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Tipus modern d'una arrencadora de patates treballant, a la 
Costa de Llevant 
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construí da 
a Espanya 

Cabuda - Ous 

75 
150 
286 
400 
576 

1200 
1728 

Pessetes 

225 
400 
550 
725 
900 

2100 
2600 

Amb volteix automàtic, a excepció 
del model de 75 ous 
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Es la marca que s'ha imposat 
Es l'Incubadora que vo/stè necessita 

Es I' última paraula en incubació 

De c:a.da. c:ent inc-ubadores en us., "Vuita_nta al 01.enys són B U C K E Y E., 

el que deJDostra l'èxit que ha obtingut aquesta DJ.arca., degut ú.nic:aN 
l'Dent als seus exc:el•lents resultats 

Sol-liciteu catàleg i detalls ~gratuïtament, al distribuïdor 

ArenYs de Mar . 
(Barcelona) . 
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-Crèdit Docs de BarcelOna 
~' 

·-companyia de Credit de Magatzems Generals 
FUNDADA L'ANY 1881 
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Magatzems en el Port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 
ferroviàl,"ia. - Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis. - Comptes corrents en 
monedes estrangeres. --:- Descompte i cobrament d'efe-ctes comer

cials.- Valors.- Cupons.- Préstecs sobre títols 

Cambra «:uiras8ada amb «:ompartiment8 d.e lloguer · 

'' 

Pa.1111ta.tge del CoDJ.erç., '1 • Apartat de Correu• 66t 

. . 

DERCUSAN" 
A·ntisèptic envasat en tubs d'estany, 
és tàcil de transportar i guardar :: 

Té aplicació en ferides i _ processos infectats tant en les persones corn en els 

irracionals. Mata els paràsits (polls, puces, etc.) Es insubstituïble per a tractar 

aquestes infeccions . en l'aviram, gossos, gats i altres animals domestics. Desin

fecta .i cicatritza les picades dels tàvecs. No és metzinós ni irritant. 
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ES VEN A LES FARMACIES 
Tub petit, 1 '60 ptes. - Tub gran, 3'65 ptes. 

Tub per a Clíniques i Veterinària, 7'70 ptes. 

Agrairem als nostrés llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA-Pn dirigir-se als anu.nciants 
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Molina Trituradora 

"El Campeón 
Universal" 

Patent n.0 91267 

Per tota mena de grans, despulles, 
alfals, fenc, garrofes i tota mena 

de materials. 

Es l'únic moli que no produeix pols. Doble durada que tots els altres 
sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treballar a la 
dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut a 
Ja seva gran bossa d'entrada. Es construeix en cinc tamanys, de 100 

a 2.000 quilos bora. 
L 'únic anunciant que només es dedica a fabricar molins trituradors, 
tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cap màquina 
fins que el client hagi donat la seva conformitat en el seu rendiment 

i bon funcionament. 

O LIVAI RE S 
MODERN MOLÍ- TRITURADORA 

REMOLEDORA D'OLIVES 

Triple rendimentilreball més perfecte que els antics corrons de pe
dra, fàcil neteja. a mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveix 
per esmicolar i moldre tota mena de pinsos. Grans facilitats en el 

pagament. 

Per detalls, al constructor: 

MAR C TO R RAS 
Riereta, 15 

Les 

BARCELONA 

millors varietats 

ARRELATS, 
ESTAQUES 
I EMPELTS 

Telèfon 16884 

noves 

Jaume S abaté 
VIL A F R ANC A DE L P E NE D ES 

B ARCELONA 

"Centrè Viticola del Penedès" 
Fundat en 1889 

EXPORTACIONS 

DEMANEU CATALECS 

Tallers Burzón Maquinària Agrícola 
Construccions Mecàniques 

RIPOLLET (Per Sard•nyela) • Barcelo na 

F or.:ate i tbnooe 
P ER DITES ARADES 

Totea les peces s6n iutercan
viable s. Es fabriquen en tipus 

N. • 00, N.• O, N. "1 i N.• 2. 
Pes: 20 quilos, 23 quilos, 

26 quilos i 38 quilos. 
Preus especials per a comer
ciants .. E s soliciten represen
taci ons. Deman iot-se preus i 

condicions. 

A.rade• tlpu• KIRPI 

línies Aparellades 
Aparell especialment adaptat al siste
ma de conreu d e Línies aparellades. 
El millor dels coneguts fins avui i el 
més lleuger. P reus sense competència 

Desgranadora de Blat 
de Moresc 

L A ID EAL 
Llorejada amb Medalla d'Or, Ce.n
curs T oledo. Medalla de Bronze i D i· 
ploma especial , 'any 1909; Concurs 
Bilbao, Medalla d'Argent, any 1909. 
Concurs La Corunya, Medalla d'Or . 

ARADES GIRATORIES, tipus 

BURZON·Patent 34.727 
Concurs Toledo, Medalla de Bronze i 
Diploma Especial , any 1909. Concurs 
Bilbao , Medalla d'Argent, 1909, Con-

c urs La Corunya, .l\Ie.dalla d'Or. 

Els més per
fectes, _sòlids 

i ll~~~ 
Pre~n•e• per a la palla i a lfals. - -Cultivador•• tipus Plane•• per a forcatí"tir 
lliure .- Aradea giratbries especials per a v inyés, mol t lleugeres.,:Aradell ~es, tipus 
Vernette.-A.radea g iratbries, tipus Pe~ffer, i peces dc recanvi.- Ara dea gira
tòries tip us Sant J oan De•pf i recanvis - A.rade• Golondrina giratòries.
A.rade• tipus J a n u•.-Ynter c:epapassepar- tout, patentats-Traq ellr• amb roda, 
descàrrega automàtica.- Apare lls per la collita de les olives.- Manxe s ensofradores lfróte. 

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAL MA TA - R A TES 

El mata rates «NOGAT » constitueix el producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de rates i ra
tol ins. Es ven a 50 cèntims paquet i a ro pessetes la caixa 
de 25 paquets. A Barcelona, Farmàcia Gelart, Princesa, 7, 
Drogueries Vidal i Ribas i en les principals farmàcies 

drogueries d'Espanya, Portugal i A mèriques. 

Producte del Laboratori SORATARG 
Can er del Ter, 16. - Telèf. 50791.- BARCELONA• 

N O T A. - Dirigint-se i ensems enviant per Gir Postal o segells de 
Correus, l'import més 50 cèntims pe,r despeses de tramesa, al 
Laboratori, a volta de correu, dona cumpliment a comanda. 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin A GRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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DIES · DE SORTIDA: EL l.er DE CADA MES 

.. RAUL .M. MIR 
UN SOL NÚMERO: UNA PES SET A 
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LA CONFERENCI~ DE PARIS 
:La situació de la viticultura ha esdevingut 

crítica en totes les nacions productores del 

món i això fa per totes i cada una d'elles cer

qui la manera dJencertar el~emeis més ade

quats a la fifalitat que es yersegueix. 

En estudiar els pYoblemes vitícoles, hom 

s'adona tot seguiryqñê si gé hi ha una part 

que es pot més o menys relativament resol

-dre dins de cada n\ci.ó..,--én queda una altra 

potser més exten5.@._ encara, que JJ.ecessita re

. meis de caràcter internacional, o que al 

menys no tenen cap eficàcia aplicats en una 

sola nació i requereixen, per tant, que llur 

aplicació sigui feta amb caràcter general i ai

·xò sols pot fer-se per up. acord impücit, o ex

·plícit de tots els països interessats. Hi ha en

cara les qüestions aduaneres, que són, en ge

neral, d'una qualitat més delicada r que són, 

-però, ·una de les causes principals del males-

tar de la viticultura. 
Es evident que tant els acords internacio

nals explícits, com qüestions duaneres sols 

poden ésser resoltes en els tractats de co

merç i en convencions o arranjaments con

vinguts directamént pe~ els Governs interes

sats. No és aquest, ni podia ésser-ho,-el fi de 

là Conferència de París, que si bé tenia un 

caire oficial, no era pas per a prendre acords, 

sinó per assenyalar orientacions i donar con

sell~ als governs respectius en el que fa re

ferència a les qüestions viti-vinícoles. 

· Sota aquest punt de vista no ha estat pas 

ineficaç la Conferència de París, com no ho 

foren tampoc els Congressos de Bucarest, ni 

de Barcelona, malgrat tenir un caràcter més 

ampli i menys oficial. Els acords dels esmen

tats Congressos i els de la Conferència es re

lacionen i complementen i en certa mane-ra 

els dos primers prepararen la feina de la 

darrera. 
La Conferència de París es dividí en dues 

parts o grups; les qüestions tècniques i les 

qüe tions politiques o socials. En- ei primer 

grup es discutí el problema dels híbrids-pro

ductors directes; la lluita contra els fraus i 

les eompetències deslleials i la protecció de 

les denominacions d'origeó, la formació de 

comerços vinicoles i la unificació dels mèto-

· des d'anàlisis del vi. En el segon grup, s'en

focà el problema de la prohibició o llei seca; el 

dels drets fiscals i tarifes duaneres que gra

ven el vi; el desenvolupament de la destiHa

"ció i l'ús dels alcohols de vi; el crèdit agríco-

la en viticultura i el foment de cooperatives 

vitícoles; les limitacions de plantacions de vi-

-nyes; el desenvolupament del consum de 

raïms de taula i altres indústries derivades 

·del raïm; i, finalment, la propaganda pel 

consum- del vi arreu del món. 

Sobre tots aquests punts concrets, s'han 

adoptat conclusions si bé una mica amplies, 

el suficientment clares, per les quals els go

verns respectius les tinguin ben bé-en comp· 

te, ja sigu1 al legislar per els països correspo

nents, ja al negociar tractats de comerç o 

·convenis entre ells. 

En el referent a la llei seca, consum de 

·raïms de tau-la, indústries del raïm, comerç 

vinicoles· i algun altre dels temes esmentats, 

·és lògiè que no hï hagués gaire discussió, 

·perquè llur enunciat ja gairebé comporta-una 

unanimitat de criteri que fa que sols puguin 

discutir-se certs detalls que no ofenien pas 

el fons dels assumptes i sí únicament a la 

forma. 
Altres, en canvi, es presten a discussions. 

Hi ha nacions, per exemple, que han abusat 

dels rubrids i per un cert amor propi o per 

les dificultats d'una marxa enrera, posen sor

dina a una condemnació d'aquells, tot i reco

neixent que a-vui per avui no n'hi ha cap que 

hagi donat resultats apreciables, tan sols en 

quant a qualitat dels vins que produeixen. 

En la qüestió de la destiHació de vins i ús 

dels alcohols, és molt satisfactori,. per al vi

ticultors espanyols, que la conclusió-adopta· 

MARÇ 1932 
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- S ÚB SC RIP CIO : 
Per tot el país i A:tnèti.ca, un any. . 
Altres països . . .. . . . . : . . . • 

10 pessetes 
_15 pessetes 

da per unanimitat, sigui d'acórd complet 

amb el sostingut per ells i pel grup vitícola 

parlamentari en les darrerés lluïtes sobre 

l'impost dels alcohols. Una part d'aquesta 

conclusió, que és una mica llarga, diu tex

tualment: •Cal encoratjar per tots els mit

jans, especialment per la creació de destiHe

ries de vi i dels subproductes de la vinya 

-reservant a aquests ultims alcohols la 

· mateixa consideració que al de vi-la destil

lació, recorrent-hi tot seguit que una: collita 

massa abundosa fassi témer una crisi de 

preus. S'invita a tots els països productors· 

de vi, a separar els alcohols de vi i els indus

trials, de manera, que tenint en compte l'e

conomia particular a cada u, s'adopti dins el 

possible una política de l'alcohol que assegu

Ti als alcohols de vi els usos de boca i els mer-

cats necessaris per a protegir a la viticultura 

del perill imminent que l'amenaça. • 

En el terreny de la limitació de plantacions, 

Espanya està en una magnífica situació, per

què no ha augmentat l'extensió dels seus vi· 

-nyats, al revés d'altres nacions que han abu

sat massa de la plantació de noves vinyes i 

fins de la sobre-producció artificial establint 

-vinyes en terrenys de regadiu. 

La Delegació espanyola, amb una unani· 

·mitat remarcable, volgué fer constar en la 

-conferència, que els contingents en els trac

tats de comerç i la prohibició del coupatge i 

el blocatge dels vins importats, eren mesu

Tes totalment contràries a una bona política 

vinícola i rebutjables del tot p r quant a la 

ilarga serien funestes per els mateixos paï

sos que les empressin. 

· Sobre les denominacions d'origen, s'adop

tà, entre altres, la següent recomanació: •La 

Conferència recomana als Estat , que practi

quin, des d'ara, una política d acords bilate

rals. que tenint en compte les situacions par

ticular dels diferents pa:ïsos, sigui su cepti

ble d'afavorir i apressar el desenvolupament 

de la protecció de le denominacions d'ori

gen. La Delegació espanyola cregué també 

unànimament que Espanya no té avui cap 

interè en emprar denominacions e trange

rP de cap, ·inó que ben al contrari, li é con 
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venientíssim adoptar úna polttica defensiva 
en aquest particular, per la qual cosa li si
guin respectades i reconegudes les denomi· 
nacions espanyoles en forma més adient de 
la que avui s'acostuma en determinats països. 

Aquests són a grans trets els punts pril;lci
pals tractats en la Conferència. 

A vegades en reunions d'aquesta mena te
nen tanta o més importància que les conclu
sions que es publiquen, aquells estats d'espe
rit que sense concretar-se voleien per sobre 
de les discussions dels temes de la Conferèn
cia. En aquesta de París n'hi havia un d'estat 
d'esperit força remarcable i que potser no 
tothom va copsar, però que, indubtablement, 
existia més del que molts es pensen. Es 

AGRICULTURA RAMADERiA 

aquest la certesa de que és imprescindible 
una entesa cordial econòmica entre els tres 
països grans productors -França, Itàlia i 
Espanya- per a fer de comú acord una ma
teixa política, no sols del vi, sinó d'altres pro
duct~s comuns a totes tres i per a no bara
llar-se entre elles, en la qua_llluita. hi perden 
evidentment totes tres. 

Sols així podrien salvar-se molts obsta
des i perills de totes menes, entre els quals 
cal comptar-hi la llei seca. Caldria que cap 
dels tres governs deixessin de reconèixer 
aquesta necessitat, que repeteixo, voleiava 
insistentment per entre les paraules i els 
acords de la Conferència. 

FRANCESC SANTACANA 

............................................................................................................................. .................................................... ....................................................................... . 

Les oliveres 
III 

Per tal de poguer enterrar els adobs orgà· 
nies i aconseguir el màxim de profit en la. se· 
va ecqnòmica aplicació, és necessari, en pri
mer lloc, prendre la precaució de no trencar 
arrels tant corn. sigui possible. Per altra part, 
en lloc d'amuntegar la matèria orgànica en 
un espai molt reduït, com així s'esdevé enter
rant-la en clots d'extremada cubicació, s'ha 
.de procurar que sigui rep~_rtida el més exten
sament possible a l'abast de les arrels i amb 
uniformitat, per tal que. estigui ben compe
netrada amb el terreny . 

D'aquesta manera desenvoluparà amb · l¡¡. 
màxima intensitat i eficàci l'!-, totes aqueiJes 
iuncions que li són peculiars en el mi~lora
ment de les condicions físiqu es del terreny i 
per tant, en benefici de la vegetació. 

Tot això pot aconseguir-se amb plena faci
litat quan hàgim d'!'!mprar fems o altres 
adobs orgànics que siguin menuts o descom
tos, ja que podem escampar-los sucerticial
ment i enterrar-los ·mitjançant una llaurada 
o cavada, però quan en el mateix tros o 
molt aprop, podem disposar de brossa abun~ 

dant i que ens sigui econòmic emprar-la, to
pem amb l'inconvenient de no pog:uer enter
r ar-la, mitjançant una treballada, -rperqtrè' al 

oap de poc temps d'é~ser tallada està en con· 
di-cions que més. aviat dificultarien poguer-la 
enterrar uniformement tal com convé. Per 
tant, és recomanable a¡;nuntegar-la i per tal 
que la d,escomposició es realitzi ben depres
sa, és convenient empolvar-la amb calç, guix 
o-cendra, tapant-la després amb una ca,pa de 
tena de sis o set centímetres de gruix. Prac
t.icat aque~t procediment tal com el recoma
nem, si la pluja no escasseja, al cap d'un any 
aquestes piles de brossa estaran en plena 
descomposició i podran enterrar-se amb tota 

en nostre 
, 

pa1s 
comoditat en idèntiques condicions que els 
altres adobs orgànics. 

La circumstància de trobar-se situat l'oli· 
verar, en alguns cassos, lluny de la masia o 
de la població, fa que el transport d'adobs 
orgànics sigui antieconòmic. En aquest cas 
és necessari recórrer a la sembra de llegumi
noses per a enterrar-les en verd, la qual co
sa produeix exceHents res.ultats. Tenim de 
sembrar-les en agost i setembre. fertilitzant
les amb 600 quilos de superfosfat i 200 quilos 
de sulfat o clorur de potas.sa per hectàrea. 

En aquest cas, s'_ba de tenir present que 
quan es presenta un hivern que no siguin 
molt abundoses les pluges, serà convenient 
enterrar les lleguminoses, abans que arribi 
.el moment ·de la seva floració, perquè si vol
guessin retardar aq)lesta operació, la vege
tació de les lleguminoses absorbiria molta 
humitat que després faria falta a la vegeta
ció de les oliveres. 

Quan l'ag:ricultor cregui que la terra conté 
humitat a bastament per a mantenir una i 
altre vegetació. no aeden enterrar-se les lle
guminoses fins arribat e} moment de l'apari· 
ció de les seves primeres flors, penjuè aquest 
és l'instant oportú per a, aprofitar el mà
xim de nitrogen que hauran tret de l'atmòs
fera i el màxim també de matèria orgànica, 
perquè és quan han adquirit el majór des
envoh~pament . 

Sovint es dóna el cas que el conreador d'o
liveres tingui ovelles, cabres o vaques. 
Llavors és molt més econòmic dallar les 
lleguminoses per a aprofitar-les com a farrat· , 
ge per aliment del bestiar que no pas-enter
rar-les com adob, ja que la part més impor
tant de nitr:ogen es troba dipositat a les ar
rels. En _-_ quant a la matèria orgàniça, en 
aquest cas no seria· tan abundosa, però. no 

deu oblidar-se que si volguéssim suplir amb 
fems tota la matèria orgànica que r epresen
ta les arrels i el rostoll, seria necessari, . em
prar-ne una infinitat de carretades, que, com 
vulgarment es diu costarieH un ull de la ca
ra, encara que només hagué?sim de pagar 
els transports. 

Es considerablement més important la co
llita de farratge de lleguminoses quan s'han 
sembrat amb línies apareÍlades, que no pas 
quan s'han sembrat escampant l i-llav¿~ uni-
formément per tota la superfície. ·-

Si volguéssim adobar les oliveres amb ma- . 
tèr ies químiques únicament, s'ha de practi
car una barreja de 4 quilos de superfosfat, 2 
quilos de sulfat o clorur de potassa, 2 quilos 
de sulfat amònic i mig quilo de sulfat de fer
ro. D 1aquesta fórmula, 6 quilos o 6 i mig a 
caçla olivera d'aquelles que han arribat al 
màx1m desenvolupament i reduir proporcio
nalment segons el criteri de-l'op_erador quan 
tinguem d'adobar oliveres que si¡;uh1 més 
petites . 

De totes maneres i~ si::; tim en la ·convenièl}.
cia de_combinar l ' a~Itcació dels -adobs . o~gà
nics amb els adobs quÍmics i quan disposem 
en abundància dels adobs orgànics convé .re
duir la dosi dels' acÍ¿bs nlinerals ~Úrog~~ats, 
perquè l'olivera , co~ ,la· major p~rt ·deis ~~
ge tals, quan té un ~xcés de nit1:ogen, .l'~i~és 
de vegetació provoca moÏt . soviñt !'~horta-
ment de la flor. . - . 

Tenim interès en insistir amb referènci~ a 
aquest fet importantfssim

1 
pèrqu è. l;i ha !lloits 

agricultors que no volen cre.ure en la c<:m
veniència d'una fertilització racional i com-

-- . . . ~ . 
.pleta i sovint han de_ tastar la deplorable i 
desencotatjador~ cons~qüència de no _ veure 
correspostes convenientment amb rem:unera
dores collites les quantioses despeses. que els 
ha ocasionat una adobada. practic¡¡.da amb 
impremeditació, o sense cap mena d'orienta
ció tècnica. 

Entre altres que podríem, farem esment del 
cas d'aquells olivicm~tors que tenen la .deplo
rable mania d'adobar amb colomassa. En _pri
mer lloc aquest ele!J?.ent és un adob gairebé 
exclusivament nitrogenat i si no s'aplica al
tra matèria fertilitzant, resulta que.no és pas 
un augment de producció .en el fruit el que 
s'aconsegueix, .sinó que és en els troncs i en 
l~s fulles amb una yegetació molt desequili
brada. Per altra part t~nguem . en compte i 
prenem bona nota, que ordinàriament pa
guen la colomassa a l'exag~rat preu de 30 
pessetes els cent quilos . . Cadi:l cent quil_os de 
colomassa, contenen 3 quilos de. nitrogen i 
1'1 quÚos d'àcidfosfòric. Per-tant,_ c::on~iderant 
que l'àcid fosfòric q.onti~gut enJOO quilos de 
colomassa vkl aproximadament uns 70 cèn
tims de pesseta, resulta qu~ paguen el quilo 
de nitrogen a un_ preu que so~repassa de 9 
pessetes. Quin disbarat! Si comprem nitrat 



de sosa, de calç o cianamida, tot el més car 

que pot costar-nos el nitrogen és a 3'33 pes

setes el quilo i si adquirim sulfat amònic, en 

l'actualitat ens costarà encara a un preu con

siderablement inferior~ 

La indústria, el comerç i gairebé totes les 

manifestacions de l'activitat humana, porten 

sem pr~ com a companys inseparables la quí

mica i l'aritmètica. ¿Per què en agricultura 

se'n ha de pres-

cindir tan so-

vint amb greu 

perjudici dels 

conreadors? 
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Unes considet~acions sobre 
Ilo vella 

la patata 

S'ha dit amb raó, que les espècies vegetals 

que es presten ésser cultivades en gran es

cala són tan limitades, que les que es culti-

~-----~ --

• ! I> .~· 

deix major quantitat de matèria -nutritiva 

que cap més altra plan~a agrícola. La irripor: 

tància de la patata per Ja vida de l'ho;ne que-

da resumida 

amb la dita de 
Young: 99 cen

tèssimes de la 
humanitat no 

podrien passar 
sense la patata. 

