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AGRICULTURA I RAMADEE<IA 

REIXATS iTANQUESl 
Galvanitzats amb els més moderns procediments 

Gran Premi i Medalla d'Or. · Exposició Internacional de Barcelona, 1929.-1930 

R·amaders: 
Recomanem l' "A LA M. B RERA" 
per a xarxes i tancats per al bestiar BOVí, CABALLÍ, 
PORQUÍ i especialment per al LLANER, per estar 

exempt de punxes. 

A vieu ltors: 
Useu per al vostre G A L L I N E R , el 

Modern reixat patentat de Forma 
MIX• ta _ Uniformitat en les seves malles. - Molt 

resistent. - Econòmic 

Pe r a c. o ma n d e s a I e -s F e r re t e. r i e s Establiments Avícoles 

SOVLlCITEU CATÀLEG lL·LUSTRAT A: 

Direcció postal: Apartat 55. -Direcció Telegràfica: •Peinalambres•.- Direcció Telefònica: 2105 i 2250 

Agrairem als Rostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



GRANS I FARINES 
DE TOTA MENA 

ELABORACIONS ESPECIALS 

d'Alfals, en farina.- Civada, espunta · 
da, aixafada, farina integral. farina se. 

. dassejada, etc.-Ordi.-ld. id. Moresc, 
tranq ui lió, pelat, semolina, farines.
Arròs, i els seus derivats, Seg6.-'Jur
tó i llurs farines.- lli i la seva farina, 

etcètera. 

Farino, de peix, les qualitats més se
Jéctes, importades d'Escandinàvia. 

AGRICULTtJilA I KAMADBR!A 

La seva qualitat insuperable proporcioM 
l'augment de l 25 °/0 en la producció d 'ous¡ 
conserva la vitalitat a les ponedores¡ asse
gura la robustesa i desenrotllament de to-

ta mena de bestiar. 

PREO PEH SACA DE 50 OOJWS, 13'50 PESSETES 

Farina d'ossos, tri-esterilitzada i pe- llet eo pols; completa i sense gras-
lada. sa - Oli de fetge de bacallà 

Farina de carn, de les més impor- CIVADA ESCORXADA 
tants frigorífiques del l!lón . SOYA (BAGAZO) 

RANXOS a·vtCOLES 
Aliments especials per a Polle~ i Ponedores 
N.0 O- Bateria N.0 1 - Pollets 
N.0 2- Crescuda N." 3- Engreix 
N.0 4 • Posta=====N= .0 S - Normal 

' N.0 5 - RANXO «POrCJUÍ» 
N. o 7 • RANXO «Con1lls» 

ALIMENTS . CONCENTRATS 

Demaneu folletons i cotitzacions mensuals que sempre seran les més econòmiques en igualtat de qualitats 

Representant a Madrid: MANUEL RAMOS I VILLASANA·Atocha, 77, pral.-Telèfon 77569 

~~aïrem ~ls nostres lectors que es~éctñn AGRICULTURA ' I RAMADERIA en dirigir-se al an unciants 



AGI<lCUL1 üi<A I RJI,.MA:DERLA 

M. Q L I N S T R I T U R A D O R S 

''El Campeón Universal" 
Patent n.0 91267 

Per a tola mena de grans, despulles, alfals, fen.é, garrofes i tota mena de materials . 
Es l'únic molí 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 alia ls tal com es sega, degut a Ja seva gran bossa d'entrada. Es cons
trueix en cinc tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. - 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 Ja seva conformitat en ei 

seu rendiment i bon funcionament. 

