ran invadint inmediata

ment les fulles. Aleshores, es formaran ràpida

ment les espores o conídies d'estiu, que mantin

dran constantment la invasió a }a vinya, i amb 

tanta més intensitat quant més. humit sigui el 
temps. 

La primera in:'asió és limitada, produint-se 
quasi sempre en les parts baixes del cep i en el 

lloc on; l'aigua s'embassa i per consegüent seran 

les fulles més prop de terra les primeres de con

tagiar-se. És, done. , la part baixa que cal vigilar 

a la prima vera. 
Vegem, ara, quins soh els remeis que es poden 

utilitzar contra al míldiu. Conmencem per dir 

que de tots els remeis, els que són a base de cou

re, ·segueixen essent els millors. En aquests úl

tims anys l'acció del coure ha estat fortament 

discutida, i Ja discussió ha estat seguida amb 

molt d'interès, per quant si el míldiu es podia 

tractar amb altres medicaments més barats, els 

vinyaters es treurien del damunt una càtre~a pe

nosa. 
Pels sulfatatges s'utilitzen les barreges líqui

des a base de sulfat de coure. Les dues fórmules 

m~s conegudes són el suc bordelès amb calç i 1<< 

solució borgonyesa amb sulfat de coure i carbo

nat de sosa. Una i altra dosen el sulfat de coure 

el 2 per roo. Ambdues solucions donen bons re

sultats i la venda de les mateixes es troben bones 

i preparades en el comerç, on es poden adquirir 

quan un hom no es· vol prendre la molèstia de 
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confeccionar-les a casa sev.t. 1..:1 valor -l'una so

lució depèn molt de la seva adherència, puix qu,: 

quant més enganxat quedi el coure en els òr

gans de la vinya, més eficaç serà la seva acció. 

Les sulucinn$ franc.ame11t ::dcalines. és a dir, amb 

accés de calç, són més adherents i per això es

tan més acreditades. L'adherència del sulfat de 

coure a les plantes és possible encara d'augmen

tar-la afegint a la solució certa quantitat de ca

seïna, que el comerç sol Yendre amb el nom 

d''adhesol . 
Quant a les polvoritzacions, s'efectuen amb 

pólvors a base de coure. El tipus més conegut 

és la sulfoestita cúprica. El comerç té a la venda 

ofres sulfatats que tenen l'avantatge d'actua¡;:_ 

ensems contra el mildiu i l 'oïdium, i d'algun 

temps en aquesta part, s' usen amb molt d'èxit 

els sofres sulfatats mullables. 

Sulfatatges i polvoritzacions cúpriques assegu

ren la protecció de la vinya contra el míldiu a 

condició, però, que siguin ben aplicats. Vegem 

com se fa. 
Quan el míldiu viu a l'interior dels te1xüs 

del cep el tractament ha d'ésser preventiu . En 

el moment que les espores i éonídies germinen, 

germinació que ha de realitzar a l'aigua, tots els 

òrgans de la vinya ban de trobar-se protegits pel 

sulfat de coure. 
Per consegüent s'ha de començar de sulfatar 

I 

des de que ixen els primers brots i el tractament 

s'ha dc repetir sovint. Els bons pagesos, a fi. de 

maig han fet ja tres o quatr~ sulfatades . A.quest 

tractament primerenc és de ~s-~·an ··· . efectes , puix 

. que permet sulfatar el raïms pel fet de què en

cara no estan amagats pel fullatge . 

Més endavant, els tractaments vénen condicio

nats per l'estat atmosfèric, és a dir, per les plu

ges. A vegades cal donar deu o dotze sulfatades . 

per tal de salvar la collita. En principi, si el 

mildiu existeix a la villya, cada vegada que plo

gui caldrà sulfatar de nou i aixè, cada set dies , 

si el temps continua plujós. 

Els sulfatatges líquids són insuficients òes 

dels començaments de juny perquè la soca , en la 

seva part central', no pot éser ruixada pel broc 

de la sulfatadora. 'B:s en aquest moment que els 

pólvors cúprics s'imposen i que les polvoritza

cions han d'alternar amb les sulfatades. Aquest 

és l'únic mitjà d'evitar les invasions del Rot bru, 

que es produeixen sovint en els raïms, a partir 

de la primera quinzena de juliol. 

La lluita contra el míldiu pets productes cú

prics està consagrada per una llarga pràctica , 

però · no dóna tots els resultats desitjables en 

anys plujosos, si no es sulfata i ec; polvoritza en 

temps oportú i sovint. 
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El cultiu ' . de la patata mec ant e 

La patata o trumfa és el vegetal, què en iguaL 

tat de superfície, produeix més a li ment destinat 

a l'home. 
Els tècnics s'han enginyat per a mecanitzar el 

cultiu d'aquest tnbèrco1, havent plenament reei

xit en alguns casos. Sitem, ~_n primer lloc, el 

tr·iado·r, aparell qu e ser veix per :1 classificar les 

patates. L'aparell és senzillament un garbell que 

tria les patates en tres classes : k~ grosses, que 

es destinen a l'alimentació humana ; les mitja

nes, que serviran per a llavor, i les petites, que 

es donen . als animals . Aquest aparell que es mou 

a mà, tria mil quilos a l'hora, ¡wrò té un gran 

inconvenient i és, que molts tubèrcols queden 

poc o molt pelats. Com ningú ignora, les ferides 

als tubèrcols són un 11iu de microbis, molts dels 

quals són causa de putrefacció. Per aquesta raó 

els triadors no s'utilitzen gaire en l'a pràctica i 

els pagesos prefereixen triar les patates a mà':"" 

Les semb1·adores fa molt temps que es conei

xen . El tipus més antic consisteix en una tramu

ja muntada en l'arreu, en la qual tramuja hi va 

un vailet a cavall. Aquest noi posa la llavor una 

per una en el tub distribuïdor. L'overtura del 

tub pot ésser regulat a intèrvals fixes per una 

transmissió que ve de les rodes. Les distàncie~ 

no són gaire més regulars que les obtingudes per 

la sembra manual. L'avantatge cnnsisteix en no 

haver-se d'ajupir. 
En els l'Ous models el vailet {:::; ~ubstituït per 

un distribuïdor automàtic circu·lar, el qual exi

geix una uniformitat de volum dels tubèrcul~ o 
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llurs boci ns a sembrar. Dues persones i un cavall 

poden sembrar una hectàrea di ària . 

E l model preferit ser à aquell que el tubèrcul 

és acompanyat poc a poc damunt un a corretja a 

paletes fin s a terra. Aquesta preferència. l'hau

ran de tenir en compte els pages0.s, els quals per 

tal d'avançar la vida de la planta acostumen sem

brar les patates germinades. Si, l'aparell, doncs, 

sacseja molt •les llavors, els gèrmens o ulls es fan 

malbé. 
Les sembradores obren un solc eu la terra, 

prèviament treballada, i tapen el mateix temps 

la llavor amb terra fresca. El pes d'aquest apa

rell no és més que de r.so a 220 quilos, ultra la 

cinquantena de quilos d-el pes de 1a llavor. 

Les a·r·rancadores es poden classificar en qua

tre grups : les llaures, les forques, les turbines 

: les excavadores . Les llaures per aquest objecte fa 

molt temps que són conegudes. En lloc de tom

lJar ht terra obli guen els tubèrcul s a remunta.- a 

la giratòria que travessa la terra. 

Les arrancadores forcades operen amb violèn

cia, sigui a la manera dels gossos que graten la 

terra, o bé per projecció transversal, pui?C que 

les forques estan muntades damunt una roda ver

tical. En comptes d'aquest ' moviment vertical, 

s'ha tingut la idea de crear turbines horitzontals 

les quals passen damunt dels rengles dels tubèr-· 

culs. Els eixos oblicus estan proveïts de bagues 
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d'acer flexibles, que s'acosten a s ' aparten un de 

l'altre, segons la resistència del sol, cosa que fa 

caure la terra, mentre les patates són obligades 

de muntar pel fet de què noves capes de terra i 

de tubèrculs les empenyen per efecte de la mar

xa de la màquina. 

Les màquines elevado·re.s estan constituïdes per 

una rella que passa per sota del rengle de pata

teres, seguida d'una graella que puja els tubèr

culs al mateix temps que els sacseja. Algunes 

d'aquestes graelles són animades d'un moviment 

propi i completades pe,r un elevador, que :fica al s 

sacs les patates, les pedres, una mica de terra 

i tiges de la patatera. Després, naturalment, 

quan es tenen les patates a casa, ja es fa la ne

teja . El ·principal obstacle que troben aquestes 

màquines, és Ja presència de les patateres, fulles 

i tiges, que impedeixen el bon funcionament 

Les arrancadores exigeixen al menys dos ca

valls. Els models de forques són els més divul

gats. Aquests pesen de 2.50 a 300 quilos ; supri

meixen ia part més penosa del treball, deixant 

les patates arrenglerades i per consegüent de fà

cil a plegar. 

El cultiu total de .]a patata per màquines és eu

cara una rnicq llunyà, però algunes màquines 

realitzen serveis ben apreciables. 

A. ELIES 

El • 1 el • Vl suc d-e fruita 

La CO II ~JjJeièn c ia al mercat ·vinfcola. - De-scobri

ment de la falsificació. 

Entre les maneres le falsificar o adulterar e) 

vi n'hi ha una que és corrent en països grans 

productors de pomes, cireres i prunes, la qual 

consisteix en barrejar al vi suc <fe fruites. En els 

alludits ·països el suc de fruites és a baix preu 

i com que per altra part estan ac:>stumats a veu

re vins àcids, I 'addició de suc fruitós al vi no 

desplau als consumidors. 

A Bèlgica, del vi de fruites se n'ha fet una 

qüestió parlamentària. En el Parlament i en la 

Premsa aquesta qüesti0 s'anomen.1 la· de <<Suc de 

fruites)), i assoleix una gravetat extraordinària . 

Les xifres oficials de les estadístiques ~elgues 

fan remarcar que en 1927, Bèlgtca importà 622 

mil hectòlitres de vi i que l'au:¡ r:cgüent la irJ

portació es reduí a 431 mil hectolitres, o sigui 

una deminució de 1~9 mil hect-":>lit.rcs, diferènò?s 

que sembla deguda a l'ús dels anomenats vins 

fruitosos. 

En 1926, hi havia a Bèlgica vint-i-sis fàbri

ques productores de vins de frmtes, les quals 

produïreu segons dades oficials ,j.?. mil hectolitre. 

de líquid. L'any següent el nombre de fàbrique~ 

2scendia a una quarantena i la quantitat de vi de 

fruites elaborada era de 6o mil hectolitres. 

Els propagandistes de la · indústria de suc de 

fruites consideren que la produc..:ió d'aquest lí-
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quid podria assolir a Bèlgica una gran importàn 

cia, puix que s'arribaria a ex.portar per I.ooo 

milions de francs del' suced~ni del vi. 

A Alemanya existeixen actp_alment més :le 

trenta fàbriques d'aquesta n~tura!esa, fabricant 

el .vi. a base de pomes_ Altres fàbriques utilitzen 

e.l suc de gerds. A més, Alemanya cada any auo. 
~ ~ 

menta les importacions de vius de fruites . 

En 192~, _importà 21 mil quinta·cs d'aquests lí

.quids, provinents de Xecoeslovàquia i Itàlia. 

A "Dinamarca les quantitats de begudes fabri- _ 

cades amb suc de fruites progressen constant

ment. D'any eu any la p~oducció augmenta un 

10 per roo. 

Serà necessari que l'Oficina internacional del 

vi emprengui una enèrgica acció per a fer cessar 

la competència que fan al vi els sucs de fruites, 

puix molts d'ells són 3 fegits al ,·i natural i es 

venen com a vi i- no com à suc de fruites. 

A Noruega aquesta protecció als vins Ja és 

assolida. La llei del 5 d'abril ne 1922 exigeix 

que el mot v·i s'usi exclusivament per al suc de 

raïms reservant per a els sucs de fruites el nom 

de «beg uda de fruites». 

A Suïssa i a Bèlgica els sucs de fruites més o 

menys barrejades amb vi es venen amb el nom 

de «'begudes vinoses» . Aquestes bt·gudes fan una 

competència deslleial als paï;os vitícoles, puix 

que els industrials a més de vendre els sucs de 

fruita purs, mesclen al vi una quantit,at impor

tant de sucs fruitosos, el qual lí.quid venen com 

a vi pur. El vi adulterat s'ofereix al comerç a 

uns preus que . el vi natural no pot combatre. 

Fins el present, tots els esforços dels químics 

havien estat endebades per a trobar un procedi

ment pràctic i eficaç per a descobrir Ies fraudalo

ses falsificacim1s . Els industrials sabent que 

rsr 

la química era incapaç de descobrir el fra u conti

nuaven amb seguretat la venda de begudes, que 

amb el nom de vi pur, hi havia una gran qua~ti
ta.t de sucs estranys al del raïm. Naturalment, 

aquesta indústria perjudicà - ¡ perjudica molt als 

vinyaters. I no soh eren els anàlisis químics els 

que fracassaven quant a revelar la presència de 

sucs fruitosos en el vi, sinó que també la degus

tació es mostrava impotent per ::t distingir el yi 

addicionat d'e suc de fruites. 

Però això s' ha acabat. El doctor Viíerder, - cap 

del· Laboratori del ser vei sanitari de Berna; aca

ba de trobar la manera de descoorir 'la presència 

de sucs de fruites en ei vi. La descoberta està 

basada en el fe t de què la sorbit::t, alcohol hexa

tòmic, perteneix a un dels elemt.nts químics de 

cada suc de fruita, mentre que 1a sorbita es tro

ba absent en el vi natural. 

E l procediment del doctor \t\' erder ha estat 

controlat i experimentat en nombrosos laborato

ris suïssos i estrangers, havent-se confirmat la 

vàlua de Ja descoberta del doctor Vv er à er. Aquest 

afirma, a més, que la presència fle sorbita és ma

nifesta, àdhuc en el cas de què el most de raïms 

i el suc de fruites es posin a fermentar plegats. 

A tots els qui ens interessa el vi, ens hem de 

felicitar de què per fi s'hagi descobert la manera 

de poder perseguir una çle les falsificacions que 

més mal feien als vinyaters. 

E l vi, tot i essent natural, té tants enemics, 

que només faltava que una fabricació en gran es

cala i de la importància que era la del suc de 

fruites, no pogués ésser atacada legalment. 