En cassos 

molt freqüents 

convé també 

emprar la cals, 

però no volem 

fixar 1 a el o s i 

convenient, 

perquè hi ha 

terres, encara 

que no moltes, 

que contenen 

dit element en 

proporcions su

ficients a una 

normal vege -

tació, altres 

que en tenen 

La collita de la patata primerenca , (eta a mà: resulta lenta i costosa 

Data del se

gle xvr la seva 
introducció a 
Europa. No va 

arribar, però, 
a tenir verta

dera imporUtn

ciael seu cultiu 

fins el se¡;;le 
xvm. En aques

ta època, en al

gunes comar

ques franceses, 

les collites de 

poca i altres que gairebé no en tenen gens. 

Per tant, l'agricultor, en aquest cas, com 

en molts altres, convl" que practiqui expe

riències, tenint sempre ben present que la 

calç no pot emprar-se al mateix temps que 

el superfosfat, perquè amb el contacte llur 

s'originen reaccions químiques que inevi

tablement mernien l'eficàcia de les substàn-

cies nutritives de la vegeta~ió. La calç val 

pessetes i se'n poden estalviar moltes utilit

zant els desperdicis dels enderrocs d'edifici 

i altres residus que contenen calç en abun

dància, que gairebé tots podem obtenir-l os, 

tenint de desemborsar únicament les despe

ses de preparació i transport. 

Per tal de procedir d'una manera conve

nient en l'importantíssim afer de la fertilitza

ció de l'olivera i allunyar-se del perill de co

metre -algun disbarat d'aquells que amb ex

cessiva freqüencia encomanen la desconfian

ça a alguns olivicult0rs en Ja eficàcia dels 

adobs, és convenient demanar orientacions 

a les institucions oficials de caràcter tècnic, 

les quals, amb molt bona voluntat i encert 

resolen tote)5 les consultes que, en matèria 

agrícola se'ls hi dirigeixin. L'Estació Oliva-

rent de Tortosa, per aquest cas, és la més 

indicada. 
JoAN VALLÉS ESTRUCH 

ven en nostres camps des de les més llunya

nes èpoques, gairebé no han variat; tot ·atn~':, 
tot, el solanum tubemsum és de reé~IJ t in , 

troducció a Europa. 

.-

Arrencadora de patates assajada amb èxil en 
nostra costa 

Referint-se a la patata, afirma el gran na

turalista Humbolt, que des dels temps histò

rics cap adquisició no pot comparar-se a la 

d'aquest tubèrcul, el cultiu del qual es tro

ba extès en tot el no tre planeta i que ren-

solanum tube 

rosum salvaren la vida a molta gent, per 

ésser. -molt~c:scassa la collita de blat. 

F?u la ~Íàrividènci a i l'entusiasme que per 

aquèst _tàb~r'~ul a,mericà va sentir Perman

tier, qui amb Ja seva cèlebre Memòria dbna

va a conèixer lès qualitats de Ja patata i 

·estimulava la propagació que ha adquirit el 

seu cultiu, lmp~imint la vertiginosa carre~ 
ra que avui pot co:nprovar-se. Constitueixen

les produccions de tan estimada planta un 

article de capital importància a tot arreu del 

món, poguent afirmar-se, que resulten indis

pensables i insubstituïbles sobre tot per certs 

països i climes rigorosos, que com Angla

terra, Alamanya i a ltres, té amb elles l'a

gricultura, un element de~s més influents per 

la seva prosperitat; les multituds un aliment 

valuosíssim, la ramaderia una matèria d'im

ponderable valor i la indústria vertader filo 

per a les més diverses aplicacion i tra nsfOI

macions. 

Es ctàssifica la patata com a planta indu -

trial de gran cultiu. Les extenses superHcies 

a ella dedicades, el seu extès consum, l'e

levació del seu rendiment i Ics eve varia

des aplicacions, justifiquen que sigui tingu

da com a planta industrial; no obstant, en 

determinats cassos i no excepcionals. é ma

tèria de cultiu especialitzat, d'ex plotació pu

rament hortícola i això pa sa qu an es conresa 

amb el propòsit d obtenir un producte elec

te, superior al vulgar o corrent, de qualitat 
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excepcional per Ja seva finor i per la extem

poraneïtat de presentació a l mercat; en una 
paraula, quan es tracta de produir patata 
primerenca de qualitats gustoses particulars; 
finor, suavitat, mantegositat i sobretot, pre
sentació anticipada en els mercats. 

Aquesta manera especial d'explotar la p~· 

tata o sigui el cultiu forçat, ens ha suggerit 
avui dedicar-hi uns paràgrafs. La creixent 
importància que ha adquirit Ja producció, el 
comerç, tràfec i exportació de les produc
cions de patata novella; els capitals i les acti
vitats de tota mena a les ordres de la matei
xa dedicats, l'intens enrenou a què dóna 
lloc, com és la movilització d'un material fe
rroviari i marítim importàutfssim per a pro
veir els mercats de l'interior i altres de tan
ta capacitat com són els de França i Ang la
terra, aconsellen que es tinguin en compte 
alg uns punts de vista per a millorar i donar 
tot l'impuls possible 
a un cultiu del major 
interès per diferents 
regions espanyoles. 

'·. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

xes de preus que davallen fina a l 50 per cent. 
El que segueix amb atenció el procés i la 

marxa del cultiu i comerç de la patata nove
lla , comprèn la importància que té el fer les 

operacions d'arrencar, de r ecollir i de trans

portar sense perdre temps, amb el fi de gua
nyar tot el temps possibie. I a això s'hi inter
posa una gran dificultat; la manca de braços, 
el que és suficient moltes vegades, per ami

norar i fins anu lar l'èxit d'aques~a particular 
explotació agrícola, o més ben dit, hortfcola. 
Solucionar aquest problema, com es pot 
veure, és de gran trascendènèia i amb això 

s'explica Ja importància de resoldre'!. r . 
Afortunadament, ha pogut fer-se. Com? 

Doncs senzilla,ment, acudint a l'us de maqui
nària; d'una maquinaria, però, perfeccionada 
i apropiada a les característiques del cultiu 
especialitzat de la patata primerenca de les 
principals zones espanyoles que el practi-

sament superior a la que cal concedir a la 
patata vulgar o tardana. 

La màquina per arrencar la patata prime
renca exigeix característiques úniques i par

ticulars i aquest(.s modalitats especials s'han 
trobat ja. Les proves amb la màquina que 
les posseeix s'han realitzat ja en alguns lloès 

de la nostra Costa, coll]. provant-se èxits com
plets i rotunds. Es pot, per tant, afirmar, que 

l'arrencament ràpid, econòmic" i oportú de la 

patata primerenca, ha quedat resolt. Aquests 
· resultats tenen una trascendència desme-

surada com es pot c.?_mprendre. _ 
Es tracta d'una màquina de tamany re

duït, 'arrossegada per un sol cavall o mul. 

La seva disposició permet que es desvïi per 
el costat dels solcs·, evitant que es trepinin 
les plantes. Un maneig i conducció senzillis
sim i el poguer girar sense cap dificultat, 
amb uria sola preparació de l' endauada, 

s'habitua el menys 
preparat, per l'arren
cament mecànic del 
pr~ciós tubèrcul, de ls 
solcs de sols 35 cen
tímetres d' a'mplària 
i amb- una capacitat 

' de treball de molts 

obrers, doncs realit
za el de 12 ó 15 ho
mes . Entre altres 
particularitats e a 1 
r.essenyar, que el mo
linet per extreure els 
tubèrculs, té amb els 
troncs tendres el ma-

L'increment que 
ha pres és conside
rable i hi ha motius 
que fan esperançar 
que anirà augmen
tant. No més al veure 
el que passa a nostra 
costa de Llevant; el 
que s'esdevé en dife
rentes comarques va
lencianes, murcianes 
o andaluses i aCanà
ries; de totes aques
tes zones surten a 
centenars de vagons 
de ferrocarril i va
pors carregats de pa
tates novelles pe r 
a rriba r a 'temps als 
mercats dels països 

Aquesta màquina d'a rrencar patates fa la feina de 12 6 15 homes amb tota pulcritut}.ii sense 
danyar el tubèrcul 

jor auxiliar-- per es· 
mortuir la' violència 
dels xocs que danyen 
o produïrien ferides, 
particularitat impor
tantíssima, ja que 
corp hem fet notar, 

consumidors. Unes setmanes dura el verti

ginós moviment, que dóna lloc al seu trà
fec i comerç, en un perfode de temps, amb· 

tot massa efímer. Es upa ratxada d'activitats 
que dura poc, que solàment es compta gai

rebé per dies. No és d'extranyar la poca du
rada d'aquest comerç, degut a les condicions 

del mateix, recolzat solament en l'oportuni
tat de satisfer la cobejança del consumidor, 
per el. plaer de saborejar o tastar les primí
cies que ofereix la solanàcia planta dels An
des; que aviat, però, queden curullats amb 
les creixents aportacions que de les maki
xes es fan des de molts països subtropicals, 
el que dóna lloc que ràpidament es produei
xi el descens en les cotitzacions, particularitat 
aquesta darrera, de la major trascendència · 
per el productor, com així mateix per l'ex

portador, que comproven en pocs dies bai· 

t 
quen. La màquina d'arrencar patates es'tà 
molt generalitzada .... '! l'estranger; no són, 
però, 'aquests artefa¿tes els que es requerei

xen en e~ cas partic'~Ia.r de, la patata prim~
renca de nostra Cost,a de ~levant i altres si
milars. En aquestes zones és d'admirar cot¡n 
s'aprofiten les terres; _solcs estrets, parceHes 
mo~ t reduïdes, particularitats que impossibi
liten l'accés i l'us de voluminoses i pesadès 
màquines d'us corrent en altres països. Altra· 
ment, el tenir d'ésser arrossegades per gos 
poderosos ~a valls o muls les fan inúti ~ s del 
tot per les' plantacions a tapeïdas, com són en 
aquest c~s. El trepinament dels solcs, les le

sioD:s dels tubèrculs, serien, ademés, altres 
complicacions que agravarien el problema, 
fent desmerèixer el producte ff i el valor en 
el qualla presentació i el bon aspecte dels ar

ticles tenen una imp¿rtància capital i hntner.-

és trascendental per 

la major estima i venda del delicat pro
ducte, que no adoleixi de tares ni de
fectes. 
- I si en l 'aspecte tècnic la · màquina pre
·senta extraordinari interès, no l'ofereix 

menys el permetre amb l'estalvi de jornals 
-de 12 a 15 homes, amortitzar ràpidament el 

cost de tap aventatjós com indispensable 
instrument. 
: E>el que queda exposat es ~edueix la tras
cendència que per el cultiu d~ la . patata pri
merenca ha de tenir la introducció de la mà
quina que acabem d'aHudir. Amb ella la rà

pida recolecció es realitzarà fàcilment i eco
nòmicament i farà possible aprofitar els apre
miants moments dels preus alts . No és aven
turat predir que la intervenció del nou fac
tor mec-ànic ba de contribuir poderosament 
a promoure i donar el major impuls al proti-



tós i rk cultiu de la patata primerenca, 

que tant contribueix a fixar la prosperitat 

de les comarques nostrades que el prac

tiquen . 
RAt:L M. i\liR 

El mildiu de les pataler·es 
i maner'es de prevenir'.lo 

Per l'agricultor és la patata un recurs de 

gran importància i això fa que fins en les zo

nes on altres productes formen la base de 

les explotacions agrícoles, el preciós tubèr

cul de Permantier atreu l'interès i l'aten

ció de l'home del camp de la majoria de 

països. 

El cultiu d'aquest tubèrcul s'ha com

plicat extraordinàriament. En altres temps 

no exigia cap altre atenció que el vulgar 

treball d'eixercolar, colgar, etc., perquè 

creixés vigorós i rendís molt; d'algunes dè

cades ençà, però, no s'obtenen resultats tan 

falaguers, degut als nombrosos paràssits que 

l'escometen, obligant que l'agricultor li de

diqui treballs i atencions assiduus i intel:li

gents per a portar feliçment a cap una colli

ta que li permeti obtenir tubèrculs perfecta

ment sanitosos, doncs la rustiquesa qu e en 

altres temps presentaven, ha deixat de tenir

la, mostrant-se especialment sensibles al 

perniciosos efectes d'alguns criptògams i 

d'una manera significativa a la peronospora, 

míldiu de la patata, a la qual no creiem in

oportú dedicar-hi alguns paràgrafs. 

La peronospora és una enfermetat promo

guda per un bolet microscòpic que els botà

nics designen amb el nom de Phytophto1'a 

inlestans,- el dany que ocasiona és conegut 

en tots els països i alguns anys arriba a és

ser tan elevat quan les condicions de l'am

bient són propicis al desenrrotllament del 

perniciós boletet, que en difondre's aquest 

intensament, destrueix les plantacions de 

l'estimada solanàcea. Sol manifestar-se la pe-

1 ronospora en maig i juny, primer a les fulles 

i després als brots amb taques grogoses, que 

després s'enfosqueixen. La part atacada aca

ba per assecar-se. Els organs que perpetuen 

l'espècie, o sigui, les llavors, cauen a terra i 

expandint-se per els terrossos, arrastrats 

per les aigties de regar o de pluja i escampa

des per les treballades, infesten les terres. 

Els tubèrculs de les plantes atacades per 

la peronospora, en ésser arrancats per laco

llita, si s'observen degudament, mostren unes 

taques fosques. Aquestes taquo:s que són 

més visibles en les varietats de patates de 

pell llisa i prima, són menys aparents en les 

varietats de pell rugosa i doble, que solen és

ser més resistents a les invasions del paràs

sit. Les susdites taques no solament afecten 

la part superficial dels tubèrculs, sinó que 
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arriben afectar la interna o amidàcea, el 

qual agrava el dany produït per la peronos

pora, per dos conceptes: minva de la part 

externa per la mort dels òrgans elaboradors 

del midó i, per tant, disminució del producte 

i tubèrculs .infeccionats que constitueixen 

vertaders focus propagadors de la pesta. Els 

tubèrculs infectats s'alteren amb molta faci

litat i són invadits per altres fungositats, com 

la gangrena o podridura, que troba en ells 

un element propens per a multiplicar·se. 

Són mes o menys sensibles a la peronospo

ra unes varietats que altres de patates i 

aquesta és una condició que no deuen deixar 

de tenir en compte els agricultors, sobre tot 

els d'aquelles zones en les quals l'enfermetat 

hi troba un ambient favorable, com ho són 

les comarques propenses a les pluges persis

tents durant els mests de primavera i en els 

terrenys humits. En aquests llocs es fa més 

precís que en altres tenir en compte l'elecció 

de varietats de la major resistència a l'en fer

metat que, com ja hem fet observar, solen 

trobar-se en les races que presenten en els 

seus òrgans fullosos i en els mateixos tubèr

culs un estat de consistència més pronunciat 

-que en els de les varietats més sensibles a 

l'enfermetat. La selecció i el creuar unes amb 

altres varietats, ba permès d'uns anys ençà, 

la creació de varietats dotades d'elevada re

sistència a la peronospora. Algunes d'aques

tes noves varietats han demostrat altes con

dicions de resistència i a l'ensems, reunir la 

qualitat d'ésser molt productiva i bonesa dels 

tubèrculs, pel seu bon gust i llarga conser

vació. Holanda, Alemanya i Anglaterra, on 

la patata té una importància excepcional, han 

estat els països que amb més assidu"ítat i es

forç s'han dedicat a la recerca de vari etats 

dotades de condicions excepcionals per a re

sistir els atacs de la Phytophtora i11)estans. 

Tenint en compte la insuficient resistència 

de les varie.tats més corrents que es vénen 

cultivant des de "temps immemorial en mol

tes de les nostres regions, cal mirar on les 

enfermetats solen presentar-se amb freqtièn

cia i fan estralls i anar substituint les varie

tats locals per les noves que assoleixin les 

condicions de mostrar·se insensibles o poc 

sensibles a les invasions peronospòriques. 

De totes maneres, reconeguda com està la 

eficàcia que per a prevenir aquestes darre

res invasions citades, tenen les sals de cou

re, no deu prescindir de cap manera l'agri

cultor, de recórrer als bons efectes de la pol

vorització de les patateres amb els sucs cu

pro-càlcics, aplicats d'una manera similar a 

la vinya per a prevenir el mildiu. _ 

En l'execució d'aquestes sulfatades no serà 

en va recordar els principis o regles que hau

ran de tenir-se en compte, que l'experiència 

de molts anys ve sancionant i fa reçomana

bles. I són; 
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1.a Efectuar les sulfatades en el seu de

gut temps, preventivament, o sigui, abans 

que es palesi l'enfermetat. 

2.a Tenir present que l'aplicació de les 

mescles o barreges de preparat cúpric a l'e

ficàcia contra la peronospora, cc.l afegir la 

d'imprimir major vigoria a les plantes, exal

tant l'acció clorofiliana i mantenint molt més 

temps la verdor intensa de les fulles compa

rativament al de les plantacions sense sul

fatar, promoguent amb això, a més de la sa

nitat de les plantes, augments notables en la 

collita. 
3.a L 'aplicacíó dels suliats deu fer-se amb 

la més gran cura, de manera que tota la 

planta resti completament i uniformement 

protegida, perquè en cap dels seus òrgans 

s'hi pugui desenrotllar el bolet destru_ctor. 

4.a Les sulfatades deuen repetir-se amb 

més assiduïtat en els anys que les pluges i 

l'elevació de la temperatura es presenten 

a mb major freqtièncía, doncs aquestes dues 

particularitats són les que fan que la pero

nospora es manifesti amb més virulència. 

5.a Encara que solen bastar tres sulfata

des per evitar l'enfermetat, la primera quan 

els brots tinguin de 15 a20 centímetres d'alt 

í la segona i tercera sulfatada un mes des

prés de la primera, aquestes dues es deuen 

repetir dintre un període més o menys curt, 

segons com es presenti el temps. 

6.a La primera aplicació d'aquests sulfats 

sol practicar-se amb una barreja, la concen

tració de la qual no passi de 1'1 per cent, o 

sigui: aigua, 100 litres; sulfat de coure, 1 qui

lo i Sosa Solvay, 500 grams; en lloc de sosa, 

s'empra comunment, encara que amb menys 

seguretat d'eficàcia, 1 quilo de calç; Ja sego

na i tercera sulfatades és aconsellable que 

la concentració sigui de 100 litres d'aigua, 2 

quilos de"sulfat de coure, 1 quilo de sosa ol

vay o en lloc d'això darrer, 2 quilos de calç. 

No volem deixar passar l'ocasió sense fer no

tar el procediment seguit per un conegut 

agricultor que l'està practicant d'ençà de 

molts anys amb molt d'èxit en la lluita contra 

el mildiu de les patates, con istent en fer 

que es disolgui en l'aigua quan rega, una pe

tita quantitat de sulfat de coure, amb aques

ta finalitat posa en un saquet uns grapats 

d'aquesta sal que diposita al solc que con

dueix l'aigua de regar, perquè aquesta Ja 

vagi dissolent, fent que així actuï da

munt les llavors del bolet e campades per 

terra impedint la seva germinació i per tant, 

el desenrotllam nt de les inva ions parasità

ries de les part vegetals més immediat s a 

Ja terra. La mateixa pràctica la segueix en, 

cara amb eficàcia,· pot er més manifesta

ment, per a prevenir el míldiu de la toma

quera, planta tant o més sensible a la pesta 

que l'altra susdita solanàcea. 
Lr.vts DE RECASE~S 
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Folklore de la • pagesia 
MATAR EL PORC convidaven a sopar quan mataven el porc. • 

Avui tot són escorxadors. però quan no Amb molta de gent a la casa, amb molt de 

n'hi havia ni a les ciutats ni als pobles rurals·, recapte a la taula i amb ganes de quedar bé, 

els porcs els mataven al carrer, o tot el més 
al corral. 

En Gaietà Vidal de Valenciano refereix en 
un treball titulat Barcelona de 1820 a 1840, 
que la gent acabalada comprava el porc i un 
cop e feta fira, cap a casa falta gent i en el ca
rrer, encara que aquest fos el privilegiat 
carrer d'Escudellers, davant de la porta, te
nia efecte el sacrifici i allí el degollaven i allí 
el socarraven i allí l'afeitaven i allí el bada
ven i allí l'esquarteraven. després del qual, 
anaven introduint els trossos de la víctima 
en la casa del comprador, restant en el ca
rrer els senyals inequívocs de la matança, 
r presentats per un regueró d'aigua negro
sa i sangonenta i per un fangueix repugnant, 
barreja de sang i aigua, cendra de carbó, 
carbonitja, pèl i escortadura de conna. • 

La pintura, del tot realista, ens la sabem 
de memòria tots els que som fills de pol?les 
pagesos, amb la diferència que als pobles ru
rals no ens causaven la repugnància que pro
duïa al bon barceloní, tots els senyals que 
deixava la matança. Ací a Barcelonfl es com
pren, perquè inmediatament que era feta la 
matança, aquell carrer el passaven i passe
javen tot de gent d'upa i havien de posar els 
peus damunt d'aquell fangueix, però als po
bles, singularment als pobles a que em refe
reixo, no venia d'un pam això del fang dels 
carrers. Fang hi havia abans de la matança 
i fang després, de manera que els senyals 
del sacrifici no duraven gaire. 