OLIVAIRES MODERN MOLÍ- TRITURADORA : REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que. els antics corrons de pedta, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveu per esmicolar 
. i moldre tota mena de pinsos. Grans facilitats en el pag,_a_m_e_n_t. _____________ _ 

Per detalls, al constructor: M A Fil e T o 'R R .A s RiEireta, 15. - B A.R e EL oN A Telèfon 16884 

Ous de ·Naftalina 
Pateatats i model Industrial Registrat 

Maten el poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten en les 
gallines el vici dè.menjar-
se els ous . Serveixen d'ou 
:: ponedor. Maten l'arna :: 

-.- Preus franc d'embalatge estació Barcelona 
Una doizenat 6 pte•• una Una grossa• 5 pies. 

la dotzena 

Comerci'~l 
Qe venda a lea principals Drogueries i a la 

de Productea Refinat. del Quitrà, 
Rambla dc Catalunya, 661 t.,er , lletra G. :-: Barcelona 

S. A. 

Malalties del b.estiar · 1' 
PER 

M. ROSSELL I VILAR 

Llibre de 300 pàgines, il'luslral 
5'50 'PESSETES 

DEMANEU-1.0 A EL CULTIVADOR M0DERN 
TRAFALGAR, 76 . . TELÈFON, 18744 BARCELONA 

'· 

LONES 
per a ·Segadores 
LONES per a tota mena d'espardenyes. 
LONES de tots els gruixos i amplades per a veles de 

carruatges i autos. 
LJ)NES en colors sòlids per a veles d~ m9gatzems. ' 
LONES per a velam,. vaixells, .encerats, vagons, tendes de 

campanya, etc. , 
LO.NES de cotó i cànem per a diversos \!SOS industrials. 

Sant Pol de Mar 
(Barcelona) 

GUERRA 'ALS CADELLS 
Defenseu les vostres. èollites . Mateu els cadells de les pa·. 
ta tes, cebes i tota mena de plantes dels vostres horts . Evi
teu la terrible plaga que cle9trueix les vostres hortalisses . 

EMPREU SEMPRE, L'INFA LIBLE I E CONÒMIC 
. ' 

C-AD~ELLMAJ 
No -periudica les plantes, ni la terra 

No s'ha d'emprar en planters 
·us responem de l' èxit. Estem disposats a f~r una prova 
gratis en el vostre hort. No.us çaldrà més que te lefonar 
a la nostra JàbricÇL i 'us ·· dem9strarem pràcticament l'efi

- càcia del nostre Cadellma.t 
·S'expedeix en llaunes de ·12 i 20 quilos, · 
i en barrils o bidons d~ 100 o 200 quilos. 

MANERA D'EMPRAR EL CADELLMAT 
A mesura que raja l'aigua dintre el reg uerot , es va tirant el Cadellmat 
a raig de porró . Procurar que tota l'a\gua de la regada contingui igual 
quantitat de producte. Np deixar de tirar-hi el Cadellmat mentre duri 

l'operació de regar. 

Agricultors: Se us invita a fer una prova gratis. Demaneu-HI al tel. 33328 -Barcelona 
Fabricants: VAL LÉS GERMANS,· S. A. - Massini, 79 

( S A N S ) BARCELONA 

Cafès del Brasil per. tota Espanya 

EXIGIU .EL,S 

són els més 
I 

CAFÉS 

fins 
DEL BRASIL 

i _aromàtics 
CASES BRA~IL 

PELAYO BRACAFÉ CAR10LA 
Agrairem als nostres lectors que es~entin AGRICULTURA Ï .RAMADERIA en dirigif-se . .als anunciants 



AGIUCUL T~ I RAMADBRLA 

DANIEL ROBERT - Clarís, 72 BA R CE L O N A 

CONILLS 
Tenim existència per a la REPRO

-DUCCIÓ DE LA RAÇA 

PENEDÈS 
ACREDITATS ·__ SET ANYS DE SELECCIÓ 
Pesen dos quilos a l moment de 
servir-los. - 6 ptes. exemplar 

REIXATS 
de fil metàHic de vàries me nes per a 

Tancats, Galliners, Colomars, etc. 
Filferro, Teixits metàl·Iics, Garbells 

per a cereals 

RAMON TO'MAS 
Oficines: Bofarull, 59 i 61. - BARCELONA 

FÀB RIQ U E S A : 

BARCELONA - SABADELL i IZALZU (NAVARRA) 

I 

Oficina Tècnica 
Treballs Informacions . 