El procediment del doctor \t\Terder es traduïrà 

en una exportació més gran, i el mateix temps 

haurà deslliurat al v1 d'un enemi.:: formidable. 

TOMÀS V fA 
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El nitrat de Xile i el nitrat industrial 

El nitrat de Xile i el nitrat industrial es fan 
molta guerra. L'interès de les empreses i llurs 
competències són coses a part ~e l'agricultura ; 
el què cal saber al pagès és quin dE-ls nitrats' pro
dueix més bons efectes i per wnsegüent quin 
resulta a més baix preu. 

El nitrat de Xile, com es sabut, és una matè
ria mineralitzada, provinent de la descomposició 
de matèries orgàniques, principalment plantes 
marines, constituint dipòsits, alguns a l'aire lliu
re, de milions de tones. El mineral d'aquest di
pòsit anomenat calitxe conté del 40 al 75 per 
cent de nitrat. El mineral es renta per a des~m
barrasar-lo de l'iode i les aigües que s'han uti- . 
litzat, són recollides per a recuperar aquest me
taloide, el mateix temps que es separa el màxi
mum de clorurs que posseeix el calitxe. 

L'origen del nitrat de Xile fou definitivament 
establert en I923 per un savi de Praga, el qual 
eren que la formació del nitrat de Xile es deu 
a la transform ació de quantitats considerable de 
clorurs d'amoni, impregnant les undres volcàni
ques de les regions nitràÚques, transformació 
que s'operaria per nitrificació m1crobiana inten
sificada per la radioactivitat de dites cendres. 

A propòsit d'aquesta qüestió la revista L ' Ell
grais i confirmant Ja tesi del savi xecoeslovac, 
diu que a ]a superfície de la lava encesa calenta 
i recentment petrificada del Vesubi i de l'Etna, 
s 'hi troben petits dipòsits salins, a vegades en 
forma de plaques, de clorur d'amoni barrejat 
amb petites quantitats de diversos clorurs. E s 
calcula que el Vesubi en la darrera erupció hau
ria llançat uns cin,c mi~ions de quintars mètrics 
d'azot amoniacal. 

En les campanyes de propaganda de les em
preses del nitrat de Xile, es fa remarcar que con
té indicis de iode, matèria que no posseeix el ni
trat artificial, la qual matèria contribueix a ac
tivar lla vegetació i l'augment de llet en les va
ques i actua de preventiu contra el goll en les 
comarques on hi és endèmic. 

Respecte l'acció de l'iode en quantitats infini
- tessimals hi ha hagut una Uarga polèmica en les 

revistes alemanyes, angleses i ianquis. Si l'iode 
és contingut naturalment en el ritrat de Xile, . 

en el nitrat artificial s'hi afegeix un poc de iodur 
de potassa, obtenint així resultats semblants. 

Per uns observadors, 1l'iode afavoreix la vege
tació; per altres, no excerceix cap influència 
Amb aqLJ.esta desavinença entre els experimenta
dors no es pot formular cap conclusió. 

Quan a les experiències amb les dues classes 
de nitrats, l'artificial i el de Xile, tots els obser
vadors han constatat que els resultats són igual
ment bons. Per consegüent el millor d'aquests 
nitrats serà el que es vengui a més baix preu. 

Si el nitrat de Xile conté naturaïment iode, els 
nitrats industrials posseeixen també avantatges 
particulars. La indústria producto~·a de nitrat ar
tificial té el gran avantatge de poder combinar 
el nitrat amb la calç, combinació molt útil per 
les terres que manquen, o que són pobres de 
calcari. 

A la indústria dels nitrats devem els productes 
concentrats, com el nitrat amoniacal de 34 per 
cent d'azot, el nitrat d'úrea i molts altres utilit
zats a Alemanya, país on Ja fabricació de nitrats 
assoleix el 70 per Ioo de la producció mun'êial. 
També li devem els nitrats de sosa potàssics (rs 

per IOO d'azot i IS a I7 de potassa), i el nitrat 
de ,POtassa. El nitrat de potassa, ben preparat, 
no arriba a contenir més d'un I per roo de clo
rurs. Quan se tracta de barreges, el tenor de clo
rurs és molt més elevat. 

Per als agricultor que compreu els adobs 
barrejats o que ells mateixos els barregen, és 
convenient saber que els nitrats no deuen pas 
associar-se llarg temps amb els superfosfats, no 
obstant, la barreja es pot fer sense perjudici, 
unes tres setmanes abans d'usar-la. 

També convé advertir que si s' adoptés el ni
trat d'amoníac, caldria com per ~ tots els pro
ductes amoniacals, evitar qualsevol barreja amb 
la calç o amb altre adob a base de . calç, le. escò
ries per exemple. 

El nitrat pur, sens ésser inflamable aviva el 
foc, motiu pel qual es tindrà compte de posar-lo 
en llocs on, en cas de calar-se foc, no pugui aug
mentar les proporcions de l'incendi. 

JOA. ' MONTFORT 
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El valor que representa l'avicultura i .la . erta 

de conills a Bèlgica 

Tothom sap que Bèlgica és un petit paí.s, d'una 

extensió quasi igual a la de Catalunya, però amb 

tres vegades més de població . Malgrat els efec

tes tràgics de la guerra europea, en pocs anys 

els belgues retornaran la seva pàtria en estat de 

produir no sols igual, sinó més i tot que abans · 

de la guerra . Una important Revista d'economia 

belga ens dóna les referències que segueixen : 

<eEn · r910 Bèlgica posseïa 12 milions de caps 

entre gallines, galls, pollastres i capons. El re

compte es practicà a últims de desembre, època 

en la qual no hi han llocades i Pn el moment en 

què no hi ha més que animals adults. En nquell 

instant s'estimava que el nombre de gallines po

nedores no era inferior a ro milions. 

>>La producció d'ous belga era insu·fi.cient per a 

la consumació havent d'importar anualment roo 

milions. d'ous aproximadament. F.n endavant la 

producció ha crescut grandiosament, de manera 

que en lloc d'ésser importadors, hem devingut 

exportadors. En r926 l'exportació belga d'ous 

fot1 de 400 milions d'unitats, que valgueren 300 

milions de francs. Aquesta suma ha permès de 

pagar aquest any la sexta part de les importa

cions de blat, la qual importació representa, a 

raó de 25 quintars l'hectàrea i dc 200 francs el 

yuintar mètric el valor de la producció de 6o.ooo 

hectàrees, és a dir, de 2/5 de ~a superfície que 

dediquem al cultiu del blat . El desenrotllo de la 

producció ·d'ous ha determinat en la nostra eco

nomia genera 1 el mateix efecte gue una anexió 

<Ie 6o.ooo hectàree de terra formentera de la 

millor q uali ta t. 

· »Això no és tot. A més dels ous, l'aviram pro

dueix carn . Des de rgro no s'ha ras fet una es

tadística d'animals de ploma, el nombre dels 

quals ha augmentat considerablement. Alguns 

avicultors estimen que el total .. Ja passat de r2 

milions a r8. Aquesta apreciació és moderada. 

En efecte; si es calcula una producció de roo ous 

per gall_ina, la producció íntegre d'ous d'abans 

de la guerra era evaluada a r.ooo milions d'uni

tats, en la qual s'ha d'afegir roo m-ilions 

provinents de la importació. Suposant que el con

sum interior sigui el mateix, la producció tota~ 

actual deuria ésser, tenint compte de l'ex

portació, el menys, de r.soo :nilions d'ous, i 

per consegüent seria un so per roo superior a la 

producció d'abans de l'a guerra, cosa que ve a 

confirmar l'estiniació de r8 milions de cap~ in

dicada més amunt. 

nEn aquesta estimació s'ha de considerar dos 

fets que tenen molta importància: l'augment de 

producció per gallina i l'augment ctel consum in

terior. El consum ha augmentat en les famílies 

en general i les dels productors, pel fet de què 

l'ou és menys car que els altres aliments d'igual 

valor nutritiu. Per altra part, es calcula que 

aquest any 1929, l'exportació arribarà a 550 mi

lions d'ous en lloc de 400 l'any passat. Tenint en 

compte aquests factors, persones cr.mpetents eva

Jueu actualment a 22 milions el nombre de caps 

d'aviram existents a Bèlgica. 

nLa producció de carn de ploma és de due 

classes : de la substitució de les ga]Jines pone

dores per altdes de més joves i de l'excés de mas

cles. Abans es creia que la posta no baixava fin 

al cap de tres anys i encara avui molts pagesos 

serven les gallines fins el tercer any, però la ma

joria prenent peu de les experiències divulgades 

troben avantatjós suprimir les gallines als dos 

any . Així es pot calcu1ar que cada any de 7 a ro 

• 
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milions de gallines són lliurades al consum, les 

qu als a raó de r's quilos de carn neta per cap, 

produeixin de ro's a rs milions de quilos .de carn. 

més, hi ha de 7 a ro milions·; de pollastres ger

mans de les poUes que han de reemplaçar les ga

llines , que a 500 grams, pes net, fan de 3'5 a 5 
milions de quilos, els quals afegits als anteriors, 

donen conjuntament de 14 a 20 r:Jilions de qui

los, o sigui un promig de 17 milions, que valen 

170 milions de francs. Aq uesta quantitat equival 

aproximadament al pes de la meitat de les nos

tres importacions de carn congelada. 
»Una exp lotació la importància ·de la qual de

passa el que es pot creure és la del conill domèstic, 
el qual actualment tant es ci:ia per la carn com 

per la pell. Ignorem directament . el nombre de 

conills que existeixen actualment a Bèlgica. Però 

:abem per l'estadística general d'Hgricultura del 

:P de desembre de 191 o, que en teníem 2 mi
lions. L'època de l'estadística ens fa pensar que 

es tractava de subjectes quasi ~ots adults desti

nats a la reproducció. Suposarem que en aquest 

nombre hi havien I.25o.ooo de fe:melles. A raó 

de 20 joves per conilla i per any i de' I' 5 quilos 

de carn neta per animal jove, representa una pro

ducció anyal de carn de 37-soo.ooo quil_os. Les 
persones que estan a] corrent d'aquesta particu

lar explotació, unes estan convençudes que pos

seïm tres vegades més de conills que abans de. la 

guerra, i altres, que en tenim cinc vegades més . 

·o tindríem més que multiplicar per tres o per 

ci nc els nombres que acabem d'_indicar, de forma 

que la producció de conills pot t::vainar-se entre 

75 i 125 milions de caps i entre II2 i r87 mi
lions de quilos de carn, o sigui un promig ·de 

r oo milions de conills i de ISO milions de quilos 

de carn. La producció de carn de conill a raó .de 

ro francs el quilo equivaldria a I .ooo milions de 

francs. Aquestes xifres comparades aml;> les de 

I~ carn d'escorxador, resulta que tn I925 es dis

posà de I04 milions de quilos ·1e carn bovina i 

120 mi'lions de carn de porc. En .t926 les expor

tacions d'aviram i de conills viu; representaren 

aproximadament I milió de quilograms, que va

lien 8 milions de francs i la dels animals sacri

ficats · equivahen prop de 3'5 milions de quilos, 

per valor de 3 2 milions de francs. 
L'exportació de carn de conill vers l'Angla

terra no·ha reprès la importància que tenia abans 

de la guerra; l'exportació actual representa sola

ment la meitat de la quantitat de llavors. Les 

xifres que acabem de donar són ~uficients per a 

demostrar la urgència de reconqmstar els antics 

mercats i fins de descobrir-ne de nous per tal 

d'absorbir la creixent producció de carn. 
»És d'observar que per efecte de . la higiene . 

practicada en els conillers, el conill domèstic es 
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millora C011Stantmeñt eu qualitat i que tendeix 

a perdre l'olor stú generis que feia la carn poc 

estimada de part de molts compradors. 

»El ~on ill no és pas solament un productor de 

carn : la pell representa un valor gens desprecia

ble. Les pells de conill a Bèlgica són utilitzades 

pel pèl i per les tintoreries. Unes vint-i-cinc fà

briques, ocupant un persona}; que varia entre cin

quanta i sis cents obrers, tallen el pèl de les pells 

de poc valor que"llo serveixen per a la pelleteria. 

La tintoreria de pells, menys perfeccionada en

cara que a França i a Alemanya, però amb 

l'avantatge d'un p-reu de producció molt baix, 

compta amb una vintena de fàbriques que trans

formen les pells de conill en pells per a abrics i 
altres usos del vestit . Les fàbriques de tallar 

pèl utilitzen 50 milions de pells : 1er any i les tin

toreries zo milions, que representen un valor de 

340 milions de francs. Fins a aquests últims anys 

els cunicultors es desinteressaven le( dest~ de les 

pells ; la més gran part era inutilitzada i encara 

així continua. Malgrat la intensitat de l'a produc

ci? i les necessitats de la indústria, es creu que 

d nombre de pells de conill recollides a Bèlgica 

en 1928 no ha depassat ro milions, de les qual s 

sols una petita part era aprofitab'le per la pelle

teria. Els altres 6o milions de ')ells la indústria 

belga ha d'importar-les de l'estranger. La sor

tida que s'ofereix per aquesta banda a ')a produc

ció de conills es ülimitable, puix que l'ús de les 

pells no cessa de desenvolupar-se i per altra part 

Bèlgica constitueix un medi ideal per a la cri:t 
del conill. . 

11Recentment es realitzaren molts esforços per 

a decantar la producció del conill vers la. pell esti

nada. Als pagesos s'e'ls ha ensenyat els mètodes 

higiènics de-1a cria, se'l's ha procurat les races 

més, .aQ.equades i . se'ls ha . dem,ostrat e)s procedi
ments de 'preparació i conservació de les pells. 

S'ha organitzat una centr~l per . a la venda en 

comú dels productes d~ la cunicultm:a, la qual 

recull i classifica les pe11s, remetent-les als fabri

cants. Alguns preus mostren e'ls resultats obtin

guts: en I9I4-rgr8 el preu de 1es pells de conill 

valia de 15 a 2.5 cèntims i 35 el màxim ; en I919 

i I923 le 13 cèntims a I franc . A partir de I924 
les pells han començat a adquirir valor i l'es dar

reres vendes realitzades per la ~entral han estat . 
per les miUors pells fins el gros pr~u de 32 francs 

Ja peça.'> 
Aquestes xifres produeixen vèrtig . No s'està 

habituat a considerar quantitats tan. importants 

quan es tracta de conills i gallines. El lector 

tindrà però, en compte el valo.r de la moneda . 
belga. 