I si en lloc de fer la matança al carrer s'es
queia a fer-se en el corral, aleshores aviat no 
en quedava cap vestigi, ni petit ni gros. 

A Guinyola, els matadors anaven a la fei
na un xic reconfortats, amb un trago d'ai
guardent i unes quantes figues seques al 
cos. En altres pobles es feia de manera sem
blant. 

Com a menjars i menjucs tradicionals del 
dia de ia matança, podem anotar l'esmorzar, 
dinar, els tastets de mitja tarda i sobretot el 
sopar, al qual hi són convidats els més prop
parents i els amics íntims de la casa. 

Em contava un dia monsenyor Lluís Bo
rràs, director de l'Acadèmia Mariana de 
Lleida, que una vegada, a Vilanova d'Alpí
cat, hi va anar un predicador a cantar les 
lloances de Sant Bartomeu apòStol, el dia de 
la festa major. En ponderar als oients la glò
ria de què aquest sant gaudia al cel, els va 
dir: -•Nostr~ Senyor fa el que Sant Barto
meu li qeman~, Miret! si erep a¡¡úcs, que es 

els dies de la matança es fan uns tiberis que 
formen época. Com que panxa plena fa bu
llici , tot andrapant i després de sopar es Ía 
d'allò més de tabola; es canta, de vegades es 
balla i tot i en alguns indrets de Catalunya 
es canten els funerals, una cançó poca solta, 
la qual, per a què ho sigUi més, es canta amb 
Ja música d'una Lletania que es canta als fu
nerals del bisbat de Solsona. Com a mostra, 

donarem dues posades: 
Celebrem éls f~meMls 
amb diner i candela, 
de la mort del nost?'e porc 
que és gran meravella, 
entre els amics i parents 
que se'l troben ent?'e dents 
sens tenir-ne pensaments 
si és mascle o femella 

La següent posada és d'una versió uiferen-
ta de les moltes que corren 

Acabats els fune?'als 
la gent s'encaminen 
cap a casa del difunt 
a veure si diuen; 
escudella, ca?'n i arròs 
tots hi feieu el cap gros. 
Jesuc1 ist mateu-los tots, 
són una colla de piUos! 
Jesu Ch?'isti audi uos. 

En el meu Aplec de Rondalles, n'hi ha una 
titulada En Maimís, en la qual es conten les 
facècies d'aquest noi tontet i referint-se a l'as
sumpte de què parlem hi han aquestes: 

• Un dia se'l van emportar a casa d'uns pa
rents que els havien convidat a la matança 
del porc. En marxar, digué el Maimís, en 
mig de les riallades de tothom: 

-Que Déu us dó bon munt d'anys de vida 
per a pregar per la seva ànima. 

-Home, home -va dir la seva mare-. Ha
vies de dir: ·Déu faci que l'any que ve en 
pogueu matar un de més gros. 

El noi es va apuntar la lliçó de la seva ma
re i no va trigar gaire a demostrar que se 
l'havia ben apresa. -Va morir-se un amic 
de la família i després de l'enterrament se'n 
va al cap del dol i li diu amb tota gra
vetat: 

·Déu faci que l'any que ve en pogueu ma
tar un de més gros•. 

* * * 
El porc, ademés d'aforismes i de rondalles, 

ha donat lloc a la composició de cançonetes, 
les quals, naturalment, són també burles
ques, 

Referin t-se a un a casa de tomban~lla, es 

cantava temps endarrera: 
P er la v ila la gent diuen 
que el Capgil ha mO?'t bacó, 
que l'ha tancat a la caixa 
perquè no té salador 

Així la vaig aprendre d'una dona de Palau 

d'Anglesola. 
Aquesta que segueix em va ésser cantada 

per una dona de Tudela de Segre: 
Fa tres anys que soc casada, 
cada any ne só mo?'t un porc 
menos aquest any i l'altre 
i a?'a fa dos anys tampoc 

això és, es posa aquesta mostra de conformi
tat en la pobresa, en boca de la mateixa in

teressada. 
Referint-se a una noia d'ungles llargues, 

es diu també. 
En aquest ca1'rer n'!ti ha una, 
no dic ni qui, ni qui no, 
s 'amaga les botifà1'?'es 
entre cotilla i gipó 

Ben cercades, entre les col:leccions de co
rrandes, algunes altres en trobaríem. Per 
exemple, aquesta cançoneta geogràfica reco

llida a Artesa del Segre: 
Si les penyes de Salgar 
es tornessin cansalada, 
er ca?' no n 'hi hauria prou 
pels go1mants de Soldada 

la qual -he sentida a Linyola d'aquesta altra 
manera, però que en realitat són Sémblants: 

Muntanyes de jJtfontse?'ràt 
com no us torneu cansalada, 
encara no n'hi hau?'ia p1ou 
per les moc es de Fm'adada 

També vaig aprendre a Linyola, aquesta 
altra, ben irònica per cert 

¿Et penses queetfem aubades? 
No et fem aubades, no, 
canto per les botifarres 
que sé que has mort el bacó 

Bacó és el mateix que dir porc, marranxo, 
marranxó, tocino, cotx i cotxo; amb tots 
aquests noms se l'anomena a Urgell. 

"' *'* 
Convé tenir present, en tractar-se del porc, 

una colla d'aforismes que s'hi refereixen, els 
quals, d'una cosa o altra donen lliçons, com 
aquest: 

El porc, dóna morrades, 
fins després de mort -

el que vol dir que no ·es pot abusar d'aques
ta menja, malgrat es digui 

Del porc, 
fins el rabó n'és bo 

doncs és ben coneguda la dita que ens . assa
benta que, 

me-n¡'a1' de po?'C, 
tot l'any, divend?'es i tot 

però escoltem la medicina folklòrica i d'ella 
aprendrem que, 



el porc, 
fo1'ga viu i mort 

i sobretot aquell aforisme que devem al mal

aguanyat metge de Manresa, Olaguer 

Miró: 
Et porc fi'esc i el vi novell 

causen dolors al ventrell 
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un tall de cansalada, un de llomillo, etc .. I a

quests presents que rep una casa, els torna 

quan mata el del seu corral. 

A propòsit d'això, recordo una rondalla 

que diu, que, una vegada era un rector curt 

Dins d'un altre . ordre d'idees, també el 

llenguatge es val del porc per a fer compa- . 

ran ces, 

, de gambals, ben cert, al qual li havien anat 

portant presents de porc molts dels seus fe

ligresos i quan ell va haver mort el seu 

porc, es dolia d'haver-los de tornar. 

Un murri que li feia d'amic i al qual ho 

De porc i de senyor 
se n'ha de venir de mena 

volguent indicar que a tot senyor improvit

zat, més aviat o més tard se li veu el llautó. 

Al més dolent porc, 
la millor bellota 

aforisme que s'aplica raptant el que es faci 

massa distinció a qui no n'és digne. 

Llevar-se quan el porc canta 

es tirar en cara la ganduleria d'algú, així 

com aquest també s'aplica a una persona am

biciosa: 
Tant vol se1' el P01'C 
com el po1'Cater 

No acabaríem de citar-ne si havíem d'anar 

posant i comentant aforismes qÜe empressin 

el porc com a simif o es referissin simple

, ment a la bèstia per a ponderar-ne les excel

lències, o el perill, o els mals que s'esdeve

nen menjant-ne. 
Hi ha més dies que llangonisses 

però així i tot, posarem punt a aquesta ma7 

tèria parlant del porc, referint-nos al costum 

tan generalitzat dels presents. Acabada la 

matança, es fa portar a cada casa d'aquells 

que han assistit al sopar de funerals un pre

sent, un tros de cada cosa. o una llangonissa, 

contava, elL que li diu: • 
-Jo de vostè diria que m · pres i que 

no pot fer presents a aquells que n'hi han iet. 

-Tens raó,_ si que ho podria arreglar així 

-va respondre-. 

I un dissabte a la nit, aquell mateix que li 

aconsellava al senyor rector que digués que 

l'hi havien robat el fato, valent-se de saber 

ben bé els topants de la rectoria, va i se 

n'emporta totes les botifarres i el que va tro

·bar al rebost. 

A l'endemà, el senyor rector es va aperce· 

bre del robatori amb el consegüent disgust i 

quan és a l'hora de fer el sermonet de peu 

d'altar, va etzivar una plàtica contra els lla

dres, que no et dic res, acabant per dir que 

tota vegada que li havien robat tot el del 

porc, no podria pas tornar els presents a 

aquells que n'hi havien fet. 

El lladregot en sortir de l'església, diu al 

~enyor re_çtor a cau d'orella: 

-Ha anat molt bé això, senyor rector! 

-Oh, és que m'ho han pres de bo de bol 

I l'altre mofeta, donant-li copets a l'espat

lla, li va dir fent-li l'ullet: 

-Així ho ha de fer, sinó no el creurien. 
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La lluita contra el mil diu 
Les sals de coure segueixen essent consi

derades com el remei específic del mildiu. 

D'anys enrera foren aconsellats uns brous 

que no portaven coure, però poc tardaren en 

desacreditar-se. També es recomanaren les 

sals d'altres p:tetalls per a salvar les vinyes 

de les escÓmeses de la peronospora, com les 

sals de níkel i de cadmi, que no presenten 

més eficàcia que les de coure, i tenen, acte

més, el desavantatge d'ésser més cares, el 

que fa que siguin de desaconsellar. No hi ha 

més, fins avui, que comptar amb el coure per 

a protegir i salvar les pampolades i els raïms 

dels ceps, aplicant-lo oportunament i en 

les degudes proporcions si es volen mantenir 

sanes les vinyes 'i aconseguir que llurs fructi

ficacions arribin senceres i en bon estat als 

cups. 
De les diferentes sals de coure emprades 

per el colliters, el sulfat de coure és el més 

generalitzat en tots els paisos vitícols i el que 

es té més a mà i amb facilitats d'adquirir. 

Altres sals de coure, com el verdet, perme

ten aconseguir una protecció als ceps contra 

el mildiu, tan segura com la que done11 els 

brous de sulfat de coure més ben p:s_eparats i 

àdhuc sobrepassaran l'eficàcia d'aquests da

rrers, com ho demostren diferents assaigs i 

proves que s'han portat a terme en tal sentit. 

Eoden citar-se els realitzats, anys passats, a 

l'Institut Agrícola de Maíson Carré, d'Alger, 

en eks quals els raïms preservats de les ren

gleres tractades amb brous a base de verdet, 

arribaven al83 per 100; ment-res que no -pas 

saren del 73, 71 i 65 per 100, els tractats amb 

brous de sulfat, alcalins, neutres i àcids, res

pectivament preparats amb sulfat de coure. 

El verdet neutre s'empra a la proporció de 

800 grams per hectolitre d'aigua, té la con

dició de dissoldres fàcilment, no fa solatge, 

ni dóna lloc a éremades en els pàmpols ni en 

els brots tendres. Amb tot i aquestes avan

tatges, no es gasta gaire, essent el principal 

motiu llur limitada producció. 

En la preparació ·de brous amb sulfat de 

coure, cal neutralitzar llur acidesa amb la 

calç. o bé amb el carbonat de sosa, per a ob

tenir, amb el primer cas, el brou b01'delès i, 

en el segon, el brou burginyó. Amb els dos 

preparats, es logra una eficàcia bona i com

pleta, permetent detenir i privar el desenvo

lupament del mildiu, si s'han confeccionat 

degudament i llur aplicació es fa a l'bora i 

moment oportú. 

En la preservació dels ceps del mildiu, s'ha 

de tenir en compte que tots els pàmpols, els 

brots i els raïms quedin ben coberts del brou, 

el que es comprova amb les taques que 

aquest hi deixa, essent essencial per assegu

rar la protecció, que els tractaments o sulfa

_tades s'hagin fet abans de què es manifestin 

les invasions del paràsit; doncs així que els 

gèrmens de la malaltia donen senyals d'exis

tència, ja s'han fixat en l'interior dels teixits 

de les fulles i brots i segueixen desenvolu

pant-se sense que ho dificultin les més copio

ses i seguides sulfatades. Es la primera reco

manació que s'ha de fer tractant-se del mil

diu: sulfatar abans de què sobrevinguin les 

invasions, o sigui, sulfatar aviat i sempre 

que es noti el perill degut a pluges i humi

tats, condicions. aquestes de la més alta in

fluència per les quals el míldiu faci estralls. 

Les proporcions de sulfat de coure que con

tenen els brous anticriptogàmics, varien en

tre 1 i 3 per 100, això és, 1, 2 ó 3 quilos per 

100 litres 'd'aigua. Per el primer tractament, 

els tècnics més ben conceptuats, aconsellen 

l'aplicació del brou amb el 3 per 100 de sulfat. 

Són també aquests brous concentrats els que 

més convenen en els cassos d'invasions se

guides i fortes, _Altres tècnics consideren mi

llor seguir el procediment de sulfatar amb 

brous al 2 per 100, però a condició de repetir

los abans d'haver passat el terme de vuit 

dies d'haver fet la primera sulfatada. 

Són els tractaments líquits els més cor

rents i si bé en certs anys solen bastar en els 

països secs, d'escasses pluges i humitats, en 

canvi, en anys de pluges continuades, de 

moltes humitats i boires, no tenen prou vir

tut per a preservar del tot les collites, do

nant-se el cas, que sulfatant amb brous, les 

pampolades es mantenen verdes i ufanes, 

però no sense comptar-hi els raïms, que ata

cats primerament lLurs polsims, quan són 

tendres, acaben per a assecar-se i caure, o bé 

quan els gran ja estan formats, però es mal

meten i desprenen dels ceps. 

L'aplicació als raïms de sofres amb sulfats, 

permet completar 1 acció preservativa dels 

líquits, constituint llur aplicació, un mitjà per 

a què la malaltia no destrueixi les collites de 



ra'ims. Si els sofres sulfatats són ben fets, amb 
un 5 ú JO per 100 de sulfat, s'empren oportu

nament, cobrint amb ells l'interior dels ceps 

i sobretot els tendres raïms, la sanitat d'a

quests queda molt més assegurada que amb 

l'ús exclusiu de Uquits. Es per arribar a 

aquestes finalitats que convé combinar els 

brous amb els pòlvors cúprics, per a ésser a

quests el complement més perfecte i segur 

de combatre les invasions peronospòriqpes. 
Podríem, reforçant la bondat d'aquesta 

manera de procedir, amb centenars d'exem

ples, que deixen plenament provat que amb 

els tractaments líquits i polvorolents, s'han 

salvat completament moltíssimes vinyes en 
anyades molt dolentes, quan no ha pogut lo-

AGitlcttr;tukA I RAMADERiA 

grar-se sols amb sulfatades líquides, amb tot 

i haver-se donat un cert nombre de tracta

ments d'aquests últims. 
Per a obtenir grau, assegurant-se en la 

lluita contra el mildiu, convé fer el primer 

tractament així que els brots tinguin 15 6 20 

centímetres de llargada; el segon, vint dies 

després i els altres, més o menys escalonats 

segons que el temps es presenti més o menys 

plujós i calent. Quan el temps és sec, el pe-

rill de les i 
Seguint 1 

·o ns no. és de témer. 
-truccions que queden apun· 

tades , pot considerar-se assegurada la vi

nya del mildiu; fins quan les condicions del 

temps es presenten més dolentes. 
ISIDRE ROGENT 
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~,assaig de les llavors a la 
La cabdal importància de l'adopció ex

clusiva de llavors escrupulosament selec

cionades, és ja reconeguda per tot agricul

tor idoni, degut a la gran influència que té 

sobre la millora dels cultius i sobre la seva 
economia. 

La freqtiència amb que sofreixen desen

ganys els nostres agricultors en ·les llavors 
adquirides arreu, provinents de subministra

dors fins devegades dels de més gran renom, 

degut a la aglomeració d'encàrrecs que es 

reprodueix a determinades 'èpoques de l'any, 

justifica el que oferim orientacions fàcils i 

senzilles per les quals es pugui generalitzar 

aquesta pràctica factible a la mateixa gran

ja, que ademés té un valor inestimable per

què educa al que la segueix, fins a capacitar

lo per a qualificar amb prou encert i sense 

fer us d'instruments de cap mena, llavors 
que per a tot altri els ex,i.girien. 

Figura 1.- Cristall d'augment, mon tal 
sobre tres peus 

Les llavors poden ésser perjudicades per 

impureses inertes que no produeixen vege
tació de cap mena i quina principal objecció 

és el volum de bona llavor que reemplaça 

amb el seu volum i pes, i per llavors que 
produeixen plantes diferents de la pretesa. 

Aquestes poden ésser ~ncara subdividides 

en dues classes: les inermes i les danyoses. 
Les primeres generalment no causen altre 

.Figura 2.-Germinació practicada dins 
de plats 

perjudici que sostreure per l'espai que elles 

ocupen, una part de sembradura de la bona 

llavor, disminuint en proporció el rendiment. 

Respecte a les segones, el perill és~ molt més 
important perquè sovint resulta molt difícil 

extirpar del camp les màles herbes que s'hi 
han produït. 

A vegades la llavor ve infestada per altres 

d'igual pes i volum, fent molt difícil la seva 
separació per mitjans mecànics, únics utilit· 

zables sempre que es tracta de quantitats 

importants. Si el cultiu es fa per a obtenir lla· 
vor, la infestada és inúÜl per a la sembra. Si 
el cultiu és per la planta, la seva utilització 

dependrà solament de la major o menor pro

porció de la llavor estranya. 
L'assaig de les llavors, comprèn dues 

parts: Una que implica únicament l'examen 
inspectiu, sense' cap alteració de la forma ni 
de l'estr-uctura i l'altre-que sotmet la llavor 

a la germinació. 
El primer cas exigeix que el qui practiqui 

la inspecció, posseeixi un· coneixement per

fecte de les característiques d'una bona lla

vo! o que tingui mostres seleccionades a les 
quals pugui comparar les dubtoses. 

Els aparells necessaris per els quals I! agri

cultor pugui practicar aquests assai-gs són 

Figura 3.-Caixò ple de sorra sembrat en~part 
de llavor petita 

unes balancetes, les de pesar monedes ser

veixen, unes pinces de punta i un cristq.ll 

d'augment; els generalment coneguts amb 

el nom de compta-fils s'adapten molt bé i 

amb preferéricia els circulars montats sobre 

tres peus. 
Per a verificar l'anàlisi es procedeix de la 

següent manera: es pesen 10 grams de la lla

vor que es vol examinar amb les impureses 

corresponents, amb les pinces es separen 

totes les llavors que amb l'auxili del cristall 

d'augment són reconegudes com a bones 

coHocant-les sobre un paper blanc, el rp.ateix 

es fa amb les males llavors les quals es col

laquen sobre un altre paper blanc i la resta 

composta d'impureses que resten, van a un 

altre paper. Del pes de cada una d'aquestes 

tres parts,. s'en dedueix la proporció en la 

qual entra en la formació de la massa total. 

Suposant que el pes de la llavor bona en la 

mostra sigui de 7'5 grams, per cada 100 qui

los de llavor en l'estat com fou adquirida 

n'hi hauria solament 75 quilos de bona per a 

sembrar, el demés fóra rebuig. 
En el segon cas, quan es tracta de provo· 

car la germinació de un curt nombre de lla-

Figura 4.-Caixò d'arena, a les tres setmanes 
de nascudes les plantes 

vors, si són de petita grandària o bé són 

molt planes com les de meló, carabassa, et'c., 
el procediment més senzill consisteix en l'ús 
de un plat, un tovalló o drap de cotó plegat 

en quatre dobles. Es mulla i s'escorre el tova
lló i s'hi distribueixen les llavors dins el plec 

central, de manera que no es toquin les unes 



a ies àltres, .mantenint. ei tovallò sempre hu
mit millor qúe mullat perquè l'excés d'aigua 
obstruiria el pas de l'aire a les llavors, i es 
cobreix el tovalló amb un altre plat invertit 
a fi d'evitar una ràpida evaporació que per 
dessecament destruïria la germinació. 

Si la quantitat de llavor a assajar és d'al
guna importància, es recorre a l'us d'un o 
més caixons de 6 a 8 centímetres de fondà
ria i quina amplada i llargada siguin un 
múlti_ple de 5 centímetres. Aquests caixons 
s'omplen de sorra fina ben rentada. Es de 
bona pràctica formar a la boca una quadrí
cula amb cordills, una"ísètie estesos al llarg i 
un altra al través distanciats els de cada sè
rie de 5 centímetres, els quals serveixen de 
gwa per a la distribució de les llavors, po
sant-ne una a cada quadre si són molt gros- ' 
ses i fins a cinc si són petites. 
_Les figures 3 i 4 aclareixen l'explicació. 
Convé molt haver desinfectat les llavors 

abans de sembrar-les, cosa que es fa imm_er
gint-les cinc minuts en una dissolució de sul
fat de coure al dos per cent, no obstant a-
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quest procediment de desinfecció és sols re
comanable quan no es disposa de res millor, 
però ja existeixen productes preparats que 
a més de contenir els càustics destinats a la 
destrucció dels r.riptògams i 'de les bactèries 
patògenes que puguin e'star adherides a la 
superfície de les llavors, contenen alt_r.es ele
ments estimulants per a la get;minaêió. Al
guns d'aquests productes són a 'base de clo
rofenolat de mercuri, 

Tant les llavors posades a ia~ ~erminació 
entre plats; com les posades 't:;n caixons, es 
collocaran en llocs G¡tfe puguin ésser man
tinguts a una temperatura compresa entre 
20 i 30 graus centigrad~s. 