I A grícoles 

In tervencions en compra-venda de finqu es: 

Projectes d'exp lotació agrícola: Valoració de 

fi nques: A nàlisis agrícoles: T ractaments con

tra plagues de l ca mp: Estudis i fórmules d'a

dobs: Fórmu les d'alimentació del besti a r: Es

tadíst ica econòmica de mercats: A ixecament 

de plà nols : Plantacions de fruiterars: Nivella

cions: Planejame nts de regadius: E studis viti

vinícoles : Clarificacions i correccions: Elabo

raci ons a preus convi nguts : Desfons de ter

renys amb t ir d! recte i amb malacat (bògits) . 

Anse lm CI avé, 40 - GR \NO LLERS- Telefon 7 1 

Guanos-Drogues-Sofres 
Adobs per a les terres 

Premiats en I S Exposicions Nacionals i Es trangeres 

GUANO AMONIA·C FIXE 
Adob complet aplicable a tots els conreus 

A dobs especials per a la 
vinya, patate res i hortalisses 

GUANO 
SOFRES 

PRO VENÇAL 
GARA NTITZATS 

Flor de Sofre - Sofre sulfatat 
Sulfatina Esteatin~ cúprica 

SULFAT DE COURE GI\RANTIT 
Superfosfat d~ calç. - Escòries T homas. -
Nitrat de Sosa . - Sulfa~ d 'Amoníac.- Clorur 
de Potassa. - Sulfat de F erro. - Kainita , etc. 

Drogues matèr ies per a les ad ober ies 

GUANDS DROGUES SOF R ES 

ALESAN 
SOCIETAT ANOÑJM A 

Vla Laietana, 23, pral. B, Xamfrà amb la Plaça de I'Angel 

BAR CELO ~ A 

Agrairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir- e als anunc iant~ 



.AGRICULTURA I RAMADERIA 

r res 
ALBERCOQUEfRS 

Bosniana.-Fruit gros. Madura juliol. 
Camnos.- Fruit gros. Madura júny i juliol. 
Cor de Bou.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Damàs blanc.-Fruit petit. Madura juny. 
Pavi ot.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
P èche de Nancy.-Fruit mitjà. Madura juliol i 
Reial Fi.-Fruit .gros. Madura juny i juliol. 

Plançons força extra . 
" " primera, . 

segona. 
ATZ!E)R¡QiUERIS 

De f ruit blanc. Madura setembre. 

agost. 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 

Plançons força extra . . . 2'50 ptes. 
AVELLANERS 

N egreta.-Plantes arrelades. 200 ptes. el centenar 
Grífols, 25 ptes. el 100; el miler, 200 ptes. 

CI-REmERS 
Brancal.--'Madura maig¡ i juny. 
Cor de CoJóm ......... Madura juny. 
C¿ja Curta.-Madura juny, 
Garrafa/ de Lleida.-Madura juliol. 
Guindo dolç.-Madura juliol. 
Sant Climent.--'Madura juny i juliol. 
Villeret es.-Madura maig i juny. 

Plançons força extra . 
" " primera . 

segona . 
CODONYEIRS 

-· 
Del Pais.-Madura setembre i octubre. 
Waudemmont.-<Madura setembre i octubre. 

Plançom força extra . 
" " primera . 
" segona . 

FIGUERES 
Berdi.s·sot.-Blanca i negra. 
Coll de Dama.-Blanca i negra. 
Carbassetes.-Blanca. 
Figa-Flor o de Porc-Negra. 
Fraga.- Blanca. 
Gota de Mel.-·Blanca. 
Se jolléi,-B,lanca 

Plançons força extra 
NES·PR!ERES 

Nesprera del País. 
Plançons força extra 

NIESPRERS (Nispero) 
Del Japó. 