ANTom RICART I LL ·e 
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UNA MICA DE TOT 

NOVA APLJCACT(> U'i'DUSTRIAL DE LES 
GARROFES 

Anàlisis practicats durant cinc anys han de

mostrat que les garrofes contenen del 20 al 26 

per roo de sacarosa i el 15 per roo de sucre in

vertit. Nombroses experiències d'extracció del 

sucre a l'estat cristalitzat no han donat cap re

sultat, utilitzant els mètodes ordinaris de la in

dústria sucrera. 
Desp~és de llargs estudis el resultat que es 

cercava ha estat obtingut, mitja!1Çant l'acció de 

l'alcohol etílic o metílic, de l'acetona i alguna al

tra substància . El sucre obtingut es presenta en 

, crisalls grossos, de color blanc, lleugerament 

groc, de sabor dolç i amb una :mea de gust de 

garrofa, gust que desapareix després de practi

car una altra cristalització, en la que el sucre, 

llavors, ja no es _distingeix del sucre habitual. 

El rendiment varia entre r6 i 23 per roo, segons 

la qualitat de !~s garrofes. 

De les aigües mares se'n pot realitzar una al

tra extracció . El residu definitiu és una mel'assa 

densa contenint glucosa, levulosa i el 2 o 3 

per roo de sacarosa . Aquesta melassa pot ésser 

utilitzada de diverses maneres : fabricació de 

compotes i altres productes alimeuticis dolços i 

iabricació d'alcohol etílic, barreges antiparasità

ries de les plantes, etc. 

El procediment d'extracció industrial és sen

zill. Separació dels garrofins, extracció en apa

rell s anàlegs als utilitzats per l 'oli, cristallitza

dors, centrifugadors, alàmbics. etc .. .. 

El garrofí està contingut a la garrofa a la pro

porció del ro per roo. El perisperma dels garro

fins posseeix una substància colorant, la qual 

ha estat assajada en el tint de la llana i seda, 

" donant una bella coloració de colors rosa molt 

delicats, inalterables à-dhuc al cap dè cinc anys . 

Els garrofins, convenientment tractats, produei

xen a més una cola que s'utilitza 1--er a els apres

tos. 

NOTICIARI 

. \ SSEM:.HL.E.-\. DE LA UO ~FEDI.!;RA 'IO • INDIUAL 

HIDROGRAFICA DEL PJRENEl..: ORIE 'l'AL 

llJ /s IW III C IIOJII.C itf ,~ 

Obtingueren Ja designació de Síudics per u fom•ar 

part de 1 'Assemblea de la ConfE-de ració els senyors se

;;üents : 
Per leR Zon cd :Jr¡rícole-~: Síndic¡; en propietat: Jo:;ep 

l'erran Galter (Muga) , Salvador ~3onet (Fluvià), 'l'omà~ 

~Iontagut (Fresser), Carles Forcada (.-\l t Ter) J osep 

Maria Bru de , 'al a ('l'er m 'tjil.), Jaume Bartrina (Ter 

baix), Lluís de Pra t ('l'orde ra ) . Paulí 'l'ona (Besòs) . 

.Josep Montardit (Alt Llobregat), J oan Angel (Baix Llo

bregat), .To. ep Maria Despujol, baró de ftlgntclar (Car

doner), Jaume Vicb (Noya), J osep Vendrell (Francolí). 

• 'índics suplent·: Onofre Pont, Pau Gusiñer, Salvador 

.\Iauri, Antoni Palau , I idre \iiias . Carles Soler, NarCÍ¡; 

'l'useU, Aberci de Sob•·egrau, .Jo. ep Vilardaga, Tomà~ 

Parellada, -Joan Gallifa, Oriol :\(arrugat i Fidel de -;\fo
J'aga . 

Per /¡•s 7.oll e., In dustrials : ?;ona del Xord -oest.-Sín -

dics c:n propietat: Bartomeu Terrades, E duard , uuer, 

.loan Folcrit, Ròmul Bosch Catarióeu, Emili Portabella 

Barrera, Fran<"esc Vi,•e Pon i Frederic L-ópez Tabor . 

Síndic · suplents: .Jo. ep :\faria Pujades, Josep Llau

det . .Joan Serdà, Francesc de P. Planàs, Josep Maria 

lirm matí, Pere Sa ·re:t i (1audi Díaz . 

Zona del Sud-oest.-Sind~es en propietat : Llu ís .\ r

gcmí de Martí. Enric Gomis Cornet, Josep Prat F eliu .. 

.Josep :\Im·ia )(ata j Juliil. . Delmir de Ca•·alt i .Joan Palà 

Claret. 
Hindie" ;;upi uts: Enric Vila :\liquel, Esteve 'J'orrens 

Bllt'és, An toni Pons i Arola, Ricard Viíia . Josep Mi

quel Bonet, Josep Compte i Viladomat . 

Pl'r les !fri!IIS Obres dr Rcc.-Sindic!< en propietat: 

Rarael Roí:< i 'l'ones, .Josep Antoni de 'l.'on·ens, .Joan Ma

grinyà, Enric Aguadé, Sebastià Gumà, Francesc Xavier 

de Ro¡; , Bona\·entura VinyAls i Font, Ignasi de Ros i 

de Pu ig . . Josep Maria )Jontserrat Llopis i R afael Tor

rent Garrigolas. 
• índic suplents: \ ïctor • et-ra apmany, Víctor Ca

"anova · Ferrer, Rodolf Cavallé Borràs, ,J. R. de Améza

ga. Francesc Bultó Sert, Càndid Mundet, Santiago l\fac;6 



valenti, Josep Riu Volart, .Jobep Governa CaneJa i ';li

ment Guix Sabadell. 
Ora.nH rtpl'Ofilrrments inclnstria/J¡.-Sindics en propie

lllf: Manuel Lozo_va. anet, Alfred Viñas H eras, Lluíf' 

HrmfasuKrlna R•H·a, Víctor Rihc·m. Artur Redó Guixa.rt. 

J•'rau<•esc· Pi ella Surerol. Bonaventura A rau Ferrer. 

Hlndic~ suplent~;: Salvador Filella, .Josep Jgna,;i de 

LlnrE<ns . .Rafael 1\fom·e de PPdi'O, .'\ntoni .Janer Foraster, 

l•:varist Sierra fCuertes, li'J·anc·Ps<' Bnrés Re gord osa i Ma

riun Iglosias Abadal. 
llcprcscntacirwH l'orporc!lil;c.~.-Cambre~ de ('omerc; i 

lndústJ-ia: Slndie en propietat. .ToseJJ .\•lonegal Nogués: 

~up lent, .Tosep Boada Pi rJuer.-C'an.ln·es Agd col s Pro

vincials i C'omar<'als : Sln:lir en propietat, Eu ebi de 

Pu ig i de R i<"h: síndic uplant, R amon de Fontcuberta i 

de Oalmases.-Societats J,<;conòmiques d'Amics del País: 

Síndic en propietat, Sebastià La.porte Vilà: síndic :;u 

plent, Firm@ de Casanova i .Ballet.-Ajuntament de Bar

c·elona : Sindic en propietat, Joaquim Llansó ; s lndk . u

plent, Manuel Juncadella-Junta d 'O hr s del Port de 

llan·elona: ,'fndic en propiètat, .Jo ep Aixelà .Juvó; sín

dic· "'"JllE'nt. Rmili Jr)l'ba Rnmañà.-Pafmnat del ?IJnnt

sl:'n,) : !:;índic suplent, comtd de Fígols.-In ·titut Agríeu

In. 'atalà de Sant I sidre : Síndic en propietat, baró d'Es

pom: ll it; síndic .-uplent , Lluís de Dalmases i d'Olivart.

ARsociarió de Barquer~ de Barcelona: Síndic en proprie

f.at, fgna~i flolo1· i Damians ; s índi c !4 uplent, Rarmon Ga.rri

gft Nogués-Coll. 

El dia 3 tingué lloe l'art · d'obertura i constitució de 

la primera. A sembles, la r¡ual estava fo rmada. per Jes 

representacions de les r.one. agrícoles del teni tori d ·a()ues

lu Con-federació, de ~ones indu . trials del nord-oest .¡ 

s11d-oest, per les grans obre~ de regadius, empreseR hi

d,·iwlir¡ues per dret propi i representacions d'entitats 

otininls agrícoles, de <'Omerc; . gram; ohres püblir¡ue;;;. i 

ult1·es entitat similars. 
L'acte va teni¡· lloc al S!lló de C'ent de les Cases Con

~i-<torials. 

Ocupaven la presidència, el general Despnjol; A~curre 

ga; doctor Guillamet, bisbe de J3arcelona : Delegat d'Hi

HPnda; Femàndez Victorí; general Vives; Ponsà; comte 

de Fígols; Jacint Vez; comtE' de Caralt; Fernànder. de 

la Campa; baró d'Esponellà., i el senyor Tenorio. 

l!.n representació de l'Ajuntament de Barcelona Pren 

presents els regidors senyors Torrents, Juncadella, De 

Ros, Matas, Julià , Puigdomènec, Ribé i Ga.> de ]\[on
tPllà. 

Obert l'acte pel general Despujol, prengué la paraula 

t<l president de la ouiederació, geue ral Vives. 

Digué que a despit del progrés constant de les terres 

r.a.ta.la.nes, tant en el ram de la Tndüstria com en el 

de l'Agricultura, no dei.xen d'haver-hi problemes inte

ressantíssims per a resoldre, per tal d'aconseguir una 

riquesa. i un esplendor totals. Un d'aquests-<ligué-és 
el de I 'aprofitament de les aigües. 

Estudià les causes que motiven les intermitències 

eonsta.nts de l'aigua fluvial i els desgavells que produei

xen aquestes intermitències als agricultors i. als indus

trials. :Bs per t·esoldre aquest problema i perquè hom 

pugui treure el major rendiment possible dels rius , que 

va néixer el projecte de fundar la Confederació . 

Estudià el procé evolutiu de la naixent Confederació 

i remarcà que els esforços de la Comissió organitzadora 

\Tan anar encaminats a l'ampliació de la primitiYa Con

fpderació del Pireneu, per tal d'abs. tar , també, les ter-

res de prop de l'Ebre. Això ac·onseguit, el ~ darrers tre

balls per o la cop.stitnció de la Confederació foren en

llestits ràpidamen t . 
Tot seguit féu un a lleugera 1·ecer.oi:J de les caradtri~

tiques que pre,enten els nostres rius principals pet 11 

l'aprofitament de llurs aigües . com f'Óll el Muga, Ter. 

Llobregat, Tordera, Besós i Prancoll. 

Parlà de la con tmcció à 'tm gran }Jan t.\ a R.ilJollet, i 

de qnatre pantans a tot el llarg del Llobregat. Digué, 

també, que el que presenta m és dificultats és el Frau

coll. 
Acabà dient ¡ne a m és a m és de la construcció 

d'!iquests pantans, la. Confederació con tittüda. ha de pre

ocupar-se, . obretot . del pr.Jblema de la repoblació fo

restal. 
El senyor Vive va ésser molt aplaudit. 

A continuació el senyor Pous!\, en nom de l'Ajunta

ment, donlt la mP~ cordial hPDvinguda a tots els dele

gats .de les diverse. comat·l¡ues catalanes i felicità efu. 

;; :vament els directiu!'! de la ('omis ió Ol'ganitr.adora pe1· 

t1 eballar en una obra tan positiva i de tant d 'interèR. 

Es doDà per constituïda la C'ouiederació Sindical Ridrn

p·àfica del Pireneu Oriental, i . 'aixeC'it la ses ió. 

Tots els assistent foren obser¡uits amb tm e. plèndid 

lonx: 
Quinze minuts més tard, ,;ota la presidència de la Co

wissió organitr.adorn, tornaren a ¡·eunit·-se els assem

hleistes. 

Es va procedir a nomenar e l~ individu~ que formaran 

les due Tnule de l'Assemblen que es rvuneix cada any 

durant el me o· de maig i desembre, les qual estan for

mades per dos vice-presidents i un secretari. El prt>. ident 

és el Delegat Regi, :enyor Yiye,.;. 
Després de la votació, resultaren elegits els següents: 

Represe-nf;ants del agricultor.•: .Josep Antoni de Toaen~ 

i de Font, Jgnasi de Ros i Pui¡;, Vicents Coma Ferrer. 

Paulino Torras Vi llit, Exr111. senyor haró d 'Esponellà i 

,Josep F erran Galter. 

Repre.9c ntcfllts indu.strials. -Tosep iVIariH ?\Iata JuJii1, 

Lluis Santasusana i Roca , _Enri c Gom is Cornet. Franc '~e 

Piella i Sm·erol. 
Quedaren nomenats, de. pr~s . I,; l[tl e han de forlllar les 

eumissions d'Actes, Pre><suposto:; i l<'oment. 

Com is sió el 'Acte .~, legislctti·va i el 'a.rbitmtge : Frederic· 

'l't·avé E . cardó, Senyor baró de Moncla.r, Josep Ma1in 

de Brn de Sala Serrà, Josep Montardit Garcia., Joan 

.-\.ngel Genís, Frederic· Lóper. 'fabor, Bonaventura. de Vi-

11yals i Font, Francesc Xavier de Ros i de Dalmases. Joan 

JV!agrinyit Ban{,;:;, J osep Maria :.rontserrat i Llopis i Rafel 

Tonent Garrigoles . 
Comissió de P1·c-~Bttpostos: RxPm. Sr. cnmte de ('ara.lt. 

Excm. Hr . :rosep ':\[onegal Nogués, Excm. Sr. Eusebi de 

Puig i de Ri eh, 1'omà · Moutagut Bosch, Salvadpr Bonet

Olivet, Josep Vendrell Ferrer, Sebastià Gumà i Suris. 

lfArecl Vinyes i Heras, Excm. Sr. Comte del Montseny. 

Excm. Sr . .Jo ep Aixelà .Jnvé . .Jaum Ba.rtrina lVIa" i 

.Jaume Vich Casanoves. 
Comissió de Foment: C11rles Forcada Sors, Lluís de 

Prat Roure, Eduard Sunyer i Ferrer, Joan Folcrà i Tei 

xidó, Ròmul Bosch i Caterineu, Emi'i Portabella. i Ba

rrera, Francesc Vives Pons, L luís Argemi de Martí, Jo

sep Prat Feliu, Joan Palà Claret, Artur Sedó i Guichard. 