Al regaries per a mantenir l'humitat, es 
procurarà que l'aigua estigui a la mateixa 
temperatura que la llavor per a evitat-'a les 
tendres plantes sensacions péfjucliciars Fs'hi 
tirarà molt subdividida í ben suaumerit·per 
a no clescalçar les·llavors. El millor aparell 
per aquesta operació, és un polvoritzador. 

lGNACI SANPERE I SALA 
Enginyier 
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La dels ceps malura • el I· 

Per a la malura · de les vinyes compta el 
pagès, per a prevenir-la. amb el sofre, el que 
suposa que aquest mineral ha d'emprar-se 
abans que la malaltia dongui senyals, doncs 
després que s'ha manifest-at es fa ja més difí
cil evitar llurs est.ralls. D'aquí ve la conve
niència de donar la primera ensofrada al cep 
quan llur brotada no mideixi més de 15 ó 20 
centímetres d'alçada. Tractant en tals mo
-ments la vinya, s'aconsegueixen diferents 
avantat&'es, com són: més eficàcia en els re
sultats, per evitar-se les invasions del parà
sit productor de la malura i estalvi de sofre. 
Aquesta darrera avantatge, si sempre és 
convenient assolir-la; ara es fa sentir més que 
en altres ocasions, degut a les circumstàn· 
cies actuals, que han donat motiu a un aug
ment considerable del preu del sofre. Aquest, 
com hem dit, representa el producte o subs
tància preventiva de la malura, que no 
cal confondre amb la que constitueix el re
mei curatiu de la mateixa. Com a tal, o sigui 
el que té virtuts per a deturar la marxa 
o desenvolupament del paràsit, es coneix el 
pe1'manganat de potassa, l'ús del qual en vi
ticultura, d'uns quants anys ençà, va gua
nyant camí. 

El permanganat de potassa, degut al seu 
extremat podet oxidant, reuneix la qualitat 
d'ésser d'un poderós efecte destructor de la 

matèria orgànica, el qual dóna lloc a què s'u
tilitzi en els tractaments d'hivern de les vi
nyes. Aplicant el permanganat a les criptò-

games parassitàries de ls ceps, com ho són 
les molses, els líqueñs, els bolets, etc., els 
destrueix amb tota seguretat, amb el qual 
s'aconsegueix fer desaparèixer els amaga
talls i nierades de molts insectes, que en di
tes vegetacions, hi estableixen llur,s cries. 
Ofereix, per altra part, el pet:manganat, la 
condició de no presentar cap pefill, ni a-rque 
el maneja, ni per els vegetals als que s'apli
ca i, té ademés, l'avantatge d'ésser senzilla 
o fàcil llur manipulació. 

La destrucció dels gèrmens o llavors de la 
malura, o sigui, de l'oídium, és sempre difí
cil. Pot. facilitar-se operant a l'hivern, en 
quins mesos, es ruixen copiosamsnt els ceps, 
procurant, sobre tot, IQullar té els borrons, 
amb una solució de 3ó0 grams de permanga
nat de potassa, que s'ajunta a la formada 
amb.100 litres d'aiguai 31itres de calç, amb el 
fi que la composició permanganatada, que
di més ben agafada als ceps. La distribució, 
com es comprèn, resulta molt facilitada, ser
vint-se de màquines sulfatadores. 

Si el permanganat vol aplicar-se d!frant el 
curs de la vegetació, per a netejar els ceps, 
brots i raïms que estiguin malurats, en 
aquest cas, es prepara una dissolució de per
manganat amb 250 grams d'aquest , per 
100 litres d'aigua, a la qual s'hi hauran des
fet 500 grams de calç. Al fer la distribució 
d'aquesta mixtura, haurà de procurar-se 
que quedin ben mullats to~ els òrgans i 
fruits coberts per la polsina cendro a amb 
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què l'oidium es manifesta en tot lloc invadit. 
Per a completar l'eficàcia del tractament, 

convé fer-lo seguir d'una ensofrada, perquè 
així com el permanganat destrueix els fila
ments de la malura, el sofre, o per millor pre
cisar, els gasos que d'aquests es desprenen 
amb el ·calor del sol, evita les reproduccions 
dels gèrmens que haguessin pogut escapar 
a l'acció destructora del permanganat. 

Tenim, doncs, que amb aquest i amb el so
fre, degudament combinades llurs aplica
cions, no sols hi ha possibilitats de prevenir 
la vinya de la malura, sinó també de cura1'
la d'aquesta greu i insidiosa malaltia. 

Cap dubte no ha de tenir el vinyater en 
servir-se del permanganat, doncs ni en les 
maneres de preparar les solucions. ni en la 
de.llur aplicació existeix el més petit perill; 
el permanganat no és tampoc corrossiu i per 
el mateix, no malmet les eines ón es manipu
la o que serveixen per a repartir i aplicar 
llurs dissolucions. 

Emprant-les contra la malura s'aconse· 
gueix reduir el consum de sofre i, per conse
güent, lograr una economia en despeses de 
llurs compres. Si després de la poda s'empa
pen bé les soques i les llevades amb solu
cions de permanganat, així com queden re· 
du'ides les contingències d'invasions de molts 
paràsits, també quedaran notablement ami
norades les degudes al desenvolupament 
dels gèrmens ocasionals de la malura. 

Són, a nostre entendre, prou poderosos els 
esmentats motius, per a considerar aconse
llable la generalització del permanganat de 
potassa en el tractament de la vinya i sobre· 
tot, quan es tracta de combatre les que estan 
molt propenses a sofrir les in~asions de l'oí
dium, per quin paràsit el permanganat cap 
considerar-lo com llur remei específic. 

RAFAEL MIR I DEAS 

Pastes de taronges 
empotades 

Fins fa poc les taronges s'utilitzaven sen· 
ceres, en melmelades, trossejades, per a la 
confiteria i fins conservades amb aiguardent. 
En algunes regions de molta producció de 
Yanquilàndia acaba d establir-se una indús· 
tria nova, fundada en la preparació de pas
tes de taronja en pots. 

Califòrnia n'ha expedides a Xicago alguns 
vagons i segons diuen els confiters i els pas· 
tissers, les ban trobades excellents, creient 
que amb elles podran substituir les taronges 
fresques en la preparació dels seus pro
ductes . 

Donada la importància de la taronja en al
gunes de les nostres regions, caldria que no 
passés desapercebuda aquesta nova forma 
d'utilitzar aquestes frwtes, ja que així po· 
drien evitar-se les crisis de sobreproducció 
en els anys de gran collita. 
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La raça de gallines catalanes del Prat 
JI 

DESCRII'CIÓ O DEFINICIÓ DE LA RAÇA 

La r;;¡ça de gallines catalanes del Prat, en 
termes generals, pot dir-se que és un a r aça 
de tipus meridional o mediterrani, o sigui, 
de volum i formes lleugeres i de cresta cn
zill a constituïda per una sola làmina ben den
tada o serr ada, però de major grandària 
q u la dc la gallina comú i corrent en el mig
elia d'Europa. i cspecialm~nt en les costes del 
Mediterrani. 

Es una raça rústica, activa, campera i que 
per rendir molls! bons ous, al mateix temps 
que per la bon a qualitat de la seva carn i el 
bon pes que alany, se la pol classificar, ben 
netament, entre les anomenades races d'uti

•titat gene1'fll o dc do
ble utilitat . 

típiques rectrius ben plegades i tivants, 
mantenintles amb elevació. 

La raça Prat és ample de flancs, té el pit 
fort _i ample i fortes també les cuixes que 
porta ben separades la una de l'altre. El tars 
és de mitjana longitud i solen estar sempre 
nets de plomes i ésser el~ color gris blavosa 
o pissarra, característica essencial de la ra
ça, així com la de tenir les orelletes blanques 
i e l bec de color carmí més o menys fosc; les 
ungles són de color carmí o negres segons la 
varietat . 

Sense ésser una au molt corpulenta, és de 
bon tamany, oscil:lant ~1 seu pes (en l'au adul
ta) entre els 2'50 a 3'50 quilos en els galls i en· 
lre 1'800 a 2'50 quilo en les gallines. 

hagué molta gallina ~e color aperdiuat, 1a 
qual ha anat desapareixent de la comarca, 
semblant, ara majorment, criada a la comar
ca de Vilafranca, de la qual bé en pot sortir 
o seleccionar-se una nova i excel:lent raça ca

talana. 
Encara s'admet una varietat blanca en la 

raça Prat, si bé aquesta gallina blanca es tro
ba principalment en la comarca del Vallès. 
Com que es dóna el cas que les seves formes 
coincideixen en absolut amb les de la classe 
rogenca i sobre tot, que el tars és també bla
vós i les orelletes blanques, a aquesta gallina 
se la té també com a Prat i no veig error en 
això. En efecte: fa molts anys que el meu 
malaguanyat amic en Josep Pons i Arola, 
en la seva granja Torre Melina i jo mateix 
en la meva granja Paradis, criàvem molta 
gallina Prat blanca i les primeres gallines i 
els galls sementals amb e ls que començàrem 
a eleccionar aquesta varietat, no els vàrem 

treure del Vallès, si
nó del mateix Prat 
del Llobregat , on, 
entre els rossos, se'n 
veien de tan·t en 
quant alguns de 
blancs. Els individus 
negres s.ón els que 
sempre hi manca· 
ren, clones mai els he 
vist en la comarca. 

Encara qu e es diu 
mo ll i fin s a l comen
çam nt el Ja seva di
fu sió ¡:!S pogué creu
re, qu e, fora de la 
comarca del Prat, la 
raça perd molles de 
les seves qualitats i 
que degenerava, els 
fets ho han desvir· 
tuat, perquè no sola
ment lés Catalanes 
del Prat es crien i 
s'exploten ja a ·m b 
èxit en totes les re
gions d'Espanya, si· 
nó que són ja molt 
cèlebres en varis 

Gallina Prat rossa, primer premi de Prat 
Antic en l'Exposició d'Avicu.ltura de Madrid, 
l 'any 1931. Propietat de don Emili Trin.xet, de la 

Granja Fi·Vallès 

Gall de pe1·fecta presència, primer premi de Prat 
Antic en l 'Exposició d'Avicultura de Madrid, 
l'any 1931. Propietat de don Emili Trinxet, de Ja 

Granja Fi-Vallès 

El fet qu~ la varie
tat blanca és de 
menys volum que la 
rossa, tal volta pot és· 
ser senyal que l'ele

ment Conxinxí que 
antigament es mes
clà amb· la Prat, no 
va tenir amb les blan-

països d'Amèrica 
del Sud, en l'Arxipèlag Antillà, a Filipines 
i a tot arreu s'han aclimatat i donen bons 
productes com en la comarca del Prat i en 
les limítrofes de les ribes del Llobregat. 

Per les seves característiques externes, la 
raça pot ésser definida de la manera que se
gueix: 

El cap, més aviat gran que no pas petit, és 
coronat per una cresta s~nzilla i ben dentada, 
dreta en els galls i graciosament caiguda a 
un costat en les gallines. 

El coll es manté redreçat, sostenint l'her
mosa testa sempre enlairada i altiva; el pit 
és ample i lleugerament sortit; els muscles 
ben pronunciats; el dors ample arn b lleugera 
inclinació caient cap a la cua. 

Les ales són més aviat petites que grans i 
es mantenen ben plegades al cos. La cua, en 
els galls molt abundosa, ben arquejada i des
tacant-se els grans cabdals dels mitjans i 
dels petits; les gallines porten les seves 

Si b~ hi ha galls que arriben a assolir els 4 
quilos i gallines que n'arriben a pesar 3, no 
abunden tant, però, que motivin modificar 
els promedis indicats. ., 

La carn de les Prat es blanca i sucosa, pres-
tant-se bé a l'engreix i tenint molta semblan
ça a la volateria francesa de La Bresse. Ai
xò que tal volta resulti un inconvenient en 
els països on és més cobejada la carn groga, 
dóna més valor a la volateria del Prat en 
mans de bons cuiners, que saben molt bé 
quant més fina és la carn blanca que la 
groga. 

L'ou de la gallina Prat és acolorit de rosa 
o rogenc, essent ademés de bon pes; és pre
ferit a l'ou blanc, almenys a Catalunya, per
què al veure un ou de color, es distingeix a 
l'acte de l'ou d'importació, que és sempre 
blanc. 

La raça catalana del Prat, és generalment, 
de color rogenc; abans, però, en el Prat hi 

cjues tanta influència 
i ho demostra també el color de l'ou, que és 
menys acolorit que el de les Prat rogenq1.1es 
i aperdiuades. 

Perfilant les coses, tal volta podrien consi
derar-se les gallines blanques i les aperdiua
des del Penedès com a varietats de les galli
nes catalanes loç:alitzades i separar-les de les 
rogepques del Prat, però, en primer lloc, per
què, ja entre avicultors, com a Prat se les té 
i e.n segon lloc, per l'afinitat que ~mb les ro
genques tenen en la coloració de l'ou i del 
tars, _bé poden tenir-se també com a catala
nes del Prat aque~tes dues varietats. 

La posta normal de les gallines Prat co
rrents, això és, no seleccionades, sol · don~r 
un piomedi de 120 a 130 ous, però els que les 
han seleccionades, n'obtenen ja de 150 a 160, 
registrant se avui dia moltes postes de 200 i 
més ous. En l'article anterior ja fèiem men
ció dels èxits assolits per les catalanes del 
Prat en concursos de posta celebrats a l'A-



mèrica del Sud i a Cuba. En el concurs que 

tingué lloc a València l'any passat, la cam

piona i el lot de major posta foren també ca

talanes del Prat. 

La raça té certament dues petites tares fi

siològiques fàcils d'eliminar per mitjà de la 

selecció ." 
Una d'elles és la tendència de moltes galli

nes d'aquesta raça a posar-se lloques i a in

cubar, el qual, si és aventatjós en les m:;tsies i 

en els galliners rurals on coven els ous amb 

g-allines, és inconvenient per el que atany a 

la posta, per el temps que perden, deixant 

de pondre mentres estan lloques. 

L'altre tara és que les llocades són bastant 

tardaneres en emplomar del tot i com que 

mentres posen plomes no s'engreixen i crei

xen m~nys ràpidament, d'aquí ve que per 

vendre bons pollastres, es tingui d'esperar 

més temps que treballant amb races que po

sen les plomes aviat i ràpidament. 

Ambdues coses els bons avicultors les po

den corretgir per mitjà de la selecció i d'un 

adequat règim alimentici. Ja tractarem d'ai

xò en un altre article. 
I 

La raça de gallines catalanes del Prat, es-

pecialment en la seva varietat rogenca, es 

presta admirablement per a la producció de 

superbs capons, que, ben. engreixats, poden 

competir molt bé amb aquells famosos ca

pons francesos del Jlifanse i de la Bresse, dels 

que tant se'n parla i més endavant, també 

ens ocuparem més intensament d'això. 

Per acabar, en el que es relaciona amb el 

tipus i formes de la raça, s'ha de dir que la 

tendència general dels bons criadors està en 

el perfeccionar-lo, procurant que desaparei

xin de les Prat certs defectes i tares que 

d'una part, el desconeixement de molts, de 

què això ho constitueixi i d'altra, la manca 

de se]ecció, donà lloc a què, fins fa pocs anys, 

ningú pensés en això. 

D'aquí ve que ara es parli de Prat antic i 

Prat modern, si bé, en realitat, el tipus és el 

mateix en el seu conjunt; les variacions es

tan essencialment en les defectuositats de la 

cresta i de la coHocació de les cues en el Prat 

antic. 
En els gravats que s'intercalen, poden veu

re's bé, comparant el cap o bust del gall (de 

cresta defectuosa) amb el del gall d'un gra

vat de l'article anterior. 

En quant a formes, vegin-se les dels dos 

tipus que es presenten en aquest número 

com a Prat antic per la cresta no purificada 

de defectes i es notarà que no hi ha distin
cions amb el tipus que posàrem en el núme

ro anterior com a perfecte, però és precís ara 

que s'esmeni una errada d'importància i és 

la que segueix: 
En la pàgina 5 hi anaven dues imatges de 

gallines, però les llegendes foren invertides 

per equivocació de les mateixes en compon-
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dre la pàgina. La gallina perfecta és la de la 

pa1't alta de la pàgi·na 5, la de baix és una 

gallina detestable en quant a tipus i colo

ració, però molt ponedora, com ho va demos

trar el fet d'ésser campiona del Concurs de 

posta de Cuba, rendint res menys que Zï6 

ous en dotze mesos. 

S'ha de tenir en compte aquesta correcció, 

comparant el bust dels dos galls; cal mirar 

el desordre i la desigualtat de les dents de la · 

cresta, com també l'esperó de la mateixa en 

el gravat del present mes i es pot anar for

mant criteri per a millor entendre el que en 

Bust de o-all raça catalana del Prat, amb 
cresta defectuosa per tenir les dents o pun
tes llargues i desordenadament colocades, 
així com l'esperó 'de la cresta bifurcat. Al
trament la devantera de la cresta no està 
ben arquejada i la seva base anterior es 

dobla rugosament sobre el bec 

altres articles hem d'escriure sobre la nostra 

esplèndida raÇa de gallines. 
SALV ADOR CASTELLÓ 

La pàtria dels ocells 
No s'ignora que les orenetes retrassades 

en les muntanyes dels Alps d'Estiria, són 

recullides per una Societat zoòfila, que les 

engabia i remet a Venècia on són lliberta

des alllag del Lido. 
Venècia és també lloc de refugi dels co

loms. Les autoritats municipals de Milà, a 

pretext de l'higiene i d·e la neteja, decidi

ren la destrucció d'aquestes tan simpàti

ques aus. Un miler va ésser salvat gràcies 

al cavaller Renconni, el seu gran protec

tor en aquesta ciutat. Venècia les ha hos

pitalitzat. 

L'enterboliiment dels 
vins blancs 

Diferentes causes són les que determinen 

l'enterboliment dels vins blancs. Es de se

nyalar entre la més comú, l'abundància en 

els vins de substàncies tàniques, fàcilment 

corregible amb una clarificació de gelatina a 

una dosi elevada. 

Quan són vins de repremsades o de raïms 

de poca sanitat per haver-se alterat, no és 

d'estranyar que el seu color s'embruti i en

fosqueixi degut a estar afectats de la ma

laltia de la casse, malaltia que pot prevenir

se tractant els vins amb l'anhidre sulfurós 

(metabisulfit de potassa i similars) i clarifi

cant-los amb gelatina. 

Dues menes de casse són les que es co

neixen: la casse fèrrica i la casse oxídàssica. 

De la primera es distingeixen la blanca i la 

blavosa, deguda aquella al fo~fat fèrric 

insolubilitzat per l'aire i l';lltre per un preci

pitat que deixa el vi, compost de taninat de 

ferro, de color fosc blavós. 

Per a caracteritzar les dues causes pot 

seguir-se el procediment recomanat pels pro

fessors Moreau i Vinyet. 

Es decanta el vi en un petit recipient, vas 

o copa, se'n treu una mica del dipòsit fosc 

del fons de l'envàs que el conté. A aquest di

pòsit s'hi afegeixen una o dues gotetes d'à

c~d clorhídic (salfumant químicament pur), 

el qual dissol el precipitat, quedant un líquid 

clar més o menys grogós. Afegint dues o 

tres gotes de ferro-cianur potàssic en el lí

quid, s'obté una coloració intensa blavosa en 

el cas de haver-hi ferro en el vi. De la ma

teixa manera, operant amb unes gotetes d'à

cid nítric, es descobrirà l'àcid fosfòric mit

jançant el molibdat amònic. 

Quan es comprova la presència de ferro i 

d'àcid fosfòric, pot diagnosticar-se la casse 

blanca o fosfatada fèrrica, que és el mateix. 

Si pel contrari, es descobreix la presència de 

ferro, quan l'àcid afegit dissol únicament una 

part del precipitat, té de interpretar-se que 

es tracta de casse blava o taní-fèrrica. Amb 

una solució de potassa concentrada pot fer-se 

dissoldre el precipitat de la casse blavosa, pe

rò no és possible lograr-ho en la casse blanca. 

Aquesta pot combatre's afegint al vi ma

lalt de 50 a 100 grams d'~cid cítric per hec to

litre, quan la seva acidesa és deficient¡ si pel 

contrari l'acidesa fos excessiva, allavors, per 

a atenuar-la, cal donar-li, per hectolitre, 70 

ó 75 grams de carbonat de calç. Després d'a

questes adicions, es procedeix a clarificar el 

vi amb gelatina, adicionat-hi previament 

uns 40 gram de taní que abans s'haurà fet 

dissoldre. 
Quan es tracta de casse blavosa, es re

corre a l'àcid cítric i després d'una adició 

de taní i d'una clarificació feta amb la cola. 
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producció, conseqüència de 1a manca de 

costum de les vaques al cacauet. 

Alimentació de les vaques lletet·es Ets avantatges de la substitució són molt 

més que la difer~ncia de cost de la racció, la 

qual cosa ja fóra prou. El turtó de cacauet 

no dóna cap gust a la llet i produeix una 

mantega de primeríssima qualitat donant-li 

més consistència, mentre que el turtó de co

co dóna una mica de gu t a la llet i a la carn 

i la mantega que produeix és fluixa. 