Plançons força extra . 
" " primera, , , , 

PALOSANTO (Kaki) 
Del Japó. 

Plançons força txtr~ . 
" " primera, , , , 

PER·IDR!ES 
De tij;;. alta o a tot vent 

D'istiu 
André Desportes.-Fruit petit. Madura juny. 
.l:lellissima.-Fruit mitjà. Madura agost. 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 

3' 50 ptes. 

2'50 ptes. 

4'00 ptes. 
3'50 " 

4'00 ptes. 
3'50 " 

Bon Cristià d'istiu.-Fruit gros. Madura agost setèmbre. 
Ceremenyes.-Fruit mitjà. Madura juny. 
Castells.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Campmanyes.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Camosa Jina.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Carbassa d'Espanya.-Fruit gros. Madura agpst i setembre. 
Colorada de Juliol.-Fruit mitjà . . Madura agost. 
Mallorquina.-Fruit mitjà. Madura ag.ost i setembre. 
Reial d'Istiu.-Fruit gros. Madura setembre. 
Tendral.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
1'endral de Reus.-Fruit g;ros. Madura juliol i agost. 
Sant Joan.-Fruit mitjà. Madura de juny a agost. 

De tardor 
Belle de Berry.-Fruit gros. Madura octubrè i novembre. 
Beurrée d' Amaulis.-Fruit gros. Madura setembre i oc

tubre. 
Beurrée Blanc.-Fruit gros. Madura septembre i octubre. 
Williams Barlet.-Fruit gros. Madura setembre. 

Per a comandes: «EL CULTIVADOR MODERN» 

ruite.rs 
D'hivern 

.l:ler.gadanes.....-iFruit mitjà. Madura novembre i desembre. 
Bteurrée d'Aremberg.-Fruit gros. Madura de novembre a 

febrer. · 
Le Lectier .-Fruit gros. Madura desembre i gener. 
Saint Germain.-Fruit gros. Madur a desembre. 

Pereres de tija baixa 
Nanes (sobre peu de c·odonyer) 

D'istiu 
André Desportes.-Fruit mitjà. Madura juny. 
Bellissima.-Fruit mitjà. Madura agost. 
Bergamota d'istiu.-Fruit mitjà. Madura agost i setem

bre. 
Beurrée de l' Assumpció.-F·ruit gros. Madura agost i se-

tembre. 
Beurrée Blanc.-Fruit gros. Madura agost i setembre. ' 
Beurrée Reial.-Fruit gros. Madura setembre. 
Bon Cristià d'istiu.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 
Bonne [,ouise .-Fruit gros. Madura d'agost a octubre. 
Camosa fina.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Castells.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Colorada de juliol.-Fruit mitjà. Madura juliol i agost. 
Llucieta.~ruit mitjà. Madura juliol. 
Mallorquina.-F'l'UÏt mitjà. Madura agost setembre. 
Penyasques.---'Fruit gros. Madura agost. 
Sant Jaume.-Fruit mitjà, Madura juliol agost. 
San Joan.-Frui.t mitjà. Madura jun~. 
Tendral d'istiu.-Fruit petit. Madura juliol i agost. 
Tendral de Reus.-Fruit gros. Madura juliol. 

De tardor 
Alliance Franco-Russe.-Fruit gros. Madura setembre 

octubre. 
Beurrée d'Hardy.-Fruit gros. Madura setembre i octubre: 
Col mar d' Aremberg.-Fruit gros. Madura setembre i oc

tubre. 
Curé o Belle de Berry.-Fruit gros. Madura octubre< i no-

vembre. -
Doyenne Gris.-Fruit gros. Madura octubre. 
Duquesa d'Angulema.-Fruit gros. Madura setembre oc

tubre. 
l eanne d' Arc.-Fruit gros. Madura octubre i novembre. 
Margarida Marillach.-Fruit gros. Madura setembre i oc

tubre. 
Rosabel Baltet.-Fruit gros. Madura de setembre a no-

vembre. . ' '· -•. -'T'11'Tl' 
Williams Barlet~Fruit gros. -Madura setembre. 