Víctor Riu Ribera, Bonaventura Aràn i Fener, Manuel 

Lozoya Janer, Sebastià La.porte VilÀ. i Excm. Sr. Lluí" 
Bosch LabrLIS. 

De la Comissió de Pressupostos resultaren elegits: Pre

;;i dent comte de C'aralt: vi ;:e president. Eusebi de Pui!! 

i dP RiPh; secreta1·i, Alfred Y'nye i Heras. 
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De ]u Comissió de Foment: President, France e Y ives 
¡ Pons: vice president. Artur Sedó i Guichard : secretari, 
Jo. ep Pnt i Feliu. 
~que t vespre va quedar nomenada la Comissió d 'A_c

tes. 
Una vegada fets aquests nom enaments, es va procedir 

a llegir el programa del que e. t racta ria a la sessió de 
l'endemà . a la Cambra de Comerç: 

Lectura de l'aetta anterior; precs i pregunte:; dictamen 
de la Comissió d'Actes, 1Jas d 'aqueta per la ponència del 
reglament de la Federació: lectma del pla d'obres i ser
veis; pa d ·aque t a la Comissió de Foment i Pressu

po tos. 
I es dóna per acabada la sessió. 

Segonu. sessió 

A les deu del matí del di v 6 tingu(· lloc la segona sess1o 
de l'Assemblea •ons ultiva de la Confedei-ació, al saló 
de se ~ions de la Cambra de Comen; de la no tra ciutat. 
La concurrència fou extraordinària . 

Presidia l'acte el Delegat Regi . general Vives . 
Foren aprovades les actes del ~ Síndics contra les 

<¡uals la Comissió organitzadora no ha apreciat cap eh
rec. A rné a m és, s 'han posat a di scus ió i votació al
guns d.ictiunens eme os per la Comiss ;ó d 'Actel'. 

L 'Assemblea acordà anul·lar la proclamació de Síndic 
de la Zona Agrícola ·u, Rio Gayà, que havia recaigut a 
iavor d 'En Francesc Valeni;{ i Martí, estimant la pro
teRta formu lada per En Josep Fortun~- Areu i pl'oclamant. 
h aquest últim Síndic, propietari de I 'e~mentada Zóna. 
<l'acord amb el dic tamen de la om i. s ió. ImpugnÀ el 
dictamen el senyor Baró el 'Esponell à, defensant-In els 
. enyor Travé, Gay de l\IonteUI\ i Fortun~--

Foren aprovats ense disc,Jss ió els dictàmens admetent 
la designació de Síndics efectuada per l'A grupació de Re
gants de la Mina i Séqnia de Santa Coloma de Gramanet. 

En discutir-se el dictamen de la Comi s ió , rebutjant la 
¡•roposta de Síndic!'. formulada per la Societat General 
d'Aigü es de Barcelona, fe ren Llf' de la paraula . impug
nant el dictamen, els . enyors Soler i Nolla i BoF.ch
TJabrl!s, defensant-lo els senyors Travé i Vives Pons . 

L'Assemblea acordò acceptar el di ctamen. 
També fou aprovat el dictnn1 en de la Comissió refu~ant 

la pro po~ ta de Síndic. de 1 'Em pr ~a ConcessionÀria d'ai
gües Subterrànies del riu Llobregat. 

Tot seguit ·d'això, Enric Gonzàle7., Director tècnic de 
lr, Confederació, ll egí el pla d'Obre. i Serveis. H om 
acordà pnssar-lo a Ja Comissió de Foment. 

A més a m és també s'acordit qué el Projecte de P ref'
-supost redactat per la Comissió organitzadora, fou pa. · 
:at a la Con;lissió de Pressupostos . quedant per a celebrar. 
la tercera sessió 1 'endemà. 

I La t r1·cera sr.~s icí . 

A la 'a mlll·a de Comerç es Ya celebrar la te rcera de les 
.essions amb assistència de la quasi totalita t dels geny<>rs 
${odies, sota Ja presidència del delegat regi general Vives. 

En el període de la sessió conesponent a precs i pre
guntes, el senyor Puig lll!lrcó . que repre. en ta el Port 
Franc, demanà a la l\Iesa que es preocupé de gestionar 
del ministre de Foment que sigui atribuït a la Confede
t·ació tot el que faci referència a la defensa i endegament 

¡-
)/ 

Jel r'u Llobregat, tjüestió tJau cendentalís · inm . . J e · l <! 
~n compte que per a l'obra del Port Franc ~" de vitaL 

intercs. així com també per als element~ agri<:ulto1·s i f~n,; 

i tot y,er a la salut pública de la ciutat de Barcelona. Fc¡
ren constar llnr adhesió a aq uesta petició el senyor Jull
cadella, r~presentant de l 'A juntament . i els senyors l~er

•an Galter i Ros (Xavier) aquests darrers intressaren q11e 
se sol-li citi també per als altres rius de la Confederació. 
]n tervingué el senyor AngPl Gení. . qui, interpretant el 
criteri dels agricultors del Baix Llobregat, discrepit del 
senyor Pu ig Marcó eu allò que es refereix als . supo.at~ 

avantatges de l'endegament del Llobregat, i constatà, en 
canvi. els avantatges que e; deriven dels embassaments; 
reguladors de la conca alta que ban estat exposats en el 
pla d'obres, tota vegada que els esmentats endegament; 
no poden evitar les inundacions ordinàri es, i negà J' exis-~ 

tència dels perills per a la salut pt'dJlica exposats pel, 
senyor Puig l.VIarcó. 

F ou llegit un dictamen de la Comissió de Foment pm
posant l'aprovació del pla d'obres i servei., i posat a dis
cussió, el . enyor Sunyer entau là un debat amb 1·efe
rència al pantan de Ribe del Fresser, per creure que la 
Confederació hauri!l de preocupar-se d'evitar que continuï 
la construcció del ferrocarril de Ribes a ~ !1ria, sots pena 
que el dia de demà, per qu~dar aquest ferro<:aJTil afe<:tat 
pel projecte de pantan, resnlti excessivament g1·osF.a lu 
indemni tzació que hagi de &atisfer-se . 

Defensà .el dictamen el senyor Vives Pon , president 
de la Comissió, el qual demostrà la impossibilitat d 'elll
prendre cap gestió o iniciativa en el s'ent it expressat pet 
senyor Sunyer, tota vegada que el projecte de pan'tan 11'• 
té encara e. tat ofi cial i no passa d'ésser una s imple aspi
mció. En la mateixa opin ió que el ~enyor Vive. parHt el 
rlirector ti>cnic senyor Gonzidez Grande, qui digué que la 
inclusió del projecte en el pla d 'obres era 1 't'mica cosa 
que per ara ha pogut i pot fer-se. 

Inten,ingueren també en la discusió el senyor 'i\fa¡n·i. 
!JUe defensi1 la moció del . enyor Suu,'er, i el senyor Ga,r 
de 1\Iontellà , que defensà el dictamen, perb, no obstant, 
Ya reconèixer la conveniènc i 1 d 'est udiar una fórmula que 
permeti de recollir l'esperit de la propo~la del senyor 
Stmyer . 

Posat a votació el pla d'obres. fou aprovat per tlllani
mitat. Despré· fou llegit el dictamen de la Comissió dE
Press upostos . El president de la Comi~si6, comte de C'a
ralt, defensi! el clictan1en i explicà les raons que han ins
pirat la !'omissió per acon ellar a l'Assemblea I'aprovar·i/¡ 
del projecte de Pres upo tD. Posat a votac·i(¡, foti aprovat 
tambt; p!'r unanimitat. 

Quarta srBsió 

Feren aprovat. els Reglaments general de la Confede
ració i el de Règim interio:·. acceptant-se pel que es l'l'· 
freL'I': al primer les esmenes pi'OposadeR per Ja Corni!!. i<~ 
íegislat iva. En l'examen i discussió intervingué els "P· 

ll,\'Ors baró d'E. ponellà . Travé, Gonzi\lrz (hande i Ga_,. 
d )fontell /t . 

Rs doni1 un vot de confiança a la .Junta dt> Govern 
perquè amb absoluta Uiberrat, designi d'eUa mateixa al 
Jnembre de la Junta que ha de representar a la Confede
ració en el Comitè Central de ConfederacionF. . 

El delegat regi, general Vive , en donar per acabade~ 
lef' sesions de treball de l'As. emblea, ag1'11Í l'assistència 
dels senyors assembleigtes ; l'edificant esperit de treball 



que han demostrat Pn el c·ul's dP Jp~ "esf'ions i Pn la labor 
r<>nlitzada Pn iniN\'enir !'n les divPr,;es comissions. 

A propo~;ta del matPix delegat regi e¡; va acordar per 
tutuutmitat tPstimoniar a la Cambl'u de l'ome.¡ i :Navega
ci(¡ <·i rè('llltf'ixement de I'A«-;emhlea per l'hospitalitat que 
¡, ha diR¡IE' nRat i ¡wr les f1wilitatH atorgades. 

l•'inalment, d1mada lecttl'':.t d'uu telegrama del mini s
tre de Forn nt eu el CJual . aluda\'a a l'Assemblea i deia 
que e~:~ pera I 'oca~ió de presirln la sE-sió de rlausm.:a. anuu
c·ià el delegat regi que el dit aett> ., .. C'elebrarit demà. 
dillunR, a les dobw, en el Palau de Ja 11iputnció Provin
c·ial, i rec:omanh 1 'assistèucia dP tots els senyors s in
rl k-R . així com també es dignin acudir a l'estació de 
J•'rança l'esmentnt dia, n J'aJTibada del ministre de .fo
ment, testimoniant així l'agraïment CJUe deu la Con 
lederació al comte de Gu dalhorce, no sols per haver 
donat vida lega l a l'organisme, sinó també per l'alt 
honor quP ve a dispensa;·.) i en dignar-se pre. idir Ja 
~essió de c·lausura de l 'Assemblea . 

El diu 8, al punt de migdia, Liugtlé lloc la sessió de 
c•lfluHurn de la Confederació Sindical Hidrogràfica del Pi
n•neu Oriental. 

f/acLe tot t preHidit pel mini!'Lre de Pmnent, comte 
cJp Ouadalhorce, <'I qual vingué de l\radrid expressament 
per a presidir. en nom Ut'l GrJvem, In darrera sesRió 
cl'nquestu Assemblea. 

J,a sala d'actes de Ja DitJII tació Prov in cial , on es ce
lebrava l'acte, s'emplenà to alment de p'úblic. 

Ocupà la presidència el ministre de Foment, el qual 
(Pnia a la banda dreta el capità general Barrera i el 
gnvemadot· civil Milans del Boseh, i a la banda esquerra 
PI general Vives, Delegat Regi i president de la Confe. 
de ració, i el senyor Con tte del Montseny. 

Obert I 'acte, pren/ué la para nJ a el general Vives. 
Després d<' saludar al Comte de Guadalhorce i de J)ale
sur-li la seva sat;¡:;facció peÍ· haver-se dig-nat presidir Ja 
~essió dE- rlattsura de la ronfederació, el general Vives 
puHsit a fer ttn petit estudi TetroSpectiu de Ja tasca 
realitzado per la corporació que presideix. Puntualitzant 
<:>lR acords més importants, digu é que sense l'ajut del 
govern no hauriE-n pogut realitzar- ·e d'una manera tan 
brillant com ara. Afegeix que. fins ara, no hi ha cap 
tasea immediata a fer. 'L'ot ei que hi ha són molts pro
jades a realitzar, els quals hauran d' ésser estudiats mi
uuriosament abans d'emprendre la dificil tasca de por
t,nr-lcs a feliç terme. T aix!, serèt., segons ell , dintre un 
o dos anys tot el m és llarg. Acabi\ remerciant l 'assi stèn
cia de Ja premsa i del póblic. 

Tot seguit parlà el Comte de ·Montseny en nom de la 
Diputació de Barcelona. Digué que es sentia honorat de 
presidir aquesta festa tan simpàtica, a la qual Ja Di
J'IItació prestarll . empre el seu ajut, puix-digué-poques 
obres mereixen tant com aquesta l'aplaudiment més un à
nim i entusiasta. 

Immediatament s 'alçà el Comte de Guadalhorce i fe. 
licità, en nom del govern, tots els representant. de la 
ronfederació Sindical Hidrogridica del Pireneu Oriental. 
Convençut del gran bé que ha de fer l'esmentada Confe. 
deració, manifestà que el govern ajudarà sempre aques
ta obra. La rique a del país-digué-depèn, gairebé sem
pre, de l'aprofitament que hom fa de l'aigua dels rius. 
puix aquesta aigua converti!·à els camps erms en hortes 
fructiferes. Afegeix que la mi~sió dP la Confederació {>s 
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molt gran i de molta respollbabilitai.. 81s individus que 
la integren . col·locats en el pla superior que han sabut 
fer-se, han de vetllar per t,ut¡. i han d 'obraJ· amb cons. 
ti!ncia i energia, puix la seva missió ~s. a més a més, 
eminent.ment educativa. Comença en la cura de les mun
tanyes i vessants, per on davalla l'aigua. fins a la dis. 
tri buc ió i preparació de l es terre ·· planes per on s ·e,. 
c·ampa . Acabà felicitant el directius de la Confedera. 
ció, i el representant de la Diputació per l'ajut que ha 
sabut donar a l'obra. 

'L'ot el orador foren molt a pla ud i t~. 
r l'acte es don~ per finit. 
'l'ot segu it el. assistents a Ja se:;sió l'oren obsequii.s 

amb un lonx esplèndid. 
A le. du e de la · tarda es celebrà un àpat al restaurant 

<( :\Iirama r>>. de J'JC:xpo>;ic ió, el qual fou presidit pel mi. 
ni~lre de Foment. 

DE L'ASSEMBLEA DE YJNYA'l'ERS DE l'ALLS 

A l'ample local del Sindicat Agrícola es celebrà. l'As
semblea de la «Unió de Vinyaters de Catalunya», presidi. 
da pel senyor Faustí Simó, al qual acompanyaven gran 
11ombre de consellers regional s de la Unió, l 'alcaJde J.e 
la ciutat i el comandant de le forces de l'Exèrcit em
plaçades a Valls .. .\ Rsistiren també molt. Yiticultors de les 
diferents comar•1ues catalanes . 

'El president de la Unió élonh les gràcies als assistents 
i féu un resum del trebnll realitzat rel seet·etari se· 
nyor Andreu Cabré fou llegida la Memòria; 'aprovà 
I 'estat de comptes i es passit a nomenar els consellers 
regionals i comarcals que tant han d'actuar en aquests 
moment. de franca 'U ui ha 'itícola i en vistes al vinent 
Congrés Internacional de la Vinya i del Vi ]Jer tal de 
fer- lo reeixir i poder-ne treure el major profit. 