La última cotització d L turtó d coco que 

tenim al davant, és de ,13 pe etes per cent 

quilo , preu veritabl m nt prohibitiu i que 

fa pensar amb la necessitat dc substituir 

aquest aliment que, si bé és de bons resul

tats, no ho és prou per permetre la seva apli

cació a l'alimentació de les vaques lletere , 

als preus en què es veuen obligats a vendre 

la llet. 
E. I s u bsti tuti u més apropiat per el turtó de 

coco és ellurtó de cacauet que molts vaquers 

miren amb recel per haver-lo emprat algu

na vegada no a~b molt bon èxit, però, al 

meu entendre aquest recel és injustificat del 

Lot i si no varen assolir-se els resultats que 

r n d'esperar, ha d'atribuir- e únicament 

a no hav r pre I precaucions degudes. 

E.lturtó de cacauet és molt més fort> em

prant un terme vulgar, que el de coco i això 

vol dir que la quantitat a donar a les vaques 

ha d'és er molt més reduïda i emprat a for

tes dossis pot ésser perillós, que és el que 

passava quan per cotitzar-se el turtó de ca

cauet a 'Xl ó 28 pessetes fa alguns anys, va 

tenir una fuga el seu consum. Actualment, 

el consum és molt petit, la qual cosa és sen

sible, doncs és el millor turtó que hi ha, si bé 

no ens cansarem de repetir que s'ha de sa

ber administrar. 
El que signa aquestes ratlles l'ha submi 

nistrat a les vaques lleteres, amb un resultat 

excel:lent, de dues maneres diferents. 

Turtó de cacauet . . 1 quilo 
Segó de forment . . 1 quilo 

A ltra fórmula: 

Turtó de cacauet. 
Farina d'ordi 

Altra fórmula: 

Turtó de cacauet . . 
Farina de palla d'ordi 

1 quilo 
1 quilo 

. 1 quilo 
. 2 quilos 

Tant a la primera com a la segona fórmu

la es busca la part refrescant del segó o de 

la farina d'ordi per a compensar la part irri

tant del turtó de cacauet. La tercera fórmu

la equival a donar el turtó, sol. ja que la ba

rreja amb palla no té altre efecte que fer-lo 

més fàcil d'administrar> ja que el turtó sol, 

pel seu poc volum, és difícil de repartir. 

Aquesta última fórmula la utilitzo quan les 

vaques mengen verd. 

En quant a la quantitat a subministrar per 

vaca, jo sempre he procedit per tante1g. Es 

a dir, començo per donar a raó d'un quart 

de quilo de turtó per vaca i vaig augmentant 

poc a poc, observant sempre la producció de 

llet i l'estat de la vaca. Mentre la quantitat 

de llet va augmentant segueixo augmentant 

el pin o i quan la quantitat de lle t no aug-

menta més, disminueixo una mica fins a tro

bar el nivell. Ben entès i. això és molt impor

tant, que en cap cas s'ha de passar de 3 qui

los de turtó per vaca i convé sempre no arri

bar-hi. Per altra part, no és necessari, ja 

que la màxima producció de la vaca es tro

ba entre el quilo i els dos quilos de turtó, 

si, a més menja la quantitat ·uficient de far

ratges en verd i en sec, obretot de farrat

ge en verd. 
E ls qui en l'actualitat suministrin a les va

ques turtó de coco_ poden assajar de substi

tuir dos quilos de coco per un de cacauet, 

amb el que obtindrien una economia de mol

ta consideració, ja que'el preu del turtó de 

cacahuet és molt més' poc elevat que el de 

coco. S'ba de tenir en compte, que les vaques 

al començament refusen el turtó de cacauet, 

si bé després el mengen amb delit, per la 

qual cosa la substitució ha de fer-se de mi

ca en mica i no estranyar-se si al començft

ment hi ha una lleugera disminució en la 

Un advertiment molt important é que el 

turtó de cacauet no es desfà en l'aigua com 

el de coco i per això s'ha d'emprar en forma 

de farina o trinxar-lO-abans de posar a l'ai

gua. Els que tinguin moli triturador el mol

dran molt fàcilment. 

Com hem dit, el turtó de cacauet és una 

mica irr-itant i al mateix temps restringent. 

Aquest defecte, a més de corregir-se en la 

forma que hem dit, això és, barrejant-lo amb 

segó o farina d'ordi, si això no fos suficient 

pot barrejar-se amb turtó de lli, molt emprat 

ja pels nostres vaquers, si bé no és molt 

aconsellable per les vaques lleteres, ja que 

dóna a la llet una mica de gust i fa la mante

ga flonja, igual que el turtó de coco. 

FERRAN ZULUET A 

·····························••••t~~•••···················································---···············
··················· 

........................................ ···················································································· 

EL QUE DIU 

De la r·eforma ag·rària 
li 

Es de preveure que si esdevin gués precep

te legal la projectada redempció forçosa de 

la rabassa, portaria una profunda pertorba

ció a les nostres contrades vitícoles, bé mas

sa sotraguejades ja pel decrets de revisió 

de rendes. 
El fet que la r edempció pugui aplicar-se 

als contraCtes verbals de 1'abassa, seria per 

si sol motiu de discòrdiés. No cal dir que són 

verbals la major part dels pactes que regei

xen actualment el cultiú indirecte de les te

rres, en les quals es practiquen simultània

ment els contractes de rabassa i de parceria 

i com que aquestes dues formes fàcilment es 

confonen en .a pràctica, per tenir de comú 

la concessió temporal de la terra per al con

reu i el repal;'timent dels fruits entre l'amo i 

el pagès i ensems és corrent que el cultiu de 

la vinya coexisteixi amb altres cultius, d'a

quí la dificultat, poc menys que insuperable 

en molts cassos, de determinar la naturalesa 

jurídica de ~a concessió. 
Els elements específics de la rabassa, són: 

un d'ordre material, que és l'existència de la 

vinya plantada a co tes del rabasseri l'altre 

LA PREMSA 
intencional, o sigui que la terra li fou conce

dida precisament per a plantar-la de vinya i 

l'apreciació d'aquests dos elements, sobretot 

del segon, per tal com no sempre és fàcil, ha 

motivat diversitat de criteris i àdhuc resolu

cions judicials contradictòries, en tant que 

mentre hi ha qui opina que el sol fet de la 

plantació amb coneixement del propietari, 

demostra la concurrència de l'element inten

cional, altres sostenen que aquest element 

no és presumible, sinó que ha de provar-se, 

com així ho té declarat el Tribunal Suprem 

en Sentència de 27 de març de 1925. 

A aq uesta dificultat bàsica per a fixar la 

naturalesa de la convenció, cal afegir que el 

propietari haurà ajudat algunes vegades a la 

plantació, eixermant la terra, facilitant el 

planter, costejant l'empelt, etc., i això serà 

un altre motiu de discòrdia, com també quan 

calgui escatir pericialment si la vinya és o 

no l'objecte principal de l'explotació de la 

finca. 

De la disparitat d'apreciacions, derivades 

de les característiques del contracte de ra

bassa i avivades pels xocs d'interessos con

traposats i de les discòrdies personals i qües

tions judicials que vindria a sembrar la pro

jectada redemció, és un anunci paten t el fet 



que els mils l mils de pagesos que han pre

sentat al jutjat demandes de revisió de pac

tes, quasi sense excepció es titulen rabassers 

en els seus escrits i que aquest caràcter els 

és refusat pels propietaris, quan no hi ha per 

entremig cap document que ho declari. 

A part del gavell de conteses -en perju

dici de la pau i armonia dels pobles rurals

a què donaria lloc l'escatir la naturalesa dels 

contractes, hi ha encara que l'aplicació de 

la redempció forçosa a la rabassa vindria a 

minvar la riquesa rústica. 

Els inconvenients econòmics de l'acumula_ 

ció i la polvorització no,resen amb les terres 

de conreu a Catalunya, especialment en les 

comarques vinícoles. Hi ha molts petits pro

pietaris, comparets, que cultiven ensems te-

- rres d'altri a rabassa o a parts de fruits i les 

més grans hisendes no poden pas qualificar

se de latifundis, ja que la seva extensió pot 

dir-se que no ultrapassa de cent cinquanta 

hectàrees i aquestes finques, en les quals hi 

ha la corresponent masia amb els seus cups, 

cellers, estibes, màquines, corrals i altres de

pendències agrícoles, són les donades a 1'a

bassa, a parceria, a masoveria, convenient

ment parceHades i distribuïdes entre els . di

ferents cultivadors, que, sovint, elaboren i 

estiben el seu vi en la mateixa masia. 

L 'efecte que per aquests motius produïria 

la redempció projectada, és fàcil d'endevi

nar. O la depreciació total de la •Casa de 

Camp•, amb el seu contingut, quan tots els 

cultivadors fossin rabassers i exercitessin el 

dret de redimir, o, en altre cas, si solament 

una part d'ells en fes ús, el que restaria de 

la finca serien trossos més o menys desarti

culats i possiblement els de qualitat inferior, 

el cultiu dels quals, a la llarga, seria aban

donat i llavors també la Masia esdevindria 

poc menvs que inútil. 

No sabem quina base fi~arà la llei, si arri

ba a publicar-se, per a calcular el capital de 

redempció; però no veiem que en pugui as

senyalar d'altra que la que hi ha establerta 

per a la redempció dels censos i fòrums, aj

xò és, la pensió. 1 com que en el nostre cas 

la pensió, o la renda, millor dit, és una part 

aliquota dels fruits, per a determinar-la, cal

dria tenir en compte el promedi d'algunes 

anyades, que és la base que per a redimir 

els fòrums fragmentaris té establert el Re

glament de 26 d'agost de 1926. Ara bé, no 

oblidant que la producció depèn no sols de 

la terra, sinó també del factor treball, veu

rem clar que el rabasser més mal feiner ob

tindria a més baix preu la propietat de la 

terra, com a premi de la seva incúria. 

Altrament, decretar la redempció de la 1 a

bassa mo11a, és el mateix que condemnar 

a mort aqúesta institució que tant ha contri

bu'it a l'avenÇ de la nostra agricultura, sense 

la qual no hauria estat possible portar a ter-
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me en tan poc temps com va fer-se, la re

plantació dels nostres vinyars, després que 

la malura filoxêrica, allà pels anys del no~ 

ranta al noranta-cinc, va destruir-los per 

complet i que tant d'arrelament havia asso

lit, que, encara ~vui, malgrat de les escome

ses de què se l'ha fet objecte, es senten 1'a-

. bassers tots els conreadors de terres alienes_ 

Seria la mort de la rabassa i la minva de la 

producció vínica, doncs a cap propietari se li 

ocorreria donar a pl~ntar de ceps ni un pam 

de terra, sabent que l'endemà podia és

ser-ne desposseït i, per tant, o seria ell 

mateix ·el que costejaria la plantació,la qual 

forçosament resultaria més dispendiosa, o 

destinaria la terra a altres cultius de menys 

rendiment. 

No hi ha cap fonament social, legal ni de 

conveniència, examini's pel cantó que es vul

gui. per a assentar la funció forçosa de la ra

bassa. Així mateix ho han entès sempre tots 

els juristes que s'han ocupat de Ja qüestió; 

així ho deixà consignat l'Oficina d'Estudis 

Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya 

en el Projecte de regula.ció dels censos, 1'a

bassa mo1ta i ter1'atge, publicat l'any 1923 i 

així ben explícitament es declara en el De

cret de 20· de febrer de 1874 en deixaF en sus

pens la llei de 20 d'agost de l'any anterior. 

Aquesta llei, tal com ara es pretén, decla

rava redimibles totes les pensions i rendes 

que afectessin la propietat immobiliària, in

cloent-hi taxaÚvament la rabassa morta,· fi

xava les regles per a la redempció de fò

rums principalment i, pertocant a la rabassa, 

autoritzava el Govern per a dictar les disposi

cions necessàries, que armonitzessin les pres

cripcions de la mateixa llei amb les exigèn

cies de la naturalesa d'aquell contracte i l'es

mentat decret va suspendre la llei, així com 

els expedients i plets que havia promogut 

la.seva aplicació, tot explicant-ne els motius 

en el Preàmbul, del qual traduïm ets se

güents paràgrafs: •La llei de 20 d'agost de 

1873, revela un desconeixement profund de 

la naturalesa jurídica i econòmica de la 1'a

bassa morta, en declar_ar-la redimible, ja 

que és essencialment temporal i no té cap 

punt de contacte, pertocant a la seva dura· 

da, amb els fòrums i subfòrums, ni amb les 

prestacions perpètues de l'emfiteusi. Hauria 

estat violar fonamentalment els preceptes 

més vulgars del Dret, aplicar la redempció 

a uns contractes l'existència i desenvolupa

ment dels quals han produït i produeixen 

grans beneficis a l'agricultura i que en res 

no s'oposen a les necessitats de l'ordre so

cial, ni són contraris tampoc als principis de 

la Ciència.• 
Es veritat que els corrents socialistes han 

esdevingut molt impetuosos en els nostres 

elies; però cal proclamar una vegada més 

que ni ara ni mai tindran prou força per a 

53· 

canviar l'essència de les coses ni per a ban

dejar de la consciència humana la idea de 
justícia. 

Un altre dia procurarem in.dicar, si Déu 

vol, les normes de justícia que millor poden 

comportar-se amb la naturalesa de la rabas
sa morta. 

P. BANACH SONET 
De ElMatí 

• • • 
La qüeslió del sofre 

La Veu de Tarragona va publicar, fa poc, 

un editorial sobre l'actualíssima qüestio dels 

sofres. En anys anteriors havia fet interes

sants campanyes sobre la mateixa qüestió. 

Enguany aquest afer s'ha aguditzat pejo

rativament, perquè el preu del sac de 40 qui

los es ven a 22'40 pessetes sobre vagó Tarra

gona, el que per terme mig, vol dir a més de 

23 pessetes .en poder del pagès, gairebé el 

doble de dos o tres anys enrer~. Aquest preu 

posa al pagès, sobretot al mitger, en el cas 

de prescindir o reduir quan menys l'ús d'un 

element indispensable per salvar la collita. 

L'exorbitant alça del preu del sofre coin

cideix amb una curva pronunciada de de

pressió del preu del vi. Tres anys enrera 

ningú no podia somniar que un saquet de so

fre pogués valguer més que una càrrega de 
vi. 

Hi han hagut entitats de pagesos-la Unió 

de Sindicats i Pagesos de Catalunya-que 

han reclamat el concurs o l'auxili del Go

vern, perquè la puja prové en gran part de 

l'exigència en or del pagament de l'aranzel i 

àdhuc de la tarifa mateixa. 

Algunes cases italianes oferien el sofre 

Floristella a 57 lires els 100 quilos i perquè es 

vegin clars els elements formatius del preu, 

ací va el compte de cost, Aduanes, canvi i 

despeses: 

40 quilos sofre Floristella cif. Ta

rragona, a 57 lires els 100 qui-

los, al canvi de 68'15 ptes. 

39'800 quilos sofre a 5'75 ptes. or 

els 100 quilos, al canvi or de 

2.52'00 ptes. i 0'200 quilos sac a 

2'94 quilo, al canvi or de 252'00 
ptes. . . . . . 

Despeses cif. barco a sobre vagó 

Tarragona. 
Total. _ . 

15'55 ptes 

6'68 ptes . 

0'38 ptes. 
22'61 ptes. 

L'Estat, doncs, sense tenir en compte les 

presents circumstàncies, ingressa en les ar

ques del Tresor, no 2'66 ptes. que li corres

pondria si la moneda espanyola fos sana, si

nó que, imputant als ciutadans el desmèrit 

que potser prové en gran part de les accion 

i omissions del Govern, li fa pagar 6'68 ptes. 

per 40 quilos de ofre_ 



En la política estatista que avui impera, la 
qual tendeix a ofegar l'individu i enrobustir 
l'Estat, es carrega una vegada més a l ciuta
dà el dèficit del valor de la moneda, enlloc 
de contribuir-hi l'Estat en els tributs que co
bra per a ell. El pagès que es perjudiqui, pe
rò l'Estat, no. 

El Govern s'ha negat francament a l'auxi
li reclamat i àdhuc, en aquest cas; a una jus ta 
mesura de reparació. Es alliçonador conèi
xer el com i el què dc la gestió. U¡¡s represen
tants de la Unió de Sindicats Agrícoles sol
licitaren audiència al senyor Ministre de Fi-
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d'altra banda, jo no sé quin a oportunitat mi
llor de rebaixar l'Aranzel q~e la d'ara, quan 
es tracta de salvar una collita de la qual
viuen cinc o sis milions de ciutadans. 

No estarà de més fer notar al senyor Pi i 
Sunyer que no fa gaires dies, deia que, una 
norma de la política econòmica de la Repú
blica, havia d'ésser el coneixement i l'estudi 
objectiu de les qüestions, però les normes de 
res serveixen si els ac~es no hi són acomo
dats. I no hi estan, en aquesta qüestió, doncs 
un coneixement objectiu de la mateixa, assa
bentaria al senyor Pi i Sunyer que Itàlia 

nances, però s'indicà que ho resoldria la S ub- no pot fer cap concessió per la rebaixa 
secretaria del Ministeri; aquesta conduí els aranzelària d'aquest article, perquè, amb 

rebaixa o sense, gairebé només consumim 
en terròs o amb mòlta, sofre italià i la me-

\ 

3. Adobar els arbres amb. matèries nitro' 
gen ades d'acció rà pida (nitrat de sosa) i sem
brar lleguminoses als oliverars, per a ente
rrar les quan floreixen. 

Afegeix l'anomenat tècnic, que l'aborta 
ment de la flor de l'olivera, s'evita fent que 
la terra estigui ben assaonada i contingui 
prou nitrats; amb aquestes senzilles aten
cions, es lo gra que les collites d'oli siguin 
abundoses. 

• • • 
Les flors i la música 

Certes flors es troben fondament afectades 
per la música. Els clavells i els ciclàmens no 
poden sofrir-la de cap manera. Tal és el des-

comission ats al senyor Ministre d'Agricultu
ra i , al Ministeri, els menaren a la Direcció 
de Comerç, I, per fi, després de rodolar uns 
quants matins pels Departaments Ministe
rials , el senyor Pi i Sunyer els desenganyà 
amb l'excusa de què per aques t procediment 
es quedarien sense Aranzel i que, quan hi 
hagués oportunitat d'una rebaixa, el país ex
portador hauria de compensar-la amb una 
mercaderia espanyola. 

sura solamen~ beneficip. als pagesos espa- cobriment d'un estudiant de botànica, que 
nyols. ha manifestat: •Quan cert volum dels sons 

Potser la denegació del Govern, en el fons, · fa sentir-se durant algunes hores, hi ba flors 
sigui deguda a què un auxili als pagesos, sensitives que es decanten en sentit oposat 

Contras.ta la longan imitat del Govern en 
volg uer destinar una pluj a de millons per 
una Reforma Agrària que ba de portar be
neficis teòrics- i perjudicis efectius- i la se
va avarícia d'un milió escàs per a remeiar un 
conflicte viu, una qüestió concreta i una , mi
llora positiva. Per una cosa o altra Espanya, 
amb República i a mb Monarquia, hq, estat el 
país de les teoritzacions i de les vaguetats. I, 

RECERQUES 
Gangrena del codonyer 1 de 

la pomera 
En els llocs humits i en les fondalades on 

.:que els permetés defensar la collita, reporta
ria beneficis a la coHectivitat; però no com
portaria l'adhesió d'una classe i , en canvi, 
l'esmerçar sumes fabuloses i el crèdit del 
país en empreses dubtoses i arriscades, a 
profit d'una classe contra una altra classe del 
mateix poble, permet cotitzar unà adhe~ió 
partidista, més o menys precària, encara que 
això pugui portar a un règim de clientela po
lítica ben contrària a una sincera demo
cràcia. 

ALBERT TALA VERA 
D'Aires de la Conca 

PRACTIQUES 
cacions han de fer-se en els·mesos de gener i 
febrer. Es convenient remoure la terra a 1a 
tardor, al voltant de les soques i recollir i 
cremar les fulles i fruites que haguessin 

els aires hi circulen diHcilmént, les codonye- caigut a terra. 
res i les pomeres solen contreure la gangre- • • • na, que s'exten pet: els tronçs, fulles i fruits. 
S~bre els tronés i brots s'hi manifesten, 

unes depressions de formes elíptiques de co
lor diferent del que presenta ia pell de la 
part sana. Després les taques s'esquerden 
separant-se els teixits sans dels emmalaltits. 
Les fruites atacades es cobreixen de taques 
arrodonides de color fosc, que ràpidament 
s'extenen fins a cobrir tota la fruita, que es -
podreix, enfosquint-se. Les fulles es tornen 
cendroses, limitades amb cèrcols foscos. 

La malaltia es combat suprimint i cremant 
les branques molt envaïdes i les fruites ma
laltes i sulfatar tota la planta amb brou bor
delès, a 1 per 100 de sulfat de coure. Les apli-

La caiguda de la flor de l'o
livera 

Una causa de reducció de les collites de 
l'olivera, és la deguda a que aborten les 
flors. 

Segons el professor Petri, aquesta contra
rietat prové d'una alimentació incompleta, 
després d'una florida abundosa. 

AcQnsella per a prevenir aquest accident: 
1. Evitar que la terra s'assequi, donant 

seguides esmagencades. 
2. Incorporant calç a la terra, si n'està 

mancada. 

d'on vé la música. Les decoracions florals 
que eu volten el lloc on els músics toquen, es 
veuen afectades de manera assenyalada, gi
rant-se les flors en direcció contrària als exe
cutants. 

Els clavells, sobretot, són els que més ex
perimenten el canvi de posició. Encara que 
aquest fenomen sigui poc conegut, no hi. ha 
cap dubte que totes les flors es ressenten dè 
les vibracions que la música les hi causa. 

Aquesta observació es fa seguir d'altres. 
Si a les flors no els hi plau el jazz, toleren en 
canvi a Bach?, els complau Beethoven?, no es 
decanten amorosament al sentir una melo
dia? Un tipus nou de crítica musical, tal .vol
ta serà descobert a no trigar gaire i després 
de fer-se entendre dels clavells, serà més fac
tible que els editors de música concedeixin 
audiència als compositors. 