D'hivern 
Belle Angevirle.-Fruit gros. Madura de desembre a març._ 
.l:lergadanes.-Ftfiit mitjà. Madura novembre i desembre. 
Beurrée d'Aremberg.-Fruit gros. Madura de novembre a 

febrer. · ' - 1 
Bteurrée Clairgeau.-FTUit gros. Madura novembre i de~· 

sembre. 
Beurr.ée Diel.-Fruit gros. · Madura novembre i desembre. 
Bon Cristià d'hivern.-Fruit gros. Madura desembre i ge-

ner. ' . ...,.., 
Charles de Battemberg.-Fruit gros. Madura novembre i 

desembre. 
Charles Ernest.-Fruit gros. Madura novembre i des-~m-

bre. ' 1 

Doyenne du Comice.-Fruit gros. Madura d'octubre a de
sembre. 

Duc de Bordeau:x.-Fruit gr-os, Madura de desembre a fe-
brer. 

Le Lectier.-Ftuit gros. Madura d·esembre i gener. 
Notaire L'epain.-Fruit gros. Madura desembre i gener. 
Passe-Crassanne.-Fruit g·ros. Madura de novembre a ge-

ner. 
President Drouard.-Froit gros. Madura d'octubre a de-

sembre. • 
Saint Germain.J---<F'ruit gros. Madura desembre. 

Plançons força extra . ' 
" " primera . 

" segona 
POMERES 

D'istiu 
Astrakan rouge.-Fruit gros. Madura juliol. 

2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 " 

Trafalgar, 76 Telèfon :: !8744 BARCELONA 

Ag:ra.irem a,ls nostres lectars que esq¡.entip AGR,!CULTUR.A I RA,M.A,DERIA en diri¡ir-se als a.nuncia.nts 



AGRrcí:tLtúRA l RAMADERiA 

Gavatxa.-Fruit mitjà. Madura agost i setembre. 
Gé~nt Exposition.-iFruit gros. Madura juliol. 
Mwgueta.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Poma-Pera.-Fruit gros. Madura agost i setembre. 

De tardor 
Corona.-Fruit gros. Madura octubre. 
Emperador Alexandre.-iFruit mitjà. Madura setembre 

octubre. 
Hortelana.-Fruit gros. Madura octubre. 
l_!_anne Hardy.-Fruit mitjà. Madura octubre i novembre. 
Roqueta Gelada.-Fruit mitjà. Madura octubre i novem-

bre. 
Torres.-Fruit gros. Madura octubre i novembre. 

D'hivern 
Benne Beauty.-Fruit mitjà. Ml}dura de novembre a gener. 
Bism~rck.-F.ruit mitjà. Madura de novembre a gener. 
Calv1lla blanca.-Fruit mitjà. Madura d'octubre o desem-

bre. 
Camosa .tina.-Fruit mitjà. Madura de novembre a .gener. 
Camosa geJada.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ge

ner. 
Camosa vermella.-Fruit mitjà. Madura de novembre a ge-

ner. 
Ciri.-Fruit gros. Madura novembre i desembre. 
Fonollet gris.-Fruit gros. Madura novembre i desembre. 
}ohnathan.-Fruit gros. Madura de novembre a gener. 
Manyaga.-Fruit gros. Madura d'octubre a abril. 
Nespla de la Costa.-Fruit gros. Madura d'octubre a abril. 
Reineta d'Angla'terra.-Fruit mitjà. Madura d'octubre a de-

sembre. 
Reineta dorada.-Fruit gros. Madura d'octubre a desem

bre. 
Verda Doncella.-Fruit gros. Madura de novembre a ge-' 