L 'alcalde, en belles paraules, desitjà als assistents unn 
bona estada a Valls. 

Es donà. per acabada la ':\ \TJ Assemblea de la «Unió 
de Vinyaters¡ de Catalunya» per donar lióc, tot seguit. 
h la de «La Confederació Kacional de Vinyaters ». 

Fon presidida peJI serryor .Tuli Tarín, el gual inaugu· 
rà I 'acte amb 1m bri llant discurs de salutació. Invitn 
els assistents a lluitar i per!'<evet·ar per la cÒnsecució 
total dels fins perseguits. 

Parlà després el senyor Pasq ual Carrión, secretari de 
la. Confederació, i explicll el. treballs de l'entitat i l'or· 
ganització agro-pecuària. .\portaren idees també en 
1\C)Uest tema , els senyors 'rnlavera i Simó. Parlà també 
el l'enyor Carrión del Congrés Internacional de la Vinya 
i del Vi, i discutí Ja molta importància gue tindrà i 
expressà la necesitat d'ajornar-lo fins ¡¡ novembre per
·guè sigui força concorregut. ]<'o u briLlantment e~"j)osat 

pel senyor Guerrera el tema sobre els vinyaters i la llei 
de vins. 

Parlaren després els senyors Fernàndez de Còrdova. 
president de la Unió de Vinyaters de Llevant: Alfons 
López, representant dels Vinyaters de la Mancha; Vi
cents Arellana, dels d'Alacant; Laca a, president de la 
Cambra Agrícola de València; Simó, representant de 
Catalunya. 

El president de la Confederació fé u el resum de tot 
el que s'ha actuat, i donà les gi·àcies a tots els assís· 
tents, i l 'alcalde reïterà. novament 1 'oferiment i la feli
citació. Tots foren molt aplaudits. 

:\f é~ tard e« celebrà un banquet a l'Hotel Pa¡:¡,_ , on 
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qual assistiren 150 comensals. Després del banquet el 
ConseU de la Confederació Nacional es reoní per tractar 
privadament dels actes cel ebrat~ al matí. 

Després 1·ealitzaren e!s congresiF<tes una excuxs;ó en 
autocars i visita ren el. Sindicats i Ce1lers Cooperatiu 
d'E pluga de Francolí. Barbarà, :.VIontblanch, Pla de Ca
bra , Vilarrodona i Alió. Visitaren també el monestir de 
Santes Creus. A tot areu foren molt ben rebuts i èls fo. 
ren facali tade~ explicacions ; dades de tots els llocs vi

sitats. 
Hi assistiren representan~s de Sant Antoni de Reque. 

na·, Sindicat d'Aiguamúrcia, Sindicats Agrícoles de Vi
larrodona, Torredembana, Pinoso Aspe. Ondón de las 
~ieves, Romana, Castilla, Ibi, ltiura. Terrassa, Ullas· 
treU, Ripollet, Espluga de Francolí, Cam brils, Mont. 
blanch , Blancafort. Cheste,- i de leF< Cambres Agrícoles 
de Sant Sadurní de No.va, Nevelda, València, Federació 
Agrícola de la Conca de B~rbarh, etc. A m és, hi anaren 
delegacions de La Garriga, Bràfim , Capçanes, Sant Llo
renç d'Hortons, Esparraguera, Porrera, Falset, Argen. 
sola, Llansil, 1\fanre a, Villena, l\Ionova, Bellvebí, Vi. 
nyaters Man.xecs. Federació 'itícola Alacantina, Socie
tat Agrícola de Cabacés, etc. 

Malgrat la. importància de l'Assemblea, el~ assistents 
foren relativament pocs. 

L'Assemblea de Vinyaters de Vall ens diu prou bé 
corn els esforços no regatej~ts dels vinyaters donaran a 
h fi un profit remarcable. Cal aportar al Congl'és Inter
llacional de la Vinya i del Vi qu t> eF< celebri a Barce
lona totes les forces necessàries. 

A l 'infatigable senyor Juli Tul'in, pr·esident de la Con
federació de Vinyaters r acionaiF<. li demit molt la Vi
t:cultura espan-.vola. 

Ll~F; COMISR!O~S ARBJTRALS ng LA lNDCSTRJ..\ 

RUCBRRA 

S'ha publicat una R. O. del ministeri del 'l'reball amb 
I objecte d 'arribar a la constitució definitiva de les Co
mis. ions arbitrals de la indústria wcrera. 

La distribució que e. projecta és comarcal i es repm·· 
te ixen els interessos ·ncrers d 'EF<pan.va en deu regions. 
('om sigui que s 'ba de formar una 1·egió de la producció 
i de la indüstria remolatxe!'a que comprengui les prO· 
víucies de Lleida i Osca, 1 'Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre ha i·eiterat a ks associacions Agrícoles de 
le due. províncies que tenen as oc ia ts cultivadors de 
r·emolatxa la conveniència que compleixin amb els trit
Jnits legal a 1 '¿bjecte que puguin ent rar a formar part 
de la Com i ~sió arbitral corresponen t ,al qual efecte els 
ha facilitat les iustruccinns opor tun es. 

• 

r;g-

EL COTO AR'J'U' JCL\L 

Després de la seda artificial, hom auuncia també el 
cotó de la mateixa. naturale8a. 

Segons una. notícia comunicada per la « Torth Ameri. 
can Newspaper Alliauce» . un anglès, el senyor C. G. 
Hedley-Thomton, qui actualment és als Estats Units, 
p1etén haver trobat un producte més barat que el cotó 
i que el substitueix amb avantatge. Aquest producte 
és més sòlid i es teixeix a meravella . Cal dir que és 
possible de mesclar-lo amb. el cotó veritable, amb la 
seda, artificial o no, i amb la llana . Es teixeix amb les 
D}àquines actuals i es pot tenyir del color que es vulgui. 

El senyor C. G. Hedley-Thomton no ha volgut donar 
<:ap altra explicació. Assegnra, només, que el seu pro
ducte ja és treballat a Alemanya, Espanya i Itàlia. 

El nou product!l és extret, diuen, d 'una plan ta cuiti. 
Yada especialment a un «rancho» de La Fl.orjda. 

Assegura que el seu ús pot tenir per i:onseqüèuc ia 
una. revolució en el preu de molts teixits. 

Ara. , que hi ha un grapat d 'excep<'ions. 

QOESTIONS D'AIGUA A IG r; ALAD.-\ 

Ha estat elevada a 1 'alcalde d ·aquesta ciu ta~, una 
instància subscrita per representants de tots els ele
ments que viuen a les voreres de riera de Carme, alcal
des de Carme, Orpi, Torra de Claramunt, Pobla de Cia. 
r-amunt, regants de les aigües d 'Orpí i de Carme i pro
pietaris de fàbriques. 

Els signants exposen les causes per les quals entenen 
-i així ho sol·liciten-que C'al rebutjar el projecte de 
l 'aigua de Santa Càndia . 

Hi ha qui parla d'una a<:titud francament rebel d'al
guns regidors si s'abandona per un altl'e que es consi
deri més avantatjós, el projecte de portar ací les aigüe¡; 
de Santa Càndia. Heus ací uns rumnrs que no deixen 
de tE>nir la seva g1·avetat. 

lXAUOCRACJO DEL PAVELLO DE L'OLT O'OLTYA 

L'actE' fou molt concorregut i la iu~tal·lacio va me
r·èixer elogi!' de tots els assistents per· la seva origina
litat. 

Aquest pavelló repre. enta una ma•ia c-atalana, amb un 
barri i un porxo: dins la masia hi ha iostal·lat uns 
diorames de la collita. i fabricació de l'oli . 

EL MILLOR MA TE RIAL 
PER A COBERTES 



lÓO 

Assistiren a l'acte ¡.oJ govt·1·nador l'ivil, st•nyor .\Jilans 

del Hosc:h: el c·apith general, senyor Barrtra: el Direc

tor d1• I'J•:xpositi<i, ~enyor l ~oronda; per la Diputac·ió 

hi lm via ¡oJ ~t-11.1nr 'l'raval: tnrnhé hi havia el !<enyor Fon-

11!11Pr, del ('omilí• de J'Exposic·ió, i el ><enyo1· Hagredo. 

J'Jil'laren t'I senyor Fontant• i ¡oJ senyo¡· Sag-redo. Amb

¡J(,s elogiaren la fubricació espanyola de I" oli. 

Al·abat l'acte inaugural, les autoritats i el. invitat!; e 

!ruslladan:n al 1·es taurant del Roserar, on el fou servit 

1rn h~rena1·, del qual tots "'" plats er~n a hu~e d'oli: 

bunyol!<. umanidcs, etc·. 
La festa fnu rnr>lt agraJable per l'aire t·asoltt r¡ue 

tingnl•. 
FMa inacabable transcriure el· no1ns dels invitats que 

hi as!<i ·tireu. Pern ünicam?;lt constar que entre ells hi 

havia moltes per:<onalitat!': i distingidPs dames de la 

«<>cietat barcelonina . 
Lu fPstn finí 11 dos quart < de nou. 

1:\ I >l' S'l'RI A T AC:RTCl 'L'lTRA 

.\ t.,t s els païso:-; exi:-;t.eix, mé~ o 111enys acc·entuada, la 

pngnu entre l'ls inter Sf'O~ agdco l c~ i els intere~so~ iu

dutrial~. Per nJolt de temp>< els s implificadors d'ofici 

han fet c·rPure u l 'opinió · rue Cataluo-ya e1·a una eontra

dn guirebé Pllteral1lent, indu•;triaJit~ada, Sense altra COSa 

quP ve~! igis d 'agricultma. Han calgut molt · anys i 

111oltes estadfstiques p rr1uè la gent comencés u adonar

'P que la nostra terra, amb eJg seus vin!<, els seus olis, 

Ics seves avellanef<, etc., <Jferia 110 volum de productes 

111és ilnportants et·oni>mical:Jent qu e. el producte de les 

111anufactures de Barcelona, Sabadell, de Tenassa, de 

.\I am·esa. de :-r un ll eu, etc . 

'.l'al Yeguda som a la vetli !I d ·adunar-nos- d'tm altre 

f€'11omen. Una agricultura pri>spera. si no és sostinguda 

per una ind1'Jsiria activa i intel·ligent, acaba per perdre 

hona pa1·t de les seves pol'icions mundials. El~ símpto

me" de la Yeritat d 'aque!<t~ princlp1 no són difícils de 

fmbar. ::-.rosaltres els veie111 anant pel carrer, en els 

nnuucis de les parets i damrwt els mostradors dels bars, 

i dins els aparadors dels adroguers. 

)fo ns n'adoneu·? Hi hn una formidable inva~ió de be

gudes americanes que no són altra cosa que sucs de 

fruites. En 1m paí. com el nostre. en part comprès dins 

ili' lo zona del taronger i veïnejant amb València, el 

paradis d'aque~t fruit d'or, presenciem, indiferents i 

irònics com creix el cons~um de les tarÒnges de Caü 

fi>rnia manufacturades per indu;;trial~ del mateix país. 

La taronja ll evantin a continua e;;ent excel-lent. ¡_,Vo

leu que la proolamem la millor del món? .Ta està pro

c:lamada. Però mancada de l 'auxili d'una industria po

dero a, corre el perill de trobar-se seriosament assetja

da per :fruites menys dolce., men)'S fragants, però ex

plotades ~o ta una tècnica fen-issn i amh l'ajut d 'nns 

c·apitals immensos. 

Rens dubte la querella ¡,ntre la indt~stria i l'agrmul- -

tnra és etema o almenys ho sembla. No l'acabarem amb 

exhortacions ni amb article:; dè diari. La sola cosa a 

fe1· és de recordar als uns : als altres que tan perillosa 

c\s nna agricultura sense una indi'JstJoia col ·laboradora 

r•om un gran desrabdellamPnt fahril sense base a.~rícola 

rle cap mena.-<'. 8. 

(De «La Publicitat») 
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lm¡)()r/auiH dcc/aracitHt8 del 8t' ll!fOr bJd uard 13ayasul, Ui. 

rrclor de l'oficina jurídica dr lïn~tilttf .lç¡rícola ('a. 

talà dc Saut l 8idn·. 

Creient que podria ès>;er :nk1·ehsaut ab nostres lectors 

c:nnèixe1· noves declaracions . obre aquest assumpte de 

tanta actualitat. en hem ¡¡dre1;at a lïl·luf'tl:e advocat 

l ~duard Ragasol, qui regenta l'oficina juddica de l'Tnsti

tut Agrícola Català de Sant Jsidre. gns hi hem dirigit. 

amb tot un enfilall de pregunte~, br> i sol·licitant de la 

~l'va amabilitat, una re posta per a cada una d'elles. 

-¿.Podria dir-no quin es l'estat actual del problema? 

-Le.· Bases del Decret-Ll<>i regulant els contractes d'ar-

re:ndament de finques rú tiques Joren pre. entltdes pel Go

vern a 1'.-\ssemblea ~acinnal i donaren ll oC' a un debat 

interessant amb motiu del Jidnn1cn formulnt per la • ec

tió. Actualment ja és aca.bada la di . cu;;sió Cflle en podrien• 

dir parlamentària i el Govern, tenint. n no eu c:omptC; el 

dictamen de la Secció i els di.ferents parers del~ assem

blei;;tes. re oldrà 1!! qüestió. 

E;; de creure . però, que el projecte de Decret-Llei. en 

el cas que el Go>ern es d ~(·ideixi a po¡::ar-ho en vigor. 

sofr irà molte. modificacion . . 

-¿Quines són le característiques eJ<senC'ial: del pro

jecte de Decret-Llei? 
-Les més impol'ln:mts són les que fan referèneia a la 

duració mínima dels contracte;; d'arrendament i en el 

que fa a les millores. 
Es fixava el te1·mini de si. any . . pmrrogables per ·;:i~ 

anys més, al gu. t de l'arrendatari. L ·a\1gme11t de preu 

només seria possible despn:•s de l 'expiració del termini, 

i es toleraria l'augment en t>l ·as de :ofrir el ¡)l'opietari 

tm rec:\rrec contributiu o bé quan satisfés a la Hisenda 

la quota contribu t iva corre;;ponent al líquid imponible, 

proporcional a la renda perr·ebuda en re'alitat . 