• • • 
Els cucs dels préssecs 

El Director del Reial Observatori per a les 
malalties de les plantes de la Ligúria (Itàlia), 
ha publicat unes instruccions per a destruir 
els cucs dels préssecs, que, per el que tenen 
d'oportú ens afanyem a reproduir, ja que 
són cada vegada més grans els danys i pèr
dues que dita plaga fa sentir a les hortes dels 
nostres fruiteraires. 

Diu l'assenyalat tècnic: 
•Algunes nacions estrangeres, que l'any 

darrer importaven préssecs de la Ligúria, 
comprovaren que moltes d'aquestes fruites 
estaven alterades per uns cucs i al fi d'evitar 
possibles obstacles a la coHocació de nostra 
fruita, ia a l'interior, ja a l'exterior, és de to
ta conveniència pels interessos dels produc
tors de pn~ssecs, dels exportadors i de tota 
la nació, remetre productes sans als mer
cats. 



No és del cas referir tota la vida d'aquests 

insectes ni descriure els motius de llur ori

gen i els de llur naixença; cal sols indicar un 

mètode senzill i fàcil d'evitar-los, el que pot 

lograr-se preventivament amb el mètode 

que es redueix a cavar a fons la terra que 

cobreix tota la vegetació dels arbres, fent 

aquesta treballada quinze dies abans de què 

floreixin els arbres. 
Els que ja han practicat aquesta cavada, 

deuen repetir-la quinze dies abans de_ lajlo

rida. Explicarem el motiu. 

Els últims préssecs del darrer any ja esta

ven infeccionats al collir-los; els cucs s'ama

garen a les capes superficials del terreny 

per a passar-hi l'hivern cristallitzant després 

d'aquella estació .. 
La cavada o fangada hivernal permeté so

terrar encara més els gèrmens de l'insecte, 

però aquests han tornat a guanyar la super

fície de la terra. 
Al voltant de les dues setmanes que proce

deix a la florida de l'arbre, les larves s'han 

transformat en crissàlides, impossibilitades 

de moure's i si en aquests moments es dóna 

una bona cavada, es tornen aquestes a so

terrar-se i així no poden eixir de la terra. 

Procedint com queda indicat, gran part 

de la primera generació és eliminada, amb 

reducció considerable de les 2"eneracions 

successives. 
En el c_urs de l'istiu, les fruites que cauen 

a terra, cal recollir-les sense esperar gaire i 

destruir-les, ja donant-les als porcs per ali

ment o bé soterrar-les i tirant-hi a sobre una 

capa de calç. De cap manera la fruita s'ha 

de tirar al femer o soterrar-la, perquè alla

vors, com que no es mor l'insecte, aquest 

dóna noves generacions i es multiplica•. 

Caldria que els cultivadors de fruites 

prenguessin bona nota d'aquests consells i 

procedissin amb conseqüència. Tal volta 

fent-ho la majoria, s'aconseguiria acabar 

amb una plaga que tants perjudicis vé oca

sionant d'uns quants anys ençà a les comar

ques fruiteres. 

• • • 
La posta de les gallines i llur 

manera d'alimentar-les 
Un expert avicultor, ha fet un detingut es

tudi comparatiu entre les gallines alimenta

des amb residus carnosos o amb grans. 

Del resultat d'un llarg temps d'experièn

cies, ha pogut comprovar, que les alimen

tades amb carns donen ous més feixucs 

i en major nombre que les que ho són amb 

grans. 
Dues gallines sotmeses al règim de grans 

han donat, respectivament, 127 i 67 ous, amb 

un pes total de 6'671 i 4'50 quilos, mentre que 

altres dues gallines alimentades amb carn 
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donaren lïl i 121 ous amb pesos de 10'190 i 

7'154 quilos. 

Opina l'experimentador, que l'excitació a 

la posta, és la reducció de l'instint d'incubar 

i que la gallina menys ponedora és la millor 

lloca i al revés. 

• • • 
Com veu Babson l'actual 

crisi 
L'economista Babson no creu que la crisi 

que en 1929 s'inicià, tingui quatre o cinc 

anys de durada, com preveuen altres eco

nomistes. 
L'experiència d'altres crisis li fan enten

dre que la durada d'elles està en raó contrà

ria a llur intensitat. Pot establir-se un para

lelisme amb el desenvolupament de certes 

malalties; així amb la febre tifoidea, asse

nyalem pel cas, el malalt va empitjorant de 

mica en mica i després entra en un període 

llarg de restabliment; en la pneumonia, pel 

contrari, l'estat del malalt, empitjora molt 

depressa i després ràpidament es restableix. 

L 'actual crisi econòmica tindrà més sem

blança amb aquest darrer. 

Segons Babson, hauríem franquejat ja el 

terreny mP.s penós i ens aniríem acostant 

depressa, on s'ha de trobar el lloc on regnen 

1es condicions de normalitat. 

• • • 
Exigències de les patates en 

elen1ents fertilitzants 
La patata requereix per a treure d'ella 

collites abundoses, fertilitzants molt assi

milables en els primers mesos de llur ve

getació. 
El fem l'utilitza solament en els darrers 

temps d'ésser collida. L'adobada amb fems, 

per bona i abundosa que sigui, no és sufi

cient per a suplir els adobs químics comple

mentaris que reclamen les sembres de pata

tes. Segons Aimé Girad, una hectàrea d'a

questes extreu de la terra: 200 quilos de ni

trogen , 300 quilos de potassa i 40 quilos d'à

cid fosfòr~c. 
Convé en aquest conreu, si es practica en 

terres argiloses, enterrar-hi 150 quilos de 

cianamida que s'hi incorporen unes tres set

mane abans de fer Ja sembra; aquesta quan

titat podrà allargar-se fins els 300 quilos quan 

no s'hi hagin posat fems. Es completarà l'a

dobada amb 500 quilos d'escòries i 600 quilos 

de silvinita. 
Si són terres lleugeres, però amb provisió 

de calç, s'utilitzaran 150 quilos de sulfat amò

nic, fins 300 quan la terra no hagi rebut fems; 

a més s'hi colgaran 500 quilos de superfosfat 

mineral i 600 quilos de silvinita. Els adobs 

nitrogenats i fosfatats podran repartir-se bar· 
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rejats que siguin al fer la sembra, la silvini

ta unes tres setmanes abans d'aquesta dar

rera operació. 
Una adició de 50 quilos de nitrat de sosa 

per hectàrea, al calçar les plantes, promou

rà una vegetació que afavorirà notablement 

la collita. 
Bones adobades, estobades fondes de la 

terra, llavor seleccionada i seguides esma

gencades són les que asseguren les bones 

collites, que a més a més, per a aconseguir

les, reclamen pulveritzacions repetides i fe

tes a temps per a que l'atabacat de llur ve

getació, produït per elmildiu de les patates, 

no malmeti els preciosos tubèrculs, que en 

molts països representen un aliment indis

pensable tal que se'l designa amb el nom de 

pa del pob?'e. 

• • • 
F1·uites vernissades 

A la majoria dels consumidors, els deci 

deix a comprar la temptació ocular. Els [rui

teraires americans que no ho desconeixen, 

posen gran cura en donar bona presentació 

a llurs productes. Han assaiat tots els pro

cediments per a que les fruites mantinguin 

colors ben vius. 
Han analitzat el vernís natural de les frui

tes, que conté un àcid i una matèria oliosa 

que va augmentant mentres dura la conser

vació de les pomes cullides. 
Han arribat a extreure aquest vernís, de 

les pomes que consumeixen i molen, utilit

zant-lo per abrillantar les pomes que desti

nen a l'exportació, les seleccionen amb mol

ta cura i les classifiquen per llurs colora

cions i grandàries, fent de manera que el 

seu conjunt impressioni el més agradable

ment possible. 
La particularitat de que no es trobin po

mes corcades en les remeses americanes, és 

degut als repetits tractaments arsenicals que 

apliquen mentres els fruits són a l'arbre, el 

qual els obliga a sotmetre-les a rentades, 

respallades i a assecar-les abans de vernís

sar-les. 

• • • 
La civada en l'alimentació 

de l'borne 
A demés de l'aplicació de la civada en l'a· 

limentació dels animals domèstics, ocupa Ja 

civada un lloc preeminent entre els aliments 

de la humanitat. Preparada per l'aliment de 

l'home, és el més nutritiu dels cereals i espe

cialment adabtable per la gent que viu en 

climes mé aviat freds i on es fan esforços i 

treballs físic . La civada té una major pro

porció de proteïna digestible que l'ordi i de 

gra en té mé que el blat i gairebé tant com 

l'ordi. 



AGRICULTURA 1 RAMADERIA 

NOTES INFORMATIVES 

Curs breu d'Enologia 
L'Estació Enològica de Ví!afranca del Pe

nedès, fent-se ressò de la necessitat sentida 

de difondre entre els viti-vinicultors, criadors 
i comerciants de vins, els moderns coneixe

ments de llur professió, donarà un Curs breu 
intensiu d 'E11ologia, el qual durarà deu dies 

consecutius, començant el13 del proper juny. 

Es destinaran vuit hores de cada dia labora
ble a aquesta ensenyança, distribuïdes en: 
Conferències teórico-pràctiques, exercicis de 
degustació metòdica de vins,- pràctiques d'a
nàlisis comercials dels matei:r:os; pràctiques 
de celle7', vi ites a importants instaz.tacions 
vinícoles d'aquella vila i d'altres poblacions. 

Per assistir a dit Curs es deurà sol:licitar 
del Director de l'Establiment abans del pri

mer de juny mitjançant simple carta, en la 

qual l'interessat indicarà el nom i lloc de re

sidència, edat, si és viti-vinkultor, elabora

dor o comerciant en vins i si posseeix estudis 

especials en la matèria o algun títol acadè

mic; aquestes dades i altres que es creguin 

convenients, deuran fer-se constar a fi de 

disposar agrupacions dels alumnes que es 

trobin en condicions de capacitat anàlogues 

per a certes_ pràctiques que es realitzaran 
coHectivament. 

El nombre de places serà limitat; es reme
trà gratuïtament a qui ho soHiciti, un folletó 

il:lustrat que conté el reglament i els progra

m s, el pla de visites, excursions i demés an

tecedents sobre aquests cursos.-L 'Enginyer 
Director, Cristòfor Mestre i Artigues. 

• • lf 

Els actuals problemes agra
ris d'Espanya 

El competentíssim i conegut advocat de 
Montblanc, n'Albert Talavera, en un estudi 

detallat i molt compren siu dels actuals pro

blemes agraris, manifestava q:ue era una 

equivocació l'haver suprimit el desbauci a 
/ 

Catalunya, on domina la petita propietat> 

car moltes vegades el cost d'un plet serà su

peri01· al de la peça de terra. 
Examinà el decret de revisió de contrac

tes, apropòsit del qual elements polítics que 

no viuen prop de la terra ni estimen l'agri

cultura, indueixen a molta gent a utilitzar-lo, 
pretextant un millorament que amb el de

cret no poden obtenir . . o és aquest el camí 

que solament conduirà a posar en pugna el 
mitger amb l'amo-que a la nostra comarca 
no sol ésser pas ric-amb perjudici d'un i 

d'altre. Creu que els cassos d'injustícia i d'ex-

plotació, que a la nostra terra no sovinte
gen, ban d'ésser esmenats perquè per da

munt de tot hi ha la justícia. 

Hi ha dos camins per la Reforma Agrària: 
el de la pau, de la germanor i de la prospe

ritat comú entre els amos de la terra i els 

que la treballen i el de la discòrdia, de l'odi 
i de la misèria. 

Els que desconeixen els problemes de l'A

gricultura i que sense saber-ne res pretenen 
tenir panacees que ho resolguin tot, predi

quen el mal camí que no ba de portar cap 
benefici a ningú. 

La reforma agrària, planejada per perso

nes competents, portaria grans benifets al 

poble. Per això la reforma ha d'ésser inte

gral, començant per reorganitzar la propie

tat, limitant-la devegades, però mai des

tru·in t-la ni trepitjant-la; ha de seguir l'ense

nyament, Ja cultura i l'aprofitament; el crè· 

dit _agrari per a ajudar als que no tenen ca

bals i les assegurances socials i ha de culmi

nar en la defensa de la producció per a ar ri

bar a la valorització de fruits. 
To guanyarà r es el mitger de la nostra 

comarca si pogués aconseguir un a part del 

vi de l'amo-que essent gairebé tots modes

tos li farà falta per a sostenir la família 

llur-, si l'ba de malvendre a tres duros i en 

canvi, si amb una reforma agrària integral 

aconseguís vendre la seva part a cinc duros, 

obtindria molt més benefici sense perjudicar 

el petit propietari en la seva part i que com 

ell parti~i paria del benefici. Per aquest camí 
s'obtindria la prosperitat de tots sense odis 

ni ren cors que a ningú no convenen. 
Moltes idees que ara es llancen són prò

pies dels països latifundistes i tendeixen a 

crear petits propietaris a fi de distribuir mi

llor la terra. Doncs bé, a la nostra terra, en 

general, pel treball i l'estalvi de le~ genera
cions passades, això s'ba aconseguit molt 

més bé que amb la reforma agrària els paï

sos que l'han implantat i per això. presentant 

cada regió i àdhuc la comarca varietats de 
règim de propietat, no es pot resoldre des de 

Madrid amb lleis uniformes. Cada p¡:tís ne

cessita lleis agràries adequades a la natura

lesa llur. 
El problema de l'agricultura ho és d'orga

nització, de cultura, de tècnica agronòmica i 
de consum. 

o és lícit imposar als pagesos un augment 

de contribució, quan, a més de no defensar 

la producció de la terra, pel qual molts fruits 
es desvaloritzen i augmenta de valor algu
nes coses que el pagès necessita per produir, 

es manté la incertitud en la percepció dels 

fruits amb el preu dels quals ba de pagar-se 

la contribució. 
I la declaració de rendes de la terra serà 

inútil i perniciosa perquè una finca cada any 

produeix diferenta quantitat i qualitat i els 

preus dels fruits sofreixen moltes variacions, 

de manera que el terratinent la desconeix i 

corre el risc, si la posa baixa, que -li expro

piïn amb menys valor i si la posa ·alta paga

rà un tribut indegut. 
]o ja, sé que si parlés d'una altra manera i 

em llancés a propagandes diferentes, acon

seguiria una gran popularitat i no fent-ho ai

xi molta gent que no pensa prou bé em tin

drà prevenció. Però jo crec que el millor ser

vei que un home pot fer al seu poble, és dir

li la veritat i donar-li solueions que el con

dueixi a la germanor i a la prosperitat de 

tots; i que els que li fan més mal són els hi

pòcrites que, per afalagar-lo i obtenir popu
laritat, el menen per mals camins i parlen 

del que no entenen. 

• • • 
La Coop~rativa Lletera de la 

Seu d'Urgell 
Ha celebrat Junta general ordinària aques

ta entitat, La Directiva donà compte de l'es

tat soci al, que no pot ésser més brillant pel 

que fa referència al resultat del darrer exer

cici. Felicitem al president de l'entitat, en 

Bonaventura Sebes Catella i el director, en 
D omènec Moliné i desitgem que continuï la 

dita societat com a model entre les del seu 

gènere. 

• • • 
Assemblea Ramadera 

El dia 6 del present tingué lloc a la ciutat 

de Manresa, una assemblea de la secció de 

Ramaderia de la Unió de Sindicats Agríco
les de Catalunya, secció que presideix en 

Ferran Zulueta. En aquest acte donà dit se

nyor una conferència sobre les causes de la 
crisi actual ramadera, que fou escoltada amb 

molt d'interès i molt aplaudida. 

• • • 
Les darreres collites de blat, 

ordi, civada i sègol 
La darrera collita de blat que Espanya ba 

produït, sembla que ba estat més curta que 

la de l'any 1929, segons les estadístiques. En 
efecte, fou aquesta de 399 milions de quin

tars mètrics, mentres que la de 1930 arriba 
sols a 396 millons. La collita mitja del quin
queni assolí els 398 milions de · quintars. El 

promig de rendiment per hectàrea del quin

queni, de 8'7 ba baixat a 8'1. 
Les provincies à e Càceres, Sevilla i Càdiç 



han tingut una collita abundosa; en canvi 

l'han tingut escassa: La Manxa,. Aragó i les 

províncies de Llevant; regular: Catalunya, 

Aragó i Galicia; i deficient; Madrid, Toledo, 

Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Màlaga, Terol, 

Alacant i Múrcia. 

Amb tot i la limitada collita de 1931, no hi 

haurà necessitat d'importar blat per les ne

cessitats nacionals, per abastar-hi, comptem 

amb les existències sobreres de la collita de 

1929. 
Es preveu, per a l'any actual, una collita 

escassa, per ésser menor la superfície sem· 

brada i per haver-se adobat insuficientment 

els sembrats, per per no disposar els page

sos dels recursos necessaris. 

Per el que atany als altres cereals, les da

des recollides fins ara, fan que es calculin 

les produccions com segueix: 

Ordi, 2.000.000 quintars mètrics; cibada, 

6.000.000 i sègol5.2SO.OOO que correspondrien 

a produccions mitges per hectàrea a 10'9 i 

11'50 quintars mètrics en el secà i 12, 9 i 

14 en les térres que es reguen. 

• • • 
Per a la millora de la raça 

porcina 
El secretari del conseller d'Agricultura de 

la Generalitt de Catalunya, senyor Farreres 

i Duran, gestiona prop dels ministres d'A· 

gricultura i Finances, que siguin concedides 
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ALMANAQUE·GufA DE EL CuLTIVADOR Mo· 

DERNo, Trafalgar, 76 ·Barcelona. 

L'èxit remarcable que obté aquesta publi· 

cació, es posa de manifest en el darrer volum 

que acabem de rebre·, corresponent a l'any 
que corre. 

Conté una informació abundantíssima so

bre els preceptes de les labors que deuen 

executar tots els mesos tant l'hortolà, el 

jardiner, com tota classe d'agricultors en 

les seves més diverses activitats, tant per el 

que a les sembres, plantacions d'arbres i vi· 

nyats fa referència, com els seus tractaments 

insecticides i antiparassitaris, així mateix 

en el referent a les atencions que reclamen 

els cellers, l'elaboració d'olis, la ramaderia, 

les indústries avícola, cunícola, abelles, etc., 

completat amb unes curioses notes de cuina 

rural. Aquestes notes mesals són escrites 

per experts especialistes, noms prou cone· 

guts entre la gent camperola. Gaspar Bale· 

riola, Salvador Castelló, Ramon ]. Crespo, 

Rafael Mir i Deas, Lluís de Requesens, Va

leri Serra i Boldú, Tomàs T. Trigo, Ignasi 

Domènec i altres. 
A més a més, el director de l'Institut Na-

'EL AMA DE CASA EN EL CAMPO. El COnseje

ro de la mujer en la granja, per Mm e. Millet

Robinet. Revisat i ampliat per Mme, Barbet

Charton. Versió de la 21a edició francesa per 

R. F. Villa de Rey. Un volum de 928 pàgi

nes, de 23 per 15 centímetres, amb 260 gra

vats Barcelona, 1932. Gustau Gili, editor. 

En rústica, 26 pessetes; en tela, 30 pessetes. 

Es tracta d'una obra interessant i de mol

ta utilitat, que ha de captivar l'atenció de les 

nostres dones. Per bé que dedicada prefe

rentment a la dona culta que viu al camp se· 

cundant les empreses agrícoles del seu ma

rit, ha de proporcionar beneficis no escassos 

a la propietària que passa temporada a les 

seves finques rústiques, sota el doble aspec

te d'interessar-la a les feines del camp, ja 

per sí mateixes tan atraientes i de posar-la 

en condicions de guiar amb els seus consells 

les pageses, que són víctimes, moltes vega

des, de rutines mal orientades. 
Però, així i tot, no és únicament en el seu 

aspecte rural que aquest llibre utilíssim pot 

interessar; en podran treure profit, així ma· 

teix, totes les dones que vulguin desempe· 

nyar amb consciència tots els deures que in· 

a la Generalitat les majors facilitats per a im- cional Agronòmic, En Carme! Benaiges cumbeixen a la seva actuació tan complexa 

portar els verros que aquesta, per tal de co

mençar la millora radical de l'espècie porci

na, encaminada a obtenir dels animals de 

major precocitat i la quantitat més petita 

possible de greix, ha acordat adquirir a l'es

tranger. 
Pròximament es realitzarà un viatge de 

compres, amb l'encàrrec d'adquirir alguns 

exemplars de la raca anglesa Large Wite, 

la qual és la més apreciada per aconseguir 

les finalitats esmentades. 

Els reproductors que s'adquireixin tindran 

de sis a nou mesos i es vendran, atesa la li· 

mitació del nombre, únicament als Sindicats 

agrícoles, mitjançant pública s~bhasta al cap 

d'uns dies d'haver arribat. 

Els Sindicats agrícoles que s'interessin per 

a l'adquisició d'un verro, poden ir:scriure's 

des d'ara al Servei de Ramaderia, Ur

gell, 187, Barcelona, sense que aquesta ins

cripció pressuposi cap compromís, fins des· 

prés d'haver donat la conformitat a les bases 

de la subhasta, les quals seran publicades a 

la premsa i comunicades directament als Sin· 

dicats inscrits immediatament després de 

l'arribada dels esmentats reproductors. 

d'Aris, en un interessantíssim treball refe· 

rent a la multiplicació forçada de les plantes, 

dóna a conèixer diferentes experimenta

cions fetes sobre l'extraordinària potenciali

tat dels blats, obrint nous horitzons respecte 

la intensificació del conreu del rei dels ce· 
reals. 