ner. 
Wolf Rivière.-Fruit 

Plan~ons força extra -. 
" " primera 

gros. Madura de novembre a gener. 
2'50 ptes. 
2'25 , 

" " segona. . . . . . . 2'00 " 
P!RE>SSEG U!IDRS 

Primerenas 

Cote d' Azur.-Fruit' gros. Madura ju.ey. 
Gavatx_ Sant Jaume.-Fruit gros. Madura juliol. 
Le Vawqueur . .:....,Fruit gros. Madura maig. 
Mayflower.-Fruit gros. Madura juny. 
Roqueta Gelat.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Sant Pere."-Fruit molt gros. Madura juny. 
Sneed o Earliest ol All.-Fruit gros. Madura juny. 

Tardans 
Anis del Llobregat.-Fruit mitjà. Madura agost i setem-

bre. , 
Brunyò Violeta.-Fruit petit. Madura agost. 
Brunyò Pavia.-Fruit gros. Madura agost. 
Gavatx tardà.-Fruit gros. Madura agost. 
Groc gros.-Fruit gros. Madura agost. 
Planata o Xino.-Fruit petit. Madura agost. 
Sant Miquel.-Fruit grós. Madura setembre. 

Plançons força extra . 
" " primera . . . . . 
" segona. . . . . . 

PR. U NIERES 

2'50 ptes. 
2'25 , 
2'00 , 

Japonesa Abundancia.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Japonesa Burbank.-Fruit gros. Madura juliol. 
Japonesa Golden Japan.-Fruit .gros. Madura juny. 
Japonesa Santa Rosa.-Fruit gros. Madura juliol. 
Moscatella.--iF'ruit ~os. Madura agost. 
Reina Claudia Bavay (groga).-Fruit gros. Madura setem-

bre. -
Reina Ciaudia Diàfana.-Fruit gros. Madura agost i se-

tembre. 
Reina Claudia Dorada.-Fruit gros. Madura juliol i agost. 
Reina Claudia Falsa.-Fruit mitjà. Madura juliol. 
Reina Claudia Monstruosa.-Fruit gros. Madura agost. 
Reina Claudia Morada.-Fruit gros. Madura agost. 
Reina Claudia Verda.-Fruit gros. Madura agost i setem

bre. 
Rovell d'Ou.-F-ruit gros. Madura agost i 

Plançons força extra . 
" " pri·mera 
" " segona. 

setembre. 
2'50 ptes. 
2'25 " 
2'00 , 

Amsden.-iF.ruit mitjà. Madura juny i juliol. SERVERA 
Benvingut.-Fruit gros. Mad1,!ra juny i juliol. Plançons força extra . . . . . 4'00 ptes. 

Correspondència, comandes i girs: EL CULTIVADOR MODERN. - Trafalgar, 76. -Telèfon 18744.- BARCELONA 

B 
(TR_EVOL 

D'ALEXANDRIA) 

E~ certes contrades és conegut també per -< ALFALS FRAN· 
CES», «ALFALFA MORA », «A LFALS DE FLOR BLA CA» 

Fou donat a conèixer als agricultors catalans en el Congrés que 
la Federació Agrícola Catalana-Balear celebrà a Lleida. Ha estat 
experimentat en totes les nostres comarques amb resultats sor· 

prenents. 

Ofereix ell nantatges següents: 
Sembrat a la tardor, en comarques de clima atemperat, dóna ja 

un dall a l'hivern. 
Rendeix de 50 a 60 tones de farratge verd per hectàrea. S'adapta 
al secà i a les terres més variades. Es un aliment sa i nutritiu, co

bejat per a tota mena de bestiar·, ja sigui en verd o en sec. 
Estimula la producció de la llet, a les vaques, cabres i ovelles. 
Tractant-se d'una lleguminosa, com totes elles enriqueix la terra 
en adobs nitrogenats, deixant-la fertilitzada per successius conreus. 
Sembrat entre les passades de les vinyes i dels fruiters, colgant-lo 