Segons les Bases són prvhibits el. . ots:arrendamenb. 

i.l menys que el Patronat de l'Acció Social · Agrlu·ia o el 

C'omité paritari de la propietat rüstica. quan actuï. in

formi favorablement, i decLni que no e;: tracta de sots

arrendament per e peculació. 

-I "ob1·e millo1·es? 
l 

-En el que fa a millores l'anendatari, segon le~ Ba-

f<Ps, podria introduir les que li plague. sin, fent . 11erò. una 

distinció entre les .millores uece¡::t\ries o le;; fetes per l'ar· 

ren datari. per tal de conservar les coses en 1 'estat en què 

les va rebre, i les millores ext1·aordinàries realitzades per 

evitar algun perjudici. Les primeres anirien a· càrrec de 

l'arrendatari, les altres, per:... a càrrec del propietari. 

Referent a Je millores títils, no fixades en el contracte 

d'arrendament, cal' distingir les que podrien treure' .< de 

l::t finca sense perjudici i 'es C[lle no es poden separar. 

Sobre aquest punt les Ba~•ls del Dècret-Llei van n1olt 

enllà, puix estableixen que aquelle millores que es poden 

treure de la finca sense cap perjudici si 1 'arrendador vol 

que restin a la finca, bamà de pagar-les, i restarà obligat 

a abonar a l'arrendatari la meitat de les altres, o !<igui 

a:aquelles que per 11m nahl'·alesa no e;; poden separar de 

la finca. 
Els Comité parita1·is i11tuvindrien en ca¡; d'haver-hi 

d'ferències en el que fa al pagamen.t de les indemnitv.a· 

cions per tal de determinar Ja condició de les millore~. 

En Pl cas que el procediment de cultiu impliqui un aug

ment positiu de la valor pr·>ductiva de le. tenes, el pro

pietari restaria obligat a pagar la millora a l'arrendatari. 

-Les Base!< afavoreixen algi'1? 

-S 'hi veu una tendència hen clara a beneficiar el,; 
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arrendataris. i les Bases prosperessin, l'arrendatari frui

ri& dei dret de retracció, quan el preu d 'arrendamen t fos 

mferior a 10.000 pessetes, i r, m és e li concediria el dret 

de preferència en el nou arrendament. 

EI comprador d ' una finca restaria obligat a respect.ar 

¡-]s arrendaments vigents; i en el cas d'expropiació ,Jor

<;osa, correspondria un terç del preu d 'afecció a 1 'arrenda. 

!ari: quan la infracció de le. condicions estipulades fo: 

;, ubsanable. no soria m otiu de desnonament , mentr ' e 

]Jagués una justa indemnizació ; a m é · a m és, tots e i. 

contractes in scrivibie podrien ésser transferits, etcètera , 

~ tcète ra. 

-¿.Els contractes d 'aparcaria. restnri n afectats per Ja 

1·eforma de les Bases? 
-Ja ho crec , les Bases no ian distinció de e ap m ena en

tre els contractes de preu en met¡tl·Jic o en espècies, i és 

evident que el contracte d 'aparcaria restaria afectat , així 

com també els contractes verbals . 

-1 els contracte<; vigents ? 
-Segons les Bases no restarien afectats per Ja Teforma , 

però s í, en • el ·cas que es prorroguess in. 

'l'anmateix. s i el Govern té en compte el dictamen de 

la Secció de l'A . se.mblea, el projecte del Decret-Llei oie

riria tot un conjunt de. m odificacions, les qual. farien bon 

xic més viables, el~propòsits de regular els contracte;; 

d'arrendament. Sobre l'extrem tan discutit de la duració 

~el contracte, el dictamen de. la Secció, no fixa un ter

mini de sis anys qn e , en realitat ·erien dotze , o mé~. es

tableix diferències segon . les norme: de cultiu. 

La Secció de l'Assemblea ha propo at que la duració 

del contracte rosti determinat per la rotació o altres ya-

1 i ants de la rotació que escullin els contractants. En cap 

cas , però podria ésser menor de la Totació completa, na 

tural i corrent en aquella loealitat , d'acord amb el règim 

de la comarca i en relació amb la mena de cultiu i finca: 

f n les pl!:Ïntacion · d'arbres :fruiters, oliveres, vinyes . i 

11iires de producció anual. el termini mínim seria el neccs

-.;al·i per fe1· dues collites: en el que fa a les horta~ i rec:, 

el termini mínim seria de tres anys . 

-1..;1 dictamen e¡; ta bleix · clcruna excepció? 

-Sí , els aprofitament¡:; fore ·tals de pastura. el de no 

implan tació i els d'aparcena: a Catalunya . . segon. les 

prescripcions del Decret-Lfe1, eis contractes d'aparcaria 

fenen 11na importà,ncia cabdal. 
Sobnl. millores, el criteri de la ,'ecc·ió de J'As~emblea 

també (. ben diferent del de les HaRes formulades pel 

Govern. En finalitzar el contracte , l'arrendatari tindria 

dret a què li fossin abonades les millores útils mentre els 

hencfici s produïts no hagin estat aprofitat;; per I 'arrenda

tari i le¡; millore!; res tin inC'orporade. a la fin ca: en cap 

<·as. però. la quantia de les dite;; millore. no podria ex

cedir de-l deu per cent dei total de ]e., rendes pagades 

1lurant el termini del contracte. 
L'arrendatari no podria introduir totes les millores 

que cregués convenients. això és el que diuen leR Ba

;;es: segons el dictamen, però, seria necessari el consen

timent exprés del propietan per portar a terme quaiReYol 

meua de reforma que suposés una transformació essen

c·iai de la fin ca, per exem:Jle. pa .. ar el ct1.ltiu de secà 
al de regadiu. 

-Ei dictam en no admet })rÒrroga? 

-Sí, admet la pròrroga •Jbligatbria per una sola Y<'gn-

·~a: exceptua, però . elR casos segilenis: venda de la fin. 

c·a . <Juan el propietari ,·ulgui cultivar-Ja ell mateix o fer 

la co ultivar pels . eu . . i quan la finca hagué estat arren· 

dada per l'u. ufructuari i 'lCJUe!'t deixé~ d'ésser-ho . 

-(.Ei Govern no tindria en c·ompte les condiciono: E'"· 

11eeials de certes comuque~ :' 

r6r 

-Segou~ el projecte forruat pel GO\·eru, totes le · pre~

cr'pcions del Decret-Llei haurien d:ésse r aplicades a 

totes les c·omarques . s i bé les di ferències de contractació 

no poden és~er més remarcables. Eu canvi, en el dicta

meu fi gura IJD article· addicional segons el qual el govern 

podria Ruspendre 1 'aplicació de la llei en qualsevol cu

marca : hen1 de creure, però , que si el Gnvern acceptava 

aquest article addicional, Catalunya en re~taria altament. 

benefi ciada de l 'excepció . 
-Per acabar, ¿podria dir-nos qu iua fou l'actuació de 

l'Institut Agrícola Catal à. en el qual vostè intervé, da

Yant a<¡uest problema? 
-Tan tost com l'Institut conegué. el ¡¡rojecte de les 

Bases fonuu ia t pel Govern, cu rsà un escrit a la presi

dència del Consell de Ministres bo i posant de relleu e i ~ 

perill s i les difi cnltats que ;;mgirien entorn d'aquell pm

jecte. 

• L 'Institut demostri\ amb facilitat que una Ll ei d E' 

con tractes de finques rústiques, no es pot ad-aptar a Iu 
realitat, degut a les m oltes normes contractuals esta. 

],]ertes pel costum, i que aquesta reforma esdevé preci

pitada pe r no respondre a cap mena de necessitat pé· 

remptòria, almenys a Catal unya. 

L'Institut ba combatu t així mateix Ja fixació del ter

mi ni dels arrendaments a :is at1~·s. i els xtrems del 

projecte referents a MillordR . 
La tesi de l 'Jnst'tut recolza en Ja necessitat dr- ccm

~e1·var el principi de llibertat de contractació, amb be

JJ efiri dels propietaris i ar-'ndatar's, puix creu que és 

indispen. able per a millorar l'estat econòmi c i social dels 

nostre. pagesos . 
Després d'això hem creg<lL conveni ent acomiadar-nos 

àel :enyor Rugasol, ho i remerci ant-lo ·vivament per les 

seves deeiaJ'acions clares i conci ·es . bo i compartint la 

~eva ·atisfaeci6 de donar un concepte ciar i evident d'un 

pwhlema tan cabdal i tan ac:tual. - .J. A. 

( Dr (< El .\!ali») 

L 'ARRI·:N OAMENT Ol·: FI~qn:s ltuR'I'lQUES 

I·:L PRO.TF;('T]!; ELABOR.\'J' PER I / ASSK\'fl t LE.\ 

L'Assemblea ha elevat "¡ (:ovem el dictanJ61l de Ja 

~ecció setena. sobre ei projecte de decret.Uei regulant el" 

c·ontractes d'an-endament de finque rústique;;. 
En el preinnbul es diu r¡ue el projecte és fruil de la

borioses. tenaces i c-ontrapuntades discussions. 
Fàcilment ~ 'end~;vina <¡ue el dictamen no si¡.,ruifica, ni 

podia -<igniíicar . e:n matèria !an complexa, la coincidència 

C'ompleta i absoluta d'opinions dels vocals de la comissió. 

Sense me1·ma de les respectiYes conviccion. , el dicta

lllen representa la coincidf.nc·ia d'extrems fonamentals. 

F a hi«tòria dels diversos projectes simi lars, presentats 

des de 1918. i de les consulles fetE:·« a l'opinió pública, 

mitjanc;ant informacions diverse". 
S 'estableix Ja Jlibet:tat de COJltractac'ó. <;E-JJipre r¡u¡o; 11<> 

... 'oposi a les uormes im¡v·rati \'E-S n prohibitives de les 

disposic·ions legals. 
. eri< nul·ia la renímcia a obtenir rebaixa d'arrenda

ment en <·aso~ de flagell". 
Igualment ho serit carregar sobre l'arrendatari les con

trihueiouo.; ordinitrie o extraordinària. de 1 'Estat, i 1 'im

posar a J'arrendata1·i la velld!l dt" produde" en determi

li.a.de~ znne~. 
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J: aulorització df' J'a rrend arnt'nt ,;e solmetr;t a Ja na
tul'li le¡;n del conn:u. amb tr>rmi n ;s mínims , que podraB 
¡.rorro;.;or-se a petic·iò il l'anendatari , pe1· una sol a ve

gudu . 
J ,u c·rHIIJil 'a dc; Iu finca arrc;udada està obligada a re~

JH'I'lur uf c·nnfral'le d 'al'!' 'lHiament. 
H 'esta bleixeu condici ons per al pagament de Je~ ma

ti·nt•s inlmdnïd es a la finc·a . 
;\o gaudiran dels henefic·i-; d'aquesta llei els contrades 

no esc· r its o e ls no inserits al l'!"gistre d'a rrendament. 
Els suhal'J't·ndam ents només podran fer-~e quan en el 

¡·rm t ractL de l' arrendam en t es tigui facultat pe r això 
l'arl·end ntari. 

J•;J ,.. C"on t rac-tes d ·an end ament pod ran con ti n uar-lo~ la 
vídu a i desc-endents de f 'a n·endaí.ar i, s i s ub. idi àriam eot 
assumeixen la responsabil ibt del compl imen t del cou
t rnt:le. 

I •~ I O o vern, aprrciant les c' r<" ums tiwc ies especials lo• 
c·als , podrit suspendre l'apli caci'ó d'aq uest d ·eret on C' OD-

vingui. . 
Aquest pmjede ha des pe. tal viu interè. entre els agri

c·ullors . Hòn moltes l e~ entitats agrícoles que s 'han adre
c·at ni Uo veru civil fen t ol:iservacions al projecte . L 'fu s
t itol Agl'Ícola ( 'atal l\ de Sa.1t fs idre ha elevat a la pre
~ i dència del Consell dc ministre. un escrit analitzan t les 
t ·on ~('{Jíi&ne i es qu e solll·evindl ien , s• arribessin a promul 
v,nr-Ho en 11 i ftlgun a de les bases esl1l cntades , principal 
men t Ja qu e lracta de fi xa r 1111 te rm ini mínim de si;; 
nnys , Jll'fl lToga bl e pe r alt res s is a volunta t de l'arrenda
t ari, 11 1 ~ eon tracte~ d 'anendam en t en gen eral , m ajor-men t 
quan jun tamen t amb la terra s'arrenda la casa que pre
~i do i x la hi senda. S'ocupa tam bé extensam en t de Ja 
base per la qual ef' projecta facul ta r a l 'arrendatari per 
tn trodoi r m illores en Ja fin ~ a . per compte, eu m olts ca
sos, de l'arrendador, fen t observar , am b l 'examen d 'aquef;t 
i d 'a ltres ext rem s , Ja gran tra11scend ència de la Teforma 
que es projecta . 

L'lmüitut ha dona t a conèixer el seu t reball als se
uynrs a,;sembleistes , afegin t altre · observacions per 
es tim en c- onveni u ~ tenir-ho en compte quan el proj ecte 
,.. igui ~otm i•s a la delibern1· ió de l 'assemblea. 

LES APLI CACIONS DBL .'URO 

F.n el Foment del 'L'1·e ba!l Nacional el senyor Bulart i 
Rialp donà ona conferèn C" in de le.· m odern es indüstri es 
del suro. 

Les conclus ions d 'aq nestn coníerència són les següen ts : 
Seguir la políti ca dels "Estats Units , aeonseguiu t , no 

solarnent la permanència i es tabilitat dels nostre t èc
nics , pagant-los bé i donant-los la importància que me
reix n, i, a m és, a traient-se el tècni c que s 'ha vist obli
gat a travessar les fronteres . amb Ja qual cosa s' apli
c·aria , amb aquest cas de la tècni ca tapera, el principi 
d'allò qu e en les lleis socials es denomina l 'emigració 
de l'oreneta , i que n o ·ols 'aconseguiria la reintegració 
del t iocnic que bavlem deixat escapar , sinó que també 
" 'nronsegniri¡¡ , dem és, aprofitar-nos del perfeccionam ent 
ndqui1·it duran t la seva e"tada a l 'estranger , ut ilitzant 
('er. afegidma el capital que hagi economi tzat com a con 
~eqii (•ncia de r e. t alvi durant l temps de on involun
tari expatriament . 

f una altra conclusió és at reure per tots els mitj ans 
els capitals e<:panyol ·amb nn a propagand a in tensa i 
raonada, fent comprend re al p tit rendi sta i a l'hom e 
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adin erat els avantatge~ r¡úe reportaria la creació de 
gran~ n uclis industrials de·-enrotllan t cu grau escala la 
iufE'gritat de le m anufact u<'es del snro, aconseguin t amb 
aixb enfron tar-se am b la competència es t,ran gera i !ornen. 
tant la ri<¡uesa nacional amb finali t at laudabl , i dónar. 
sc l'ampli t ud que r eq uereix a · una ind üstria pum i me
ra ment autòctona. 