El peritissim pecuari en ] oan Ro f i Co

dina estudia les característiques de totes 

les races de cabres que ocupen l'agre e · 

panyol. 
La manera de criar racionalment els co· 

nills, és tractada amb el coneixement que té 

d'aquestes matèries el patriarca de la indús

tries avícola i cunícola en Salvador Castelló. 

L'agrònom en R. de Mas Solanes, descriu 

els moderns procediments de cria de galli· 

nes intensives en bateries, la última paraula 

en avicultura. 
Finalment, nostre director en Raul M. 

Mir, tracta la indústria de la desecació de 

fruites i llegums, donant a conèixer els apa

rells que el tal procediment reclama. 

Forma en conjunt, un llibre de 3:12 planes, 

iHustrat amb centenars de gravats i una al

legòrica i vistosa coberta a tot color. 

Es regala aquesta útil publicació a tots els 
subscribtors de El Cultivador 2J1odemo i es 

ven a sis rals en totes les llibreries. 

en la societat. 
Amb una minuciositat de detalls que no 

deixen sense resposta cap dels dubtes que 

puguin presentar-se a la lectora, tracta l'au

tora de la distribució i direcció de la casa, 

des del celler al saló, des del tractament 

que mereixen els obrers i criatS, a la re

cepció d'invitats i a l'actuació de la mes· 

tressa de la casa al saló. Segueix un ma· 

nua! de cuina, completissim, amb tota 

mena de consells per a la conservació dels 

aliments i nombroses receptes de confiteria 

i pastisseria. Conté, també, una part molt 

extensa dedicada a la higiene i a la medici

na i cirurgia d'urgència, així com també una 

sèrie de detalls referents al cultiu del jardf, 

de l'hort i dels arbres fruiters. 

Finalment, la quinta part; també molt ex

tensa, és dedicada exclussivament a la gran

ja, començant pel tractament i allotjament 

dels obrers que en depenen. 'hi estudien 

després la cría i atencions de tots aquells 

animals que són base d indústria casolana i 

les principals manipulacions de què són ob· 

jecte els esmentats productes. 

Les obres que s'anuncien en aquesta Secció 

es trobeH en l'Administració de la Rl!"tJista 

AGRICULTURA I RAMADERIA 
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EL MERCAT 
ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT¡ PESSETES 
······················¡··············· ·· ··· ········ 

__ ::z:ze::s_ ~-
j UNITAT ¡PESSETES 

100 quilos i 41'00 a 42'00 

\ f ................. ... , .......................... .. 
Superfosfat d'os, 18/20 per cent d'àcid fosfòri c i l /2! ! 

ADOBS Aragó ......... · · · · · · · · 

per cent de nitrogen . . . . . . . . . . . !100 quil os i 
Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àcid fosfòric j ¡ 

solubl e . . . . . . . . . . . . . . : ¡ 
Superfosfat de calç, 16/18 per cent d'àcid fosfòric j i 

soluble . . . . . . . . . . . . . . ! i 
Superfosfat de calç, 13(15 per cent d'àcid fosfòric¡ i 

soluble. . . . . . . . . . . . . . ¡ i 
Sulfat d'amoníac; 20/21 per cent de nitrogen . . . ¡ i 
Nitrat de sosa, 1:>(16 per cent de nitrogen . . . . ! ! 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equivalent a 49/50 ¡ i 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . i i 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalent a 49/50 ¡ i 

per cent de potassa pu ra . . . . . . . . . i i 
Matèria orgànica còmia natural , 10!11 per cent de¡ i 

nitrogen i 2/3 pe r ce nt d'àcid fosfòric . . . . . i i 
Suliat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . i 
Nitrat de calç., 15¡16 per cent de nitrogen i 28 pe r i 

cent de calç . . . . . . . . . . . . . . i 
Cianamida , 19/20 per ce nt de nitrogen i 60 per cent¡ 

d ei:;~CTICIDES I ~~N·G~C~D·E~ . i 

16'00 

13'00 

12'00 

11'20 
26'00 
47'00 

39'00 

35'00 

40'00 
12'50 

47'00 

38'00 

Sofre 99¡100 per cent, extra . j 40 quilos 23'20 
Sofre 99/100 per cent, extra fi . ¡ 24'80 
Sofre gris o precipitat . . . . : • 11 '00 
F lor de sofre o sofre sublim at. . i 50 quilos 32'00 
Sofre dc terròs . . . . ¡100 qnilos 50'00 
Soüe en pans, refinat. · 58'00 
Sofre de canó. . . . : i 60'50 
Sulfat de coure, ing lès : 125'00 

:;::~;;1~~~~~~:;:~;;~JI~ ·~·~· •1'1~~~ ' ¡.\c;~¡u:;J 
Anh1drid sulfurós, pur francès . . . . . . . . ¡ i 1'85 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 gra ms . ¡ i 2'00 
Lluquets classe extra, sense degotalls. . ¡ i 8'50 
Lluque ts classe corrent . . . . . . . ¡ i 8'00 
Caramel especial de sucre, classe extra . : i 2'50 
Carbó vegetal en pols fina . . . . . . l i 2'75 
Cel:lulosa . . . . . . . . i 5'00 
Cola Cayenne, en plaques ¡ - i 2'70 
Cola xina, en fideus . . : t i 2'70 
Cola Saliansky . . . . . ¡ i 7'50 
Caramel concentrat . . . . . . . ¡ Í 3'00 
Fosfat amònic blanc de nen, en pols . ¡ i 2'25 
Gelatina Flandes, extra . . . . . . ¡ i 9'25 
Gelatina or, plata, bronze . . . . . . . ¡ ¡ 9'75 
Glicerina, pura bi-destilada, de 30 graus. . i i 9'75 
Metabisulfit de potassa cristaHitzat. . . . ¡ i 1'90 
Negre animal. . . . i '·¡ 

5
2;

5
0

0
0 

Osteocola Coignet . : i,, San~ cristaHitzada. .i 
1
7
1
:
5
8
0
5 

Tam al alcohol, pur . ! 

Taní al éter, ptir . BOTAM : . . !':,¡ 

8

,

50 Barrils de 14 a 16 litres, roure Un 
Barrils de 28 a 32 litres, roure. 14'00 
Barrils de 100 litres, roure . . 30'00 
Pipes de 240 litres, roure. . . 55'00 
Bordeleses de 225 litres, roure 65'00 
XeressanesÓ roure . . . . . 125'00 
Bocois de 6 O litres, roure . . 260'00 

CEREALS 
BLAT 

Forment de Castell a . 
Xeixa de la Manxa. . 
Forment de la Manxa. 
Aragó .. .. . . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca .... . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . . . . 
Lleida . . .. 

CIVADA 
Extremadura. 
Manxa ... 

¡ 
i 

100 quilos Í 53'00 a 53'50 
• i 50'00 a 51'00 

! 52'00 a 54'00 
! 53'00 a 00'00 
! 53'00 a 00'00 
i 53'00 a 51'50 
! 50'50 a 00'00 
i 50'00 a 51'00 
! 50'00 a 51'00 
¡ 53'00 a 00'00 
; 
f 
i 48'00 a 50'00 
¡ 42'00 a 43'00 

ORDI 
E~ trem ad u ra. 
Manxa . 
Urgell . 
Sagarra. 
Aragó . 
Castella. 
Comarca 

MORESC 
Plata. . . 
Danubi .. 

àULL 
Estranger. 
Comarca . 

ARRÒS 
Benlloc, zero . 
Benlloc, mitj à . 
Benlloc, selecte . 
Matisat, ordinari 
Matisat, selecte . 
Bomba, ordinari. 
Bomba, superio1· 
Bomba , extra. 

FAVES 
Ext1·emadura. 
Itàlia. · . . 
Mallorca . 
Oran . . .. 
Valencianes 
Prat ... 
Ma bó 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

GARROFES 
Vinaroç. . 
Roges .. 
Mallorca . 
Eivissa . . 
Tarragona. 
València 
Xipre 

VECES 
Navarra. 
Romania 
Calaf. . 
Màlaga. 

MONGETES 
V alèucia Pinet 
Monquilines . 
Trinquillon . 

LLEGU:\IS 

Mallorca . . . 
Castella corrent . . . , . 
Castella superior crivada 

.Cocorrosses Castella . 
Perles Ga)icia . . . 
Braila . . . . . . 

ALTRES LLEGUMS 
Ers ..... 
Titus . . . . . 
Guixes . . . . 
Llenties . . . . . . . .. . . . . . 
Cigrons Castella . . . . . . . . . 
Cigrons blancs, Màlaga, números 48 i 50. 

FARINES I DESPULLES 
Entera, mitja força . . 
Extra blanca, superior 
Extra ordinària . . . 
Intervingud a . 
Número 3 
Número 4 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Segó . . 
Segonet. 

EL .MILLOR 
PE -R A CO 

.. 

i 54'00 a 55'00 
i 54'00 a 55'00 
i 54'00 a 55'00 
i 54'00 a 55'50 
i 54'00 a 55'50 
i 56'00 a 57'00 
154'00 a 55'00 

i 45'00 a 45'50 
I 45'00 a 45'50 

i 54'00 a 56'00 I 60'00 a 62'00 

i 58'00 a 60'00 
i 61'00 a 63'00 
i 61 '00 a 63'00 
i 56'00 a 58'00 
i 63'00 a 65'00 
i 1 03'00 a 1 09'00 
!105'00 a 112'00 
1112'00 o OO'OD 

i 63'00 a 64'00' 
: 63'00 a 64'00 
i 64'00 a 65'00 
i 00'00 a 00'00 

i gg:gg ~ gg:gg 
195'00 a OO'OO 

i 63'00 a 65'00 
i 64'00 a 65'00 
i 00'00 a 00'00 
i 61'00 a 62'00 
¡ 60'00 a 61'00 

i 29'46 a 29'75 
¡ 27'97 a 28'57 

26'79 a 00'00 
26'48 a 00'00 
29'16 a 00'00 
29'16 a oo·oo 
00'00 a oo·oo 

61'00 a 63'00 
60'00 a 61'00 
60'00 a 61'00 
60'00 a 61'00 

¡ 93'00 a 98'00 
j 93'00 a 96'00 
¡ 92'00 a oo·oo 
l100'00 a 102'00 
l110'00 a 115'00 
¡ 130'00 a 135'00 
!110'00 a 112'00 
i 65'00 a 00'00 ¡ 59'00 a 60'00 

i 51'00 a 52'00 
! 41'50 a 42'00 
! 56'00 a 57'00 
i 90'00 a 115'00 
i 135'00 a 170'00 
1135'00 a 00'00 

! 71 '50 a 72'00 
! 67'50 a 69'00 
! 00'00 a 00'00 
! 00'00 a 00'00 
i 40'00 a 44 ·oo 
i 43'50 a 00'00 
! 36'60 a 00'00 

• i 30'00 a 00'00 
• ! 26'50 a 27'00 

100 litres ¡ 5'53 a 00'00 
i 7'67 a 00'00 

MATERIAL 
B E R T E S 
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FARRAT GES I PINSOS 
Alfals . . . . . . . . . . 
Palla llargueta . . . . . . . 
Polpa de remolatxa, estrangera . 
Polpa de remolatxa, país 
Turtó de GOCO • . . . 
Tur tó de cacauet . . . 
Turtó de llinosa. . · . . 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de turtó de cacauet . 
Farina de carn . . . . 
Farina de peix . . . . 
Farin a d'ossos . . . . 

FRUITES SEQUES 
AMETLLES 

Desmai o llargueta. 
Esperança, primera 
Comarca .... 
Mollar , amb closca . 

AVELLANES 
Ordinà ria, amb clofolla 
Negreta, amb clofolla. 
Sense clofolla, primera 
Sense clofolla; segon a 

FIGUES 
F raga . ... 
F raga, extra . . 
Mallorca . . . 
Mallorca, negres 

"Burrian a . . . 
Albunyol . 

Pinyons. 

VINS 
Penedès, blanc . . 
P en edès , rosat . . 
Con ca de Barbarà, blanc 
Conca de Barbarà, rosat. 
Priorat, rosat. . . . . 
Vilanova i Geltrú, rosat. 
Igualada, blanc . 
Iiualada, rosat . 
Martorell, blanc. 
Martorell, negre 
Manxa , blanc. 
Mis tela blanca 
Mistela rosada 
Moscatell 

i UNITAT j P ESSETES 

: - -~~---:~·~;-~~- - ¡-·-·;.-~; · ·~---~~:~~ 
: » ; 3'50 a 00'00 
:100 quilos i 44'00 a 45'00 
; • ; 28'00 a 29'50 
i i 42'00 a 00'00 
i i 43'00 a 00'00 
; i 35'00 a 36'00 
i i 36'00 a 37'00 
i i 45'00 a 00'00 
; i 45'00 a 60'00 
i i 90'00 a 110'00 
i i 35'00 a 40'00 

I ~~·oo • oo·~ 
! i 180'00 a OO'vO 
! !160'00 a 00'00 
; !224'00 a 00'00 

I 1218'00 a 00'00 
¡ » . !228·oo a 00'00 
i !498'00 a 00'00 
¡ ¡300'00 a 00'00 

i 1 11'00 a 00'00 
! 9'00 a 00'00 
i 8'50 a 00'00 
! 7'50 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 ! 00'00 a 00'00 

!550'00 a 00'00 

. Grau i i 
! hectolitre ! 
! » ¡ 
¡ ¡ 

i i ¡ ¡ 

I I 
¡ l 
¡ ~ 

1'85 a 
1'80 a 
2'00 a 
2'00 a 
2'15 a 
1'75 a 
1'75 a 
1'75 a 
1'95 a 
1'90 a 
2'10 a 
2'85 a 
3'00 a 
3'20 a 

00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 

TARTRA I DERIVATS 
Mares, de 24 a 30 graus . . . . 
Tartrat de calç, de 50 a 52 graus. 
Tartrà de brisa, de 55 a 60 graus. 

ALCOHOLS 
Industrials, 96 per cent . . 
R esidus vínics, 96 per cent. 
Neutres de vi. . . . . . 
Desnaturalitzat . . . . . . . . . 
Aiguardent de canya, de 74 a 75 graus 

OLIVA 

Ordinari 
Superior 
Fi . .. 
E xtra . . 

DE PINYOLA 

Verd, primera 
Verd, segona. 
G~oé, primera 
Groc, segona . 

-EXÒTICS 
Cacauet. . . 
Coco, blanc . 
Coco, Cochin. 
Coco, Palma . 
Llinosa, cru . 
Llinosa, cuit . 

OLIS 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 
ANli\IALS 

Bous del país. . 
Vaques del país. 
Vedelles del país 
Ovelles del _país . . . . 
Xais del prus amb llana . 
Moltó. . . . . . . . 
Cabres del país . . . . 
Cabrits del país . . . . . . . . . 
Porcs blancs de l país, de 110 quilos net 
Porcs molt g rassos. . . . . 
Porcs valencians, molt grassos 
Porcs mallorquins . · . . . . 

! UNITAT! PESSETES 
¡~·-···--·4·-·· · ---- i··· ···· ·· ····· · · · ······ · · · ·· 

! Grau i ! 
. - !100 quilos i 1'20 a oo·oo 

:I I g~: ¿:gg 

-I 100 litres ¡246'00 a 248'00 

: ! » !~¿g:gg : ~~:gg 
· i • !136'00 a 138'00 
-i !198'00 a 200'00 
i i 
: I 

i I 
j f 

. [100 quilos Ï234'35 a 00'00 

. · • !243'00 a 00'00 
i243'50 a 00'00 
!252'20 a 00'00 

1113'10 a 117'50 
i 00'00 a 00'00 
1130'50 a 134'80 
1103'10 a 117'40 

100 litres i 00'00 a 00'00 
i 155'00 a 00'00 
'175'00 a 00'00 
.201'00 a 00'00 

¡ m:gg : gg:gg 
! 
! 

1 quilo ,,1 2'60 a 
3
3;

00
oo 

• 2'50 a 
i 3'60 a 00'00 
i 2'50 a 3'00 l 4'20 a •. 00'00 
¡ 00'00 a 00'00 

• í 00'00 a 00'00 
! 00'00 a 00'00 
i 3'45 a 3'70 
i 3'33 a 3'65 
i 3'45 a 3'70 ! _ 3'45 a 3'70 

I Camiseria 
Mitgeria 

~ Corbateria 
Gèneres de Púnt 

I 

Mas 

Plantes 

Pebroter dolç, de 
banya 

A sertJir des de primers de març 
Tomaqueres nanes molt primerenques. 
Tomaqueres mig emparradores, angleses, 

molt primerenques. 
Tomaqueres emparradores Pometa mit

jà de Canàries, molt primerenca. 
!omac¡ueres emparradores, Pometa gran 

de Canàries, prip.1erenques. 

A sertJir des de primers d'abril 
Albergínia negra llarga. 
Moniato. 

No servim planter en quantitat inferior a 500 plantes 

CAMISERS 
Caaea Eapecialitzadea per a la Mida 
Portaferrissa, 24. Tel. 17642 
Fontanella, I6. Tel. I 22 I I 

Pebrotera, tija mitjana, grossa, dolça de 
Lloret, primerenca. 

Pebrotera, tija alta, grossa, dolça de Reus. 
Pebrotera, tiJa alta, molt grossa, dolç, de 

Torroella. 
Pebrotera, tija alta, dolç, de banya. 
Pebrotera picant o de pebrot coent. 
Tomaquera, emparradora, Pera grossa, 

de la Reina. 

Barcelona 

Tomaquera, emparradora, per penjar. 
Tomaquera, emparradora, molt gran , 
rosa. Tomaqueta de penjar 

Preu del plan~er9 16 pe••ete• 01iler 
------------------------~----------------------------------------

· EL CULTIVADOR MODERN• TRAFALGAR, 76 : TELÈFo.· 18744 BARCELONA 
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CALENDARI 
de 8embre8 

mé8 
i plantat:ion8 de 
generalitzade8 o 

les hortali8se8, farratge8 
t:onreade8 a Catalunya 

• I Oor8 

SEMBRES DEL MES D'ABRIL 

HORTALISSES 

Albergínia morada, llarga 
Albergínia negra, llarga . 
Albergínia nana primerenca. 

'Albergínia grossa, rodona 

Apit , plè, blanc . . . 
Blanc de Xam pinyó . . 
Bledes, de fulla ampla . 
Carbassons . . 
Ceba valenciana . . 
CcríulJ, comll . . . 
Cerfull, molt arrissat 

ogombre vert, llarg 
Cogombre petit, Cornichón . 

COLS DE FULLA ARlUSSADA 

ol de Milà Aubervüliers . . . 
Col de Mjlà, grossa arrissada . 
Col de Milà, precoç de Sant Joan 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 
Col de cabdell, Brunswick 
Col de cabdell, Dax . . . 
Col de cabdell, Glòria . . 
Col de cabdell , Holanda, peu curt. 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 
Col de cabdell, Joaneta o Nantesa. 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt . . . 
Col de cabdell, York, primerenca . 
Créixens d'aigua . . . . . 
Créixens d'horta . . . . . 
Créixens Alenois o Morritort 
Enciam escaroler. . 
Enciam romà, bl anc. . . . ~ . .· 
Enciam 1·omà, negre . 
Escarola Cabell d'Angel :per collir tendre) 
Espinac Viroflay, de fulla molt ample 
J nlivert, comú . . . . . . . . . 
Jnlivert, molt arrissat . . . . . . 
Meló tendral de València , prime;enc 
Meló groc de València, primerenc . 
Meló de València, tardà . 
Nap fi, rodó . . . . . . 
Pastanaga fina, .mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . 
Pebrot nano, gros, molt primerenc 
Pebrot primerenc, de Lloret. . . 

Ptes. 
100 grs. 

4'50 
3'50 
5'00 
6'00 

1'75 
3'00 
1'00 
1'00 
::¡'50 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 

1'75 
1'75 
1'75 

2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
4'00 
1'50 
0'75 
2'00 

-2'00 
2'00 
"2'25 
0'50 
0'75 
0'75 
1'25 
1'25 
1'25 
1'25 
2'00 
1'75 
2'50 
2'50 

Pebrot dolç, de morro . . 
Pebrot dolç, gros, de Reus 

Pèsols Austràlia, emparradors 
Pèsols de set setmanes. . . 

Meló de València, tard à 

Ptes. 
100 gr~ 

2'50 
2'50 

Ptes . 
Un quilo 

2'50 
. . . 2'75 

Pebrot dolç 

Pèsols de set setmanes, "Selectes'' . . . 3'50 
Pèsols caputxins o tirabecs, "Banya de Bè" 5'00 
Pèsols caputxins o tirabecs, flor morada . 5'00 

Porro bl anc, groixut. . . . . . 

Pte s. 
100 grs. 

1'00 
1'75 
1'00 
1'00 

FARRATGE RE S 

Ptes. 
Un quilo 

Alfals, decuscutat, de Múrcia 
Alfals, decusèiitat, d'Aragó . 

. Carbassa grossa . . . . . 
Col gegànt Cavalier, de fu lles llises 
Col gegant de fulles arrissades, Aloma. 
Remolatxa o Bleda-rave, Mammouth. . 
Remolatxa o Bleda-rave, vermella. . ·. 
Remolat.-..:a o Bleda-rave, blanca, mig sucrera. 
Remolatxa o Bleda-rave, groga. . . 