, en florir a la primavera, substitueix els fems i els adobs nitrogenats. 
Per la seva força veg-etativa neteja els camps d'herbes parasitàries. Ajuntant les sembres de BERSIM a l'alfals , la producció 
de farratge no es veu interrompuda. L'extenció del seu conreu a A lgèria, N .. ord d'Africa i altres zones de la Mediterrània, és 
una demostració innegable de la vàlua del BERSIM, per promoure augments intensos en les produccions agrícoles i rama-

deres, per quals motius és recomanable el conreu del BERSIM als ramaders catalans. 

Se sembra en la proporc1o de 28 a 30 quilos de llavor per hectàrea 
----------------------~~~~----------------------~~ 

llavor: 2150 pessetes el quilo 
En comandes ~e roo quilos per amunt, a 2 ptes. el quilo Descomptes especials als Sindicats Agrtcoles i revenedors 

EL CULTIVADOR MODERN :: Trafalgar, 76- Telèfon 18744 - BAACELO rA 

------------------------------------------

Preu de la 

Agrairem als nostres ledors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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¡ lt••it~·· 
Enriquiu voslres hisendes 

instalant efeclro o motocbombas per 

recs de IiDcompara.ble acredilada 

marca 

JAUME CUIXART-Maragall , 17 ai23-BAOALONA 

Insta l-l ació completa pe¡; a rentar , trinxar i batre les olives 

Constructor: GABRIEL PUJOL I PARÉS .. Dr. Robe~t , 47 .. RE u· s ()'arragona) 

Especialitat de la casa en tota classe d'instal·lacions Oleícoles - Premses hidràuliques (construïdes 

amb bigues d 'acer). - Rentadores, Trituradorea i Batedorea per a Olives 

Fac ilit o P re s s u p o st o s i Cat à·leg s pe r a INST A L·L A 'CIONS COMPLETES O PARCIALS 
\ 

Agmin~m als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciant~ 
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L'avicultura, la fruiticultura 
• turisme 

El regtm d'intercanvi comercial que el 

darrer Govern de la República mantingué, 

no fou pas favorable a l'avicultura del nos

tre país , perquè els avicultors són pocs i 

molts dels agricultors que crien aviram, no 

<lonen a aquesta branca de la producció a

quella importància que realment té. Molts 

.consideren l'avicultura cosa .pròpia de les 

dones, i no s'adonen de la relació que té amb 

el pTeu al qual hauran de vendre la civada, 

l'ordi, el moresc o el blat de qualitat -den

dent. 

I és per aquest abandó que els clams 

dels capdavanters de la nostra avicultura no 

.arriben a impressionar els governants. Per 

aquesta actitud incomprensible i suïcida, 

en la política d'intercanvi comercial, hom 

ha pogut, sense protestes sorolloses, re

partir contingents d'importació d'ous a Ho

landa, a Bèlgica, a França, a Iilanda, .etc. 

en quantitat tal, que és molt possible que 

enguany, aquestes importacions superin les 

dels anys precedents. 

No mancarà qui cregui que els nostres avi

cultors, si realment tenen llurs explotacions 

al dia, bé poden defensar-se dels ous que 

.arriben de països llunyans. Qui això afirmi 

és que no tindrà en compte que en molts d'a

quells països els avicultors obtenen el neces

sari per a l'alimentació de llurs aus a un 

preu molt inferior al que ordinàriament han 

de pagar els nostres avicultors; el moresc, 

per exemple, el troben a menys de la meitat 

del que costa al nostre país. Ademés, l'avi

cultor pot comptar amb el mercat del propi 

pafs, protegit per una doble barrera, la que 

representa el dret aranzelari i la que signifi

ca el marcatge dels ous, el qual a l'ensems 

.que és una garantia per al consumidor, for

neix la prima de qualitat al productor. 