El -;enyor Rular t fou aplaudit felicitat. 

':"\l'l'RAT SJN'L' J;;'J'TC 1 ':"\ l'l'BA T ~ATCRAL 

La ·1. <l. l ~a rbenindus tri e ha senyalat el com ençament 
de la pa u entre el ni t ra t sintètic i el ni t rat natural. S'ba 
aprofita t l 'e. tada a Berlín del minis tre de Finances de 
\ ilt> . sen.ror Pa u Ramírez , per a ini ciar negociacions amb 
l objecte d' establir tlll règim de coo peració. 

Conegut de tothom l' a\•eu<; formidabl e en Ja indústri a 
del n it ra t si ntèti c , des de la guerra ençà, t indria una 
importància m undial aq ues ta combinació-. 

Podem afeg ir qu e la .T. Chemi cal, J . t ambé s'ha eu-
. l i-s amb aquell:; do grul)S, acabant amb un acord t rían

golar respecte de la fu t ur!l polí t ica a seguir t ant en 
propagand a C' Olll a investigaciou. i al t re sassumptes re
fe rent a fer t ilitzants . 
• Aq uest grup comprèn els m és formidabl es productors 
de nit rogen fcr t ilit.zant , fom dels E s tats Units , i sem
bla que in vi taran els al tres gru ps nacional de productors 
P. aceeptar I 'acord , per a ai xí arribar a una estabili tzació 
en la indüstria del nitrogen. 

El ¡Jri mer f ruit d 'aquests estaqil ització serà, diuen. 
nna rebaixa del preu de venda uns 10 xíl·liugs per tona 
diuen que serà imm edia ta. R ealm en t interessant en 
aqu esta cris i mundial de I 'agricultn.ra. Faltarà només 
una m és íntima compenetració entre el negoci de ven· 
da de fert ili t zants i ~i!l co~1sumidor pe1· a procma1: que 
. ·emmoWi perfec t.ameut a ies necessitats parti culars de 
c- ada te rra i cada m ena de cultiu . 

ELS BOSCOS 

n e 7'ivissa, signat Lluís E scoda : 
«La mala fi que bau t in¡w t Je. boscüri es de la no. t ra 

terra , ens fa pensar com podrlei:n ressuscitar-les al seu 
esplèndid passat . 

Terrenys impropi per a tot altre profit , es veuen per 
culpa de l 'egoisme de les talles sense fre i per crimjnals 
incend is qu e denuncien un desamor o un odi iue:xpli
r·abl e al bosc , pelats de vegetac ió noble que contrista 
profund am en t . 

Fiu avui , beu just ~ i l 'odríem t robar un propietari 
qne en la propagació i conservació de la pobra riquesa 
lores tal que eus res ta, hi esm erci despeses o treball. 
qne s 'or ienti'D a salvaguadar-la de 1 'incendi de descuit 
" de mala juteució. 

] ,es causes que han du t l'actual d e~població del bosc 
11 1 uo: tl'e term e , no tenim intenció d'examinar-les per 
a ra . Ens interessa n om és de fer alanua remarca sob1·e 
la cooperació que presta el mateix propietari a la ruïna 
de l seu bosc, perdent eu aquestes ocasion inconcebible
m en t el ·euti t de les seves pròpies convenj èucies . 

La ta lla general tan comunam ent practi cada. hauria 
d't·~scr cri ticada i condemnada per la veu püblica, com 
llU dany al !< intere~sos pl!blic~ i com un a boja des trucció 
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dels propis, que de acredit~~. el sen.' de l'autor i ~e'] 
considerés incapacitat de seguir administrant-los. .En 
c·ap cas s 'hauria d'admetre el fet concertat ni justificat, 
i dins Ja mateixa severa condemnació pública s 'hauria de 
ter comprendre aquelles talles que excepc iouen une.; co
rones irrisòries, que són tall'3s generals disü-e sades. For
mada ar1uesta con ·ciència pública, ev it'!-ríem més mals 
que no evitaran totes les ll'3is protectores del bosc. puix 
<¡ue les nostre accions, tant les determina él --judici 
propi eom el des altres. si és que hi ha una opinió ge
neral formada obre això o allò que bem de fer. 

)[olt bé que un propietari recorri a les reserves del 
seu bosc, s i creu que les necess ita, i sacrifiqui un cert 
nombre d'arbres, però què mai es eonsideri amb dret de 
destruir-lo. Per respecte als interessos generals i p-.!· res
pecte als interessos dels sens successors , hauria de con 
siderar moralment limitats els seus drets de propietari 
nbolut. 

Poc eus sembla c1 ue es diferencia la destrucci ó d 'un 
bosc fet o eu carn í de fer-se, pel foc o per una talla ge
neral: en el primer cas, és profit d \m pasturatge .. car
bons o llenya que es busca, i a quin preu!, i en el se
gon, és un immoderat afany de lucre del mateix pro
pietari. Com a immoderat aquest afau~- . la veu pública 
hauria de condemnar-lo amb la . everitat que condemna 
In usura ; i l 'especulador e fa la il- lusió que no e~ po
ch·ia fer el propietari d'un . bosc, de pa ·sar desapercebut~ 
u ésser ignorats del pl'1blic c_¡ue els malda, els fets d'u~ma 
" d'especulació. 

Després ens cal condemnar el page:; que sen ·e fer ta
lles de bosc, potser perquè no eu té, sembla que, tal 
vegada inconscientment, fa tot el possible per a evitar 
que de natural es formi. Al·ludim els pagesos que de la 
seva garriga treuen periòdirament, cada setmana o cada 
mes, una carbonera. T encara hi ha molte. vegade~ que 
e! carboner no é el mateix propietari, 100 un que fa 
e! carbó per empre a. Repareu (Juin afecte hi ha pel 

A fai tar-se bé 

16" . .> 

bo~c, quan l'un i l'altre el fan intpo~sible per uns pro
fits tan in~ignitican1:R! 

En canvi, fer la llenya solH·era i netejar periòdicament 
el bosc, o pinetellada o la gan:iga que en les nostres con
trades no hi manca mai el tendre pi, i encara en molt,; 
casos les mateixes deixalles pagarien els jornals esmer
çats, recuperaríem la Iabulosa riquesa que en menys 
d 'un segle hem destruït, que prou gaudirien encara el,; 
¡oves d'avui , i eus asseguraríem la consideració i l'agraï-
ment dels nostres descendents. · 

Ara bé: hauria d'anar acompauyat d'una aplicació i 
divulgació ben extensa ¡' constant de les re ponsabili tats 
dels incendiaris i dels impwdents, i una mesura de re
sultats creiem que fóra la de prohibir terminantment el 
pastmatge a les contrades cremades. 

l en pocs anys, la davallada ¡·aïnosa, gairebé impossi
ble d'ésser més afrontosa avui, d'aquesta quautiosa ri
quesa pl'1blica i particular, seria f\ubstituïda per una al
biradora prometença per a 1'endemi1 de nosaltres matei
xos i per J ·asegurat benes Lar dels no>;b·es fills. » 

LLIBRE ' RET:WTS 

Formulatorio practico de , fgricullura y sus iudu.\'/rias, per 

J. Pocb NogueL 

Bailly-Bailliére. J. A. ;\ladrid . 

S'ha publicat e l primer volum que con té fórmules apli
cables a la vin icultura, sucres, aixarops, al cohols llet i 
derivats, fècules, olis, productes alimenticis, i adobs. 

Preu 5 ptes. en rústica i 6'so en tela. 
Aquesta obra vol tenir un e<Lritcter d'aplicació immediata 

i és un seguit de fòrmules. :'lfolt difícil pe¡· consegüent de 
fe¡·-ne una crítica. 

1 de pressa 
només s'aconsegueix emprant 

PASTA NIX 



lÓ4 

ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
roo d'àcid fosfòric i 1 j2 
per 100 de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-20 

r:bl~~- ~:~e~~ ~~s~~ri·~ - s-~~ 
S uperfosfat de calç, 16-18 

r:bl~o-~. ~:~c-i~ ~~s~~ri_c _ s-~~ 
Superfosfat de calç , 13-15 

r:bl~o~ . ~·-~e:~ ~~s~~-ri·~- s-~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

roo de nitrogen . . . . . . . .. 
Ni trat de sosa, 15-16 per 

100 de uitrogen ... ..... . 
Sulfat de potassa, 90-92 per 

100, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, ·So-Ss 
per 100, equivalent a 
50-51 per 100 cle potassa 
pura .......... ... .. ..... . 

lllatèria orgànica còrnia 
natural, JO·II per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 

d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 
Gua no Sant jordi, ¡-8 per 

100 cie nitrogen i g-u per 
100 d'àcid fosfòric i 5-6 
per 1 oo de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro eu gra ... .. . 
Nitrat de calç 15-16 per 100 

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

Cianamida 19-20 per 100 de 
nitrogen, 6o per 100 de 
calç ........... . 

SOFRES 

Sofre Sat,~t Jordi, 98-xoo per 
J.oo, extra ............ .. . 

ld. ld, 98-100 íd . , extra fi .. . 
Sofre g r is o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli-

11lat . ...... .. .. .. .... . 
Sol re se terròs ·... . .... . 
Sofre en pans, refinat .. . 
Sofre de canó .... ... .... . 

l'RODUCTES El'OLòGICS' 

Acid cítric cristai·Jitzat, pur 
estranjer 99° .... ........... . 

Acid tartàric id . id. id. 
Id. id. id. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de 5 a 1 oo grs ......... . 
Lluquets classe extra sense 

degotalls .. ..... ............ . 
Id id . corrent ..... . 

Carm.el especial de Sucr e" , 
ela ss e extra .. ... ... . .. ... . .. 

Carbó vegetal en pols fina 
Cel-lulosa Enol. ......... .. . 
Cola Vil a .... .............. . 
ld. Coignet, en plaques .. 
id. xina en fideus .. .. ... . 

ICoa rusa Saliau-sky .... .... . 

AGRICUtTURA I RA)fADERIA 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

~==~~==================,--
' UNITAT PESSETES 

r 
1ooquilos 

)) 

J 7o qui! os I 
Jooquiios 

I 
» 

1 4oqt!o~ 

I 
1

soquilos 

li kllo .. o litre 

I 
)) 

)) 

)) 

)) 

•) 

)) 

~s ·-

10'5o 

S'so 

39'-

37'-

33'-

18'-
12 ' -

23'so 
33'-
40'-
48'-

(tompranl-ne 100) 

8'25 
4 1 50 
4'25 
I '25 

1
150 

I' so 
o'85 

3'75 
2

1 
I S _, 

_:, -

2'75 
3'-

3'i'-
4 ,_ 

I 

I 
I 
,. 

I 

Colo rant Bordeu 
ld. Caramelina .... 

Fosfat amònic bl~nc ue neu , 
en pols . ................. .. . 

Gelatina Flandes extra .. ..... . 
Id. or, p lata, bronze ..... . 

Glice rin a, pura bidestilada , 
30° Enol ... ... ... .... . . 

l\!etabisulfit de potHsa cris-
tal·Jitzat ............ ..... . .. . 

Negre an imal ..... . ..... . ..... . 
Nospe1·a l (s ubs t itueix a I sul -

fat de coure) .......... .. . 
Osteocila Coignet ......... . 
Sang cristal·Jitzad~ Enol .. . 
Taní al alcohol, pu r. ...... .. 

ld. al éter, pur ... ..... . 
Brou Bordelés Schl oe ing. 

BOTAM 

Barrils de 14 a 16litres, roure 
» 28 a 32 » > 

» 100 litres ... 
Pipes dé 240 ..... . 
Bordaleses ... '·· 
Bocois 6oo ..... . .. . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella 
Xeixa de Ja Manxa ..... . 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó .......... ... . 
Navarra ....... ...... . . 
Urgell i Vallès ....... . . 
Coma,rc~ .. : .. ~ . . . . . . . .. 
Extremadura, blanquet 
Cruxer ....... .. 
Lleida .. . 

Ci "Va da 
Extremadura ... ........ . 
Manxa ... ..... . 
Aragó ............ ... . .. 

Ordi 
Extremadura ........... . 
l\1anx.l .. .... .. ........ . . 
Urgell ............ ..... . 
Sagarra .. .. ....... ...... . 
Aragó ......... : . . .. . 
Castella ..... . 
Comarca ... ... ..... . 

Moresc. 
Plata, vell .. . 

ld. nou .. . 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero ........ . 
!dem, mitjà ... . .... . 
Idem, selecte ........ . 
Matisat, ordinari 

UNITAT ~~ETRS 

I kilo D litre I 1 5 a 7 5 
'' 15 a 75 

2' 1o a:l' ~ 5 
.. . 4 125 

S'z5- 7'25 

3'50 

» 1' 7o .a ~ ' Jo 

» I ' 15 a I '45 

» I 
1 

I 5 
4

135 
" 3' 50 
» 5'65 a JO 

· » I0 '75a1 6 
» I ' 30 

Un 

" 
') 

)) 

)) 

I 

100 quilcs j 

I " 

» 

l) 

, 

7'-
14'-
30'-
50'-
52'-

2 101-

so'
so' -
49' -
49'-
47 '-

oo'- a oo'-
49 

37'- a 38'-
42' .<.0 a 43'

oo'oo 

34' -
34'
:14'-

44' _:_a 44'50 
oo'oo 
33'50 

38'- a 38'50 
39'2 5 a 39' 50 

so'- a 51 '-
49'- a so'-

59' - a 6o' -
59'- a 6I'-
6z'- a 63'--
6o'- a 62'-
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I dem, selecte ... 
Bomba, ordi_nari 
Tdem, supenor . . . . .. 
Jdem, extra . . . . . . . .. 

LLEGUMS 

Faves 
:Extremadura 
Itàlia .. . 
Tunis .... . . 
O ran, 
Valencianes, 
Prat ... . . . 