. T~b~ ........... . 
· Trepadella, de un dall, els 100 quilos. 
Trepadella, de dos dalls, els 100 quilos 

FLORS 

3'25 
2'75 
6'00 
8'00 

11 '50 
2'00 
3'00 
2'50 
3'50 
4'50 

100'00 
110'00 

L ot de 12 paquets variats, amb cromos . 3 pessetes 
Lot de 24 paquets variats, amb cromos . 5 pessetes 
Lot de 36 paquets variats, amb cromos . 7 pessetes 

ES SEMBREN 

Agrostis nebulosa 
Aranyes 
Blauets 
Carraspica 
Clàrquia 
Clavells xineses 
Codeària o flor de neu 
Crisantems 
Esperons (espuelas) 
Flocs 

Lobelia 
Llinet carmesí 
Malva florida 
Moraduix 
Nemòfila 
Pensaments 
Perpehúnes 
P èsols d'olor 
Prat, de flor rosa 
Resedà 

Porro monstruós o Ca ren tan . ·. . 
Ravenet rodó, rosa, punta blanca . 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca. 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca 
Ravenet mig llarg, vermell, pnnta blanca . 
Ravenet llarg, vermell. . 

1 '00 .. Immortal 
1'00 · Lavateres 
1'00 

Roselles 
~-Silena 

Síndria, molt primerenca . . . . 1'25 

Col de cabdell, Da..x Tomàtec primerenc 

Síndria, de Màlaga . 
Síndria de V alèucia . 
Tomàtec primerenc, de Vilasseca . 
Tomàtec primerenc¡ Pometa. 
Tomàtec;de Pera. . 
Tomàtec gros, tardà. 
Tomàtec, ~e penjar . 

1'00 
1'00 
3'00 
3'50 
3'50 
1'75 
1'75 

ES PLANTEN 

CABECES, TPBÈRCULS I ARRELS 

Anèmones dobles. 
Begònies. 
Crocus. . . . . . 
Ciclamen. . . . 
Dàlies, en quatre colors 
Dàlies, barrejades 
FraJ;tcesilles . . . . . 
Freesies . . . . . . 
Gladiols, en cinc colors. 
Iris hispànica . . . . .. 
Jacints d'Holanda, en quatre colors 
Jonquilles . . . . 
Nards (Vara de J assè) 
Narcisos . . . 
Peèmies . . . 
Tt\).ipans dobles, en cinc colors . 
Tulipes, fines . . . . . . . 

-· 

Pte s. 
10 bulbs 

4'00 
3'50 
1'50 
5'00 
7'50 
5'00 
1'50 
1'50 
2'50 
1'50 
7'50 
2'50 
2'50 
2'50 

20'00 
3'50 
2'50 

Preus exceptuant variació o existències. Per les remeses per correu, deu afegir-se a l'mport de la comanda, 30 cèntims de pesseta per ca
da fracció de 100 gr ams i, per ei certi'ficat 30 cèntims els 500 g rams, pes mínim admés p_er correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL CUI~TIV ADOR nODERN TRAFALGAR, 76 (Prop de l'Arc del Triomf) 
TELEFON 1S7H BA-RCELONA 

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCI ON S A PRESSIO 
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

Producte 
Preventiu 

Tònic 
Curatiu 

Combat 

Pes te 
ràpidament la 

I de les vaques de 

liet~ d e ls porcs, 

aviram i conills 
Salm i te 

Porquina 
1 I e s · m a I ur e s dels 

g arrin s, v edell s , 

xais , gallines i conilln li MARCA REGISTR ADA 

Regenerador de la sang en les cavalle
ries i bestiar raquític 

Per a cada ram, la seva qualitat 
corresponent 

FAB R ICA A BADALONA 
SANT PERE, 33 

Publicacions de ·l'Escola Superior d'Agricultura 
Fabricació d'olis; August Matons. 6'00 pessetes 

6'00 L'art de fer bon vi, Jaume Raventós. . 
Indústries de la llet, Josep M.a Soler i Coll. 4'00 
La reproducció i la herència del bestiar, M. 

Resum de conferències de viticultura, E ras-
me M. d'Imbert . 0'75 pessetes 

Rossell i Vilà. . . . . . . . . . . 4'00 
Anàlisis d'adobs, Francesc Nubiola. . . . 3'00 
Les vaques i la ·producció de llet, M. Rossell 

i Vilà. . . . . · . . . . . . . . . 6'00 
L'ametller, Joan Salom Morera. . . . . 
Organització i guiatge de Sindicats Agrí

coles, Josep M.a Rendé. . . . . . . 
L 'olivera, August Matons ·. . . . . . . 
Fisiologia dels animals domèstics, Leandre 

Cervera ... .. · . ... ... . 

4'00 

7'00 
6'00 

7'00 
Fabricació de conserves vegetals, Ramon 

Sala. . . . . . . . . . . . . . . 5'00 
Conreu forçat d'hortalisses i flors, Vicents 

Nubiola. . . . . . . . . . . . . . 5'00 
Descripció de les més importants varietats 

d'avellaner a Catalunya, Trotter i Matons 3'ÓO 
La truticultura extensiva a California, Ra-

mon Sala. . . . . . . . . . . . . 3'00 
El diabló de l'avellaner, J. Nonell i Comes . 1'00 
Not.~s sobre el cultivo de la remolacba azu-

carera, Agustín Guitar t. . . . . . 0'75 
La sansa com adob, August Matons. . . . 0'50 
Com es poda l'olivera, August Matons . . 0'50 

Demanint-se a 1 'Administració d'EL 

Les cuques filoses, August Matons. 0'50 
El corc de les pomes i de les prunes, August 

Matons 0'50 
La plantació d'arbres, A ug ust Matons. 0'50 
El còlera de l'aviram, G. R. Danés i Casa-

bosch . 0'30 
Un factor primordial en la producció de l'a-

metller, Joan Salom. 0'50 
La psicologia de nostres pagesos, j osep M.a 

Rendé. 0'50 
Engreixement de porcs, M. Rossell i Vilà. 0'30 
Com es combat el diabló de l'avellaner, Joan 

Aguiló. 0'30 
L'alimentació humana, J aume Raventós. 0'75 

- Treballades i adobs, Josep Camp. 0'50 
L'arrufat i- el pugó del presseguer i l'amet-

ller, Joan Salom. 0'50 
L'esporga de l'ametller , j oan Salam. 0'50 
El negre de l'olivera , August Matons. 0'50 
La vaca lletera , M. Rossell i Vilà . 0'50 
Engreixement de vedells . M. Rossell i Vilà. 0'50 
Cinc lliçons d'Enologia, J aume Raventós. 1'00 
L 'adob de l'ametller , joan Salam. 0'50 
Per a fer bons olis, August Matons. 0'50 
L'arada Brabant, A . Daneo. 0'50 

CULTIVADOR 
""~ 

MODERN: Trafalgar, 76 - Barcelona 

Granja "Carles" EL ILGARROBO Lones per a 
Segadores· 

PALS (Província de Girona) 

lli 
lmportad6 de Vaques I 
Vedelles direltame• t 

de Sulssa 
GRANS EXISTENCIES 

PERE CARRERAS I BOFILL 
TECNIC AGRICOLA E. S. A. B. 

Per JOAQUI M BASSA 

SEGONA ElJ ICI Ó 
Profusament il•lustrada. L H
bre molt prà ctic d e gra o 

utilitJ.t. 

PREU: S Pessetes 

EL CULTIVADOR MODERN 
Trafal¡ar, 76 - Telèfon 18744 - BARCELONA 

LONES per a tota mena d'espardenyes. 
LONES de tots e ls gruixos i amplades 

per a veles de carruatges i au tos . 
LONES en colors sòlids per a veles 

de magatzems. 
LONES per a velam, vaixells , encerats, 

vagons, tendes de campany a, etc. 
LONES de cotó i cànem per a diversos 

usos industrials. 

Josep sauleda : ::~I~A E0
: 

Sant Pol de :\far (Barcelona) 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir- ·e al anunciants 



AGRICULTURA J RA.\IADERIA 

A vi cultura 
Productiva 
HARRV R. LEWIS 

3. a Edició 
500 Pàgines 

233 Foto~ravats 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 
infalible, clar i científic 
per a mantenir de 200 

a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exceHents be-

neficis 

Per 30 Pessetes 
es remet per correu certificat 

I~ L . U L T IV ADOR M O O E R N - Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 - BAHCI':LONA 

~-----------------------
QUARTA 

ED I C l Ó 

Forma un volum en òctnu dc 368 
pllgio es, més de 40 grnvnts , 8 Ut
mines en negre fóra d e text i vuit 
pàgines en les qua ls, sobre mag
o!fic paper estucat es reproduei
xen, a tot color, bellíss ims exem
plars dc setze races de conilJs. 

Coberta a 2 tintes. 

Per Ramon J. Crespo 
Professor d'Avicultura 

Cuniculicultura. 

En CONEJOS Y CONEJARES, trobareu 
tot el que necessita saber tot bon criador d'aquests pro
ductius rosegadors. Els títoJ s de les matèries que desen
rotlla e:~.'1:ensament i documentadament, donen idea del 

que és el llibre: 

I.-Origen del conill.-II. Breus nocions sobre Anatomia 
i Fisiologia cunicu!icular.-ill. Com començar Ja cria de 
conills.- IV. Allotjament.-V. Alimentació.-VI. Repro
ducció.-VII. Els llodrigons.- VIII. Races principals de 
conills.--IX . Patrons vivents de ·cada <raça.-X. Cobayas 
o conillets d'Indies.- XI. Comptabilitat del coniller.- XII. 

Regles per el criador. 

La quarta ed ici6 és molt més exteosa q\le les anteriors. E l text, dar, plaent 
i senzill, està complementat per Jlimatge a rústica, còpia fidel de la realitaL 

PREU DE L 'EXE:MPL..I).R: 8 .PESSEJES 
Per 8'50 pessetes es tramet per correu ce;tifical 

EL CULTIVADOR MODERN - Trafalgar1 79 
·~ ' J ( j 

Telèf0o 18744 -,·mAl< LO+'fA • 
I· r. .. • • ~~ f • 

•~arados exce/RAtes 
. PARA LA ~ETE~IMARIA 

9.t-tERE' 
DE 

~IIANTIL'-1 

UNGUENTO ROJO: K:úsac~~: 
xos o altres varis defectes. 

ARSECALINE: Ofec, Anèmia, Fatiga. 

BLACK- MIXTURE: !~~:~de tota 

EMBROCACION Fortifica la mus-
. . : culatura. 

Daniel Robert ·Claris 72 
BARCELONA 

ACABA DE PUBLICAR-SE [A TERCERA EDICIÓ 
DE L'OBRA !\'lÉS MODERNA EN AVICULTURA, 

El Art e · de Criar 
Gall i nas 

PER EL 

Professor SALV ADOR CASTELLÓ 
Director de l'Escola Oficial d 1 Ayicultu ra, Vice·president d e 

l 'Associació Avícola Internacional de 
Professors i Investigadors. 

·= -.:. 
~ ¿,· EL JIR.J:E DE . ~ . i 
'~ CliDIR GJILLINJIS., 
~ =:-:::-S-ol's"Úttò , 1 

~ Bib!Wteca?.lvU:olaPop~~ t 
=-.: ._:;· ·= =-

Forma un volum in folio, de 18 0 _pàgines, 6o làmines 
i 220 grav:,ts. 

Ea ven al Preu de. S ptea. i 8'50 per correu c:ertific:at 

'EL CU"!~TI VADOR lVlOD ERN -Trara tgar, 76 
Telèfon r8744 - Barcelona . . ' 



AGRICULTURA I RA:IfADERTA 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

CltNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SELTENSPERGER (C.). Un volum. 15 ptes . 

Botanica agrícola. SCHRIBAUX (E .) i NANOT. Un volum. En premsa n. e. 

Química l!ilrícola (Química del Sue/o). ANDRÉ (G.) (2 .a ed.). Dos volums. 26 pies . 

Química agrícola (Química vegetal). ANDRÉ (G .) (2.• ed .). Dos volums , 28 ptes . 

Entomologia y Parasitologia agricolas. GUÉNAU X (2.a ed .). Un volum . 

Microbiologia agrícola. KAYSER (E.). Dos volums. 

Hidrologia agrícola. DJÉNERT (P.). Un volum . 

Meteorologia y Física agricolas. KLEIN (P .) i SANS ON (J .). Un volum 

Analisis agrlcolas. GUILLIN (R.). Un volum. 

Higiene de la granja. REGNARD (P .) i PORTIER (P.) . Un volum. 

Geologia agrícola. CORD-(E .). Un volum. 

Previsión del tiempo. SANSON. Un volum. 

Ornitologia. C . GUÉNAUX·. Un volum. 

Diccionarío de Agricultura, Zootecnla y Veterinaria, dirigit per A. MA
TONS i M. ROSSELL 1 VILÀ. Es publica per fascicles . Publicat el volum 
primer (que consta de tres fascicles). 
Publicat demés el fascicle 4.art (primer del volum segon). 

Compendio de Química agrícola. GAIN (E.). Un volum. 

Anatomia Veterinaria. S. SISSON. Un volum illustrat. 

El Suelo. VILLAR (E. H. DEL). Un volum . 

La Agricultura y el Clima. ALCARAZ MAR}'ÍNEZ (E.). Un volum. 

Jnvestlgación de aguas subtemíneas. DARDER PERICÀS (B.) . Un volum . 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricultura general. DIFFLOTH (P .) (2.a edició). Quatre volums: 
I. 8aelo u mejoraJTliento de /ns tien·ns.. . . . . . 14 ptes. 

IJ. Labores u rotflcilín de cnlfivos. . • . . . . . . 14 ptea. 
m. Siembras u Cltfdado de los Cllltivos. . . . . . . 13 ptes. 
IV. Oosecllas u conseruación de tos prodactos flgricolas . 13 ptes. 

Abonos. GAROLA (C. V.) I LAVALLÉE (P .) (2.a edició). Dos volums. 

Cereales. GAROLA (C . V.) i LAVALLÉE (P .) (2.a edició). Dos volums. 

Prados y Plantas forrajeras. GAROLA (C . V.) . Un volum. 

ArboricultuNI frutal. BUS SARD (L.) i DUVAL (J .) (2 .a edició) . Un volum. 

Silvicultura. PRON (A.). Un volum. 

VIticultura. PACOTTET (P.) (2.a edició). Un volum. 

Cultivo hortícola. BUSSARD (L.) . Un volum. 

Plantas de escarda. HITlER (H. ). Un volum . 

La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) . LEROUX (E.) . Un volum. 

Enlermedades parasitarias de las plan tas cultivadas. DELACROIX U.) 
MAUBLANC (A.) (2 .a edició). Un volum. 

Eni. no pansltarlas de las plantas cultivadas. DELACROIX. Un volum . 

Cultivos meridlonales. RIVI~RE (CH .) i LECQ (H .). Dos volums . 

Tratado de Patologia y TeNipéutlca vegetales. PERRARIS (T.). Dos volums. 

Ollvicnltura. MANUEL PRJEGO (J .) . Un volum. 

La Alfatra. CRUZ LAPAZARAN BERISTAIN (J.). Un volum . 

La uva de mesa de Almeria. RUEDA PERRER (F.). Un volum. 

El cultivo del azafran. jUAN BTA . LLORCA. Un volum. 

El cultivo del arroz. R. PONT DE MORA. Un volum. 

El Alforlón. P . j. RIERA . Un volum . 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIM~S 

Zootecnla general. DIFFLOTH (P.) . Dos volums. 

Razas bovlnaa. DIP'FLOTH (P.) . Un volum. 

En premsa. 

26 ptes. 

14 ptes. 

14 ptes. 

14 pies. 

14 pies. 

14 pies. 

En premsa. 

En premsa. 

60 ptes. 
18 pies. 

20 pies. 

En premsa . 

10 ptes . 

7 ptes . 

24 ptes . 

26 pies. 

27 ptes. 

16 pies . 

15 ptes . 

15 ptes . 

16 pies. 

15 ptes. 

15 ptes 

15 ple> . 

14 pte s . 

13 pte~ 

29 ptes 

76 pte s 

lO pies . 

6 ple s 

12 pies . 

En premsa . 

En premsa . 

En premsa 

29 pt c• 

16 pte s 

Razas caballares. DIFFLOTH (P.). Un volum. 

Ganado !anar. DJFFLOTH (P.). Un volum . 

Avicultura. VOITELLIER (C.) (2.8 edició). Un volum. 

Aliment. racional de los Animales domésticos. GOUIN (2." ed.). Un volum. 

Higiene y Enfermedades del ganado. CAGNY i GOUJN (2.a cd.) . Un volum . 

1\picultura. HOMMELL (R.) . Un volum. 

Cabras, cerdos, conejos. DJFFLOTH (P .). Un volum. 

Sericicultura. VJ EIL (P.). Un volum. 

Producción y doma del ca ballo. BONNEFONT O.) . Un volum. 

'La Pesca y W>s Peces de oagua dulce. VJLLATE DES PRUGNES (R .) . Un vol. 

Piscicultura. GUÉNAUX (G .). Un volum. 

Manual de Veterinaria practica. HUGUIER. Dos volums. 

Métodos modernos de Avicultura. DIFFLOTH (P.). Un volum. 

Trat. pract. de las Enferm. de las Abejas y su Pollo. CA JLLAS . Un volum. 

Alimentación de los Anlmales. RosSELL 1 VILÀ (M.). Un volum. 

ENGINYERIA RURAL 

Material vitícola. BRUNET (R .). Un volum . 

Material vinícola. BRUNET (R .). Un volum . 

Construcciones rurales. DANGUY (J .). Un volum . 

Rlegos. RISLER (E .). i WÉRY (G .) (2.a edició). Un volum. 

Drenaje y saneamiento de las tierras. RISLER i WÉRY (2 .a ed.) . Un volum. 

Practlcas de Ingeniería rural. PROVOST (A.) i ROLLEY (P.) . Un volum. 

Electrlcldad agrícola. PETIT (A.). Un volum. 

Topografia agrícola. MURET (C.). Un volum. 

Maquinas de labrana. COUPAN (G.). Un volum. 

Maquina& de cosechas. COUPAN (G.) . Un volum. 

TECNOLOGIA AGRfCOLA 

Vinlflcaclón. P ACOTTET (P.) (2." edició). Un volum . 

Aguardlentes y vinagres. PACOTTET (P.). Un volum. 

Lechería. MARTIN (C.) (2." edició). Un volum. 

Las Conserva& de frutas. ROLET (A .) (2." edició) . Un volum. 

v • 

Las Conservas de Legumbres (Cames, productos del corral y de la /e-

cheria). ROLET . Un volum. 

Industria y comercio de los Abonos. PLUVINAGE (C .). Un volum . 

La remolacha y la !abric. del azúcar de remolaeba. SAJLLARD. Un volum. 

El Manzano de sidNI y la Sidreria. WARCOLLIER (G.). Un volum . 

Dest ileria agrícola e industrial. BOULLANGER (E.) . Dos volums. 

Vinos IU Cbampaña y espumosos. PACOTTET i GUJTTONNEAU. Un volum . 

Las lndustriss de la Leche. LLOVET . Un volum . 

Enfermedades de los vinos. BRUNET (R.) . Un volum. 

Contabllida4 agrícola. P. J. GIRONA . Un volum. 

Legislación agrícola. P. J. GIRONA . Un volum. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rural. jOUZIER (E .). Un volum . 

Explotación de un dominio agrlcola. VUIGNER (R.). Un volum. 

El llbro de la campesina. BUSSARD (0 .). Un volum. 

Agenda Agrícola. WÉRY (G .) (2 .0 edició) . Un volum . 

15 ptes . 

14 ptes . 

15 ptes. 

En premsa 

15 ptes . 

15 ptes . 

14 ptes . 

14 ptes . 

I~ ptes 

15 ptes . 

14 ptes . 

35 ptes . 

21 ptes . 

5 pies . 

8 ptes . 

14 pies . 

15 pies 

15 pte s 

14 pies 

12 pies 

14 ptes 

15 pies . 

14. ptes. 

15 ptes . 

En prenaa . 

15 ptea. 

15 ptea. 

14 ptea . 

15 plea . 

14 ptea . 

15 ptes. 

18 pies . 

16 pies . 

26 ptes . 

14 ptes. 

lO ptea . 

8 ptes . 

En premsa . 

En premaa. 

15 ptea. 

16 ptes . 

H ptes . 

6 ptes . 

~er a les demandes, dirigir-se a la revista EL CULTIVADOR MODERN Trafalgar, 76. BARCELONA 



AGRICULTURA 1 RAMADERIA 

v I N y A T E R · S : 
LES PREMSES CONTINUES 

COL IN 
Són les mill ors fin s avui. o dei
xe n solatges, q ue dant el vi .sense 

aspror. 

Prim er Premi i Meda lla d 'Or en el 
Concurs de Premses a A lcàssar 

de Sant Joan 

= = = 
Material d e Ver e ma 

Productes per 
a l a E l aboració 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

.... 

VIC ENT:) VI LA CLOSA PASSEIG DE GRACIA , . 88 
Tel. 72095-Dir. Te leg. K EGEVILA Barcelona 

'AV 
IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIJIIJIJIJIIJIIIIIIIIII 

Especialitzada en 
la selecció de la Raca 

S i desitja poblar els 
seus galliners d e 

Gall1nes 

"PRAT" 
no dubti on pot ad

qui rir-les . 

' 

G RAN J A 

INSTAL·LADA EN EL MATEIX PRAT DE LLOBREGAT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Prat LleQnad.a la que s'imposa en tots els galliners indus
trials per ésser la que rendeix millors guanys 

Gallina que amb un any posà 2 2 I ous , co· ,.. 
mençant la p osta el 2 d ' octubre de 19:8 

Gall ina d 'aq uesta Granja qu e obtin
gué el Campio nat de Ba rcelona, rqz8 

E n totes les exposi
cio ns on es presenta 

Granja 
Avícola Prat 
obté sempre les millors 

recompenses. 

Especialitat en la venda de P OLLET S S EL E e e I O N AT S 

~e·~·~~:~~\~~t~~xb~:tà;:;~:;~u:,t;:: Direcció postal: Granja Avícola Prat · Prat de Llobregat (Prov. de 
Barcelona) 