Favons 
Sevilla .. . .. . ... . . . 
Xereç ... ...... .... .. 1 ••• 
Marroc .. . .... .... . 
Italians ... ... . .. 
Anglesos ....... .. ..... . 

Garrofes 
Vinaroç .. . 
Roges ............ -. .. - .. . 
Mallorca ... ...... ... .. . 
Eivissa ·... .. . ... . .. 
i\Iatafera 
València 
Xipre ... 

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

Mo1~getes 

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

A Urés llegums 
Ers .. . .... .. ..... . 
Titus ..... . ... ...... .. . 
Guixes ... .. . ........... . 
Uenties ... : .......... . 
Cigrons pelons · ... . . . . .. 
ldem blancs . . . . . . . . . . . . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca ~uperior .. . 
ldem· órdinària .... .. .. . 
Intervinguda .. . -.. . · ·- .. . 
Número 3 .. . ... ...... . . . 
Número -4 .. .... . .. . . . 
Segones .... ........ · ..... . 
Terceres ...... ........ . 
Quartes ...... ........ . .. . 
Segó ... .. ...... . ... .. ... . 
Segonet .............. . .. . 
Farinassa d'arrós ..... . 
Mon·et ........... . 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ... ............. .... . 
Palla llargueta . . . . . . . . . . .. 
Polpa de remolatxa, estran-
. gera ... ........... . .. . 
1dem, país .... .......... . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
Idem de cacauet . . . . . . . .. 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de .. carn . . . . . . . .. . .. 

UNITAT 

1ooquilos 

)) 

¡, 

)) 

,, 

>) 

; 

» 

)) 

)) 

)) 

~ 

» 
» 

> I 

6o q~ilos I 
)) 

)) 

100 litres 
» 

70 quilos 

100 )) 

40 quilos 
• 

100 quilos 

)) 

, 

PESSETES 

62'- a 63'-
100'- a IIO'

Izo'- a 135'-
130'- a 135'-

46'- a 47 '-
44'- a 46'-
43'- a 43'50 
oo'- a oo'-

oo'oo 

46' - a 47'
oo'oo 

oo'- a oo'oo 
44 a 46 

oo'oo a oo'oo 

42 a 42'5 rals 
40 a 40'5 
34'5 a 35 
35'5a36 )) 

41 a 41'5 » 
oo a oo' )) 

oo'oo 

oo'
oo'- a oo'-

41'5 a 42 

155'- a ¡6o'
ooo'-
136' - -

1'44- a 145'
oo'- a oo'
oo'- a· oo'-

oo'-
138'- a 140'-

39'- a 39'50 
39'- a 39'50 
43'- a 44'-

100'- a 130'-
90:- a Io5:

Ia6- a 145-

69 '50 a 72'-
73 
67 

z8' - ~- 30'-
25'- l'. 27'-
21'- a 22'-

18'50 a 19'-
18'- a 18'so 

6'75 
7'75 

24'-
40'-
34'-

7'oo a 8' -
3'- a 3'50 

38'- a 38'50 
30'- a 31 '-

36'-

37'-
ss '- a 75'-

Farina de .peix . . . 00 . 00. 

Farina d'ossos . . . . . . . . . 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

Mallorca oo · .oo oo· • • •••• 

Esperança, _prilOera 
Tarragona · 000 : 00 •• • •• • 

Mollar amb closca ... 

A vellanl' s 
Ordinària amb clofolla 
Negreta 
Sense cla¡folla, primera .. . 

>> segona .. . 

Figues 
Fraga 00 0 

!dem extra ... 
Mallorca ... 00 0 

!dem negres ... 
Burriana .. . 
Albunyol ..... . 

Pinyons ........ . 

.VINS 
Pen~dès, blanc oo. • • • • . . ... 

Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . • oo • • • 00 . 

Martorell, blanc 00 ...... . 

Manxa , hlanc .... 00 ..... . 

Mistela blanca 
ldem negra ....... . . 
Mosca teli .. .' . . . . . . . .. 

ALCOHOLS 

Destilat de vi 94-95 graus 
Rectificat, residu.s vínics 96 

. 97 graus ........ . .. . ........ . 
Rectificat industrial 96 a 97 

graus oo· ...... ...... •• • .. ... . 

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

graus .. . 

Oliva 
Ordinari 
Superior 
Fi .oo .. . 

Extra .. . 

OLIS 

De pinyola 
Verd, primera 
ldem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

Exbtics 
Cacauet oo . 

Coco, blanc ... oo· 

Jdem, Cochin ... 
I dem, Palma 00. oo• 

Llinosa, cuit . 00 00. 00 • ••• 

I dem, incolor 00 .... . .. oo • 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del país . . . 00. .. • 

Vaques ídem 000 ... · : · .. . 

Vedelles ídem oo· oo• oo• 

Ovelles ídem 00 • • •• oo • oo· 

Xais ídem amb llana ...... 
ldem esq uil ats .. . 
Cabres ídem 00 . 00. • • • • 00 00 . 

Cabrits ídem .. .... oo • • •• oo • 

Porcs blancs del país, de 
n o quilos rÍet 

Idem, molt g rassos 
Idem id. valencians , íd. 
Idem mallorq uins ....... ... .. . 

I 
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UNITAT PESSRTRS 

100 quilos 90'- a 110-
35' - a 40" -

" 465'-
480'-, ~ I .490'-

» ,Bo'-

100'-
)) 145'-'-

305'-
» 28o' -

I 
1o quilo:;; 9' so 

100 q uil os! 460' -

firau i hectólitre 2' so 
2'5 5 
2'70 
2'5o 

') z'5o 

" 2'90 
3'05 

)) 3' 25 

100 litres 

» 255 ' -

114'-
,, 6ss '-

zoo' -

1oo q uilosl 230 '45 
» 239' 15 
» 252'20 
~ 26o'8s 

147'- a 152'-
126'- a 130'-

" 
173'90 a 182'6o 

• 

100 litres I ooo'-. 145'-
'Ss'-
qo'-

" 
"163'-

• ,s5·-

l quilo 2'70 
)} 2'70 
)} 3' 55 

" z' so , 4'-

2'25 
6 a 7 

~·40 

3'35 



VOL C .K 
Potent insecticida agrícola 
dividit en tres productes 

VOL~K 
TARONGERS 
PLUGONS 
HIVERN 

Gran Premi de la Reial Societat 
d 'Horticultura d 'Anglaterra 

Medalla d'Or a la Gran Setmana 
de To urs, maig de 1928 

VENDES I INFORMACIÓ: 

CORTS, 587 BARCELONA 

La confiança d'èxit 
està assegurada emprant sempre 

V o I e k· T a r o n g e r s contra les cotxinilles 

Volck·Piugons contra plugons i escarabatons 

Volck·Hivern pels tractaments . d'hivern en els 
fruiters i contra les cotxiníiles de l'olivera 

Cripsan poderós anticriptogàmic pels tractaments 
de la vinya amb més avantatja que el sulfat de coure 

O r U t O X contra les orugues de tota mena 

Pulgonil contra els plugons de les hortalisses 

D a e u S O I contra la Mosca de l'olivera 

I n S e e t o x contra insectes de resistència 

• • • 
Polvoritzadors VOLCK 
Models excel·lents de 12 i de 50 litres, que garantít
.zen l'eficàcia dels tractaments. Els millors aparells 

ATMELLERS 
FRUITERS 
OLIVERS 

Bones existències de les 
Arbequina i v_ erdiell 

Oliven ~e 0'10 mtt alt a 10 °lo 

.. .. n~ .. .. .. no·¡, 
1 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ' 

-RAMON -. SALA VIVERS CLOS BLAU I 
BALAGUER 

ELS MILLORS LLIBRES D'AGRICULTURA els trobareu a la 

Llibreria Catalònia 
Plaça de Catalunya, 17 Telèfon 12466 



Bàscules ABISO 
SANS, 12 BARfJJ!LONA 
::::m:::::::::::::::w::mu:umunliiiii:Uiiiiiiii:Uiiillllillli::::::::::m:::::::¡¡:::::::::::::::: 

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

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

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

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 

EL "CENTRE VITÍCO
LA DEL PENEDÈS" 

Jaume · Saba té 
FUNDAT EN L'A_ Y r889 

ACCEPTA COMANDES 
PER A LA CAMPA
NYA 1929-1930, EN 

ARRELATS, 
EMPELTS I 
ESTAQUES 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

BARCELONA 

EXPORTACIÓ 

DEif:fANEU CATALEGS 

ADREÇA : 

SABA TÉ 

11 gricnltors! 
;eseseauououeeueseu: 

La millor asse

gurança contra 

les malures de 

les plantes és l'emprar 

Productes Scblmsing 
El coure, el sofre, l'arsènic, la nicotina en for
mes particularment actives es troben dins de: 

Brou bordelès • Schl~sing 
·Brou Cupro~arsenical Schlresing 
Sofres tècnics Schlresing 
Nicopoudre Schlresing 

Im pr e 80 s , ORQEBD IJ a La e ana, 19 Informacions, ~ J D VI 1 t 

Consultes, IUl 8 v 
Condicions • 4RfJJ!LOD4 
La 1111 J. DORGEBRAY pou gratuitament el seu mnl ticnlt a dispositió dels Sn. Agritultors 

LLET . SOLIDIFIVADA 
Vedells, Garrins, Porcells, 
Mulats, Poltres i tota mena 
de lletons i animals joves. 

El deslletament de tota mena d'aní
mals és una crisi prou sabuda de 

tots els ramaders. 
El que no saben encara molts pa
gesos és que amb Ja LLET SOLI
DIFICADA el deslletament passa 
desapercebut dels animals tan si es 
tracta de vedells, porcs, mulats i 

qualsevol espècie animal. 
Durant el creixement dels animals 
la L L E T S O L I D I F I C A D A 
ajuda al desenrotllo del cos i aug
menta ràpidamente! pes dels animals 

Per tota mena d'informacions i detalls 
dirigir-se al concessionari exclusiu: 

CASA TEIXIER 
MASNOU (prop Barcelona) 



TRACTORS AGRICOLES 

"· C L E T R A C " 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIJIIIIIIImiiiiiiWIIII~IIIIImlllm]lllmlllllltlllllllllllllllllll 

TIPUS T A NC 

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

T<;>t agricultor progressiu i amant dels seus interessos que desitgi augmentar conside
rablement el producte de ses finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix e¡ 

,., ~ L .E T Il. .11 -e " 
1ipus W 12/20 HP. per a ·tota èlasse de cu-ltius PE S S ET E S: 1 O. O O O 

Tipus K. 20/30 HP. per a gra~s extensions P ÉS S ET B S : 1 5 • O O O 
Tipus A 30{45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ET E S: 2 3. O 00 

Aparells complementaris de to'tes classes i marques, · a preus considerablement reduits. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espa~ya : 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties!! 

PROSPECTE S I 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 1 O k. gra tuitament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. - A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 

SAL·ó TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 

I· TALLERS PFEIFFER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PER E IV, 1 O 9 • Casa fundada en 1855 • BARCELONA 

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



Molins trituradors 

"fi (ampeón Universal" 
Patent n .• 91267 

@ 

Medalla d'or en l' Exposició de 

Maquinà r ia Agrícola de Barce

lona, juny de 1927 

@ @ @ 

El més avançat en molins per a l'ela

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucre, canyella, pebre, 

caiç, guix, alfals, palla, carbó, ossos, 

xufla, etc. etc. -· Demanin referència 

:: :: i detalls del darrer model a :: :: 

MARC TORBES 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

@~~$=$=$=<$=<$=<$=<$=$=$=@ 

~ J t . t 
~ a enau a la vostra finca tot t 
~ el regadiu que podrieu tenir t 
~ Motor a la superfície. Aques- t 
~ ta és una de les principa ls ca- (i¡ 

~
/,\ racterístiques de la Bomba ~\'1 
tt; "NEPTUNO" i solament els 

que han sofert els innombra-
/,\ bles rontratemps i perjudicis l'A 
tt; que reporteu els motors col- tt; 
~ locats dintre de pous poden ~ 
~ apreciar el valor que té. t 

~ La Bomba de pistó ; 

1 "N eptuno" ···:~::'· i 
tt; és sempre accionada per motors instal·lats a la t 
J.\ superfície. No porta cuiros ni premsa-estopes. No , (i¡ 
'èl cal encervar-la. Funciona sols per tracció i és abso- \'1 
~ lutament silenciosa i económica. Construïm models f 
~ per a tots els caudals i elevacions, a ixí com per a ~ 

~ qualsevol classe de força motriu . ~ 

t Tipus econòmics des de 300 pessetes. ~ 
tt; Molins de vent \'1 
/,\ Lloguer de bombes per a profunditzar pous (i¡ 

ltf Vendes a llarg termini Y1 

~ t 
~ CONSTRUCTORS: t 
t Bombes "NEPTUNO" s. 4. ~ 
~ Passeig, 7 TERRASSA. t 
~ t 
~~~~~~~~~~~~~® 

c ·R EDIT r DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L'ANY 1881 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària.-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matenes 

Obertura de c¡-èdits 

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

des estrangeres. - Descompte i cobrament d'efectes comercials. -

Valors. - Cupons. -Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEJ..J COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 



e O S E e H E R O S: 

Son las mejores hasta hoy :-: No dejan heces , quedando el vino sin aspereza 
Prlmer.Premlo y Medalla de Oro· en el Concurso de Prensa en Alcazar de San .Juan 

· LAS PRENSAS CONTINUAS 

e oL 

Material de vendimia :-: Prodnctos para la elaboración 
PEDIR DETALLES Y CATALAGOS 

VICENS VILA CLOSA -' PASSEIG DE GRACI\, 88 

Telèf: 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA ~ Barcelona 

Propl.eta.rt·s, -Quan necessiteu elevar aigua 
• record..eu-vos sempre de la 

\ 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i . pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, _252- Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmes) 

L'ADOB AZOAT MÉ..S BARAT AVANTAT~ÓS 

~·IIRi?'RPfm~ 
, 9/2oc;.'o DE NITROGENO V GO'Yo DE CAL 

"Jí"iid- Q&MRD""'P'-CiiR 
FACILITA DETALLS I ASSAIGS GRATUITS EL 

DELEGAT TÈCNIC DRL CENTRE D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: ~ 
CARl..B:S 81El..SA ROXl..O-CONSELL DE CENT, 294-BARCE:l..ONA 

:....------~~~ -NAGSA.-üasanova, 212·214-BAB.CELONA. 