El nostre avicultor està, doncs, doblement 

desemparat. Malgrat això, els nostres mi-

llors avicultors no es desesperen en aquests 

moments crítics ni es consideren retu~s, ans 

en llurs afanys per resistir, veiem que orien

ten llurs explotacions en forma quet deixin 

algun rendiment; és per aquest impuls que 

.gairebé tots es decanten per l'obtenció de 

millors ponedores i la producció i venda de 

pollets seleccionats .. 

La venda de pollets seleccionats a l'engròs 

exigei.x una profusa i ben orientada propa

ganda: l'organització · d'exposicions, l'edició 

de costosos catàlegs, l'organització de cur

sets i conferències de divulgació avícola, etc. 

Podríem dir que al nostre pafs, l'acció dels 

avicultors ha superat amb escreix aquella 

labor educativa que a la majoria dels països 

realitzen les corporacions estatals, regionals 

o locals, i el fruit d'aquesta tasca tenaç de 

divulgació de la ciència avíco1a, està en 

haver fet comprendre a molts, que per a 

obtenir en abundància i economia ous, cal 

posseiF bones ponedores, les quals cal cer

car preferentment eu els pollets seleccio

nats que faciliten a preus assequibles i rao

nables les nostres granges avícoles. 

Però aquest resultat tot i ésser falaguer, 

evidentment no és suficient, perquè a la fi la 

gallina, la bona ponedota_. ha de tenir esti

ma, perquè els ous que pongui trobin en el 

mercat el preu equitatiu, que no pot vincu

lar-se al nostre pafs al joc de l'oferta i la de

manda, perquè estem comercialment desor

ganitzats, i amb l'anarquia regnant, no es té 

per a res en compte la qualitat . El consumi

dor. en aquest sentit, no està rreneralment 

educat, ni !'luxiliat i garantit pel poder pú

blic. 
S'imposa, doncs, per raons de· diversa me

na, el marcatge dels ous i si fins ara les de

mandes dels avicultors exigint la marca no 

han esta·t ateses. cal esperar que una major 

comprensió de tots els agricultors interes-

DIES DE SORTIDA . E !.. l EK DE CADA MES 

UN SOL NÚMERO . UNA PESS E T>) 

SUBS CRIP CI Ó : 
Per tot el país i Amèrica , un any. 10 ptes . 

Altr!!S països. . . . 15 ptes. 

sats en la revalorització cerealícola, el pro pi 

interès, l'egoisme, el portarà a empènyer 

aquelles peticions i amb- la força que dóna 

la unió de voluntats, arribaran a aconseguir 

la seva implantació. Ademés dels ous del 

país, cal que portin també marca els ous es

trangers, per tal d'evitar que en els nostres 

mercats rurals de Vic, Granollers, Banyo

les, etc .. hi hagi qui barregi els que hi por

ten les pageses, amb els r ecentment arribats 

de Turquia o Egipte. 

Si per raons sanitàries s'obligués a donar 

ous frescos als malalt i als infants; si en els 

hospitals, clíniques, asil i pensionats només 

poguessin emprar ous marcats que portes

sin garantia de frescos, aquests, duran t tot 

l'any, tindrien prima d cotització; que 

.malhauradament no és a ixí. ens ho den es

tren els preus pagats en els mercats rurals 

en èpoque d'escassedat, aquests darrers 

anys. 
Perquè ha mancat aquesta prima a la qua

litat? Senzillament, perquè molts que comer

cien amb els ous, han fet com aquell corre

dor de cafè torrat, que mostrava als clients 

tres mostres iguals amb preu diferent, l'in

ferior era el preu al qual podia cedir el cafè, 

els altres preus supetiors representaven no

més un major profit que la fantasia del com

prador satisfeia a aquell espavilat venedor. 

Per l'absolut abandó del poder públic, tots 

els qui detallen ou , poden fer, si volen, com 

aquell venedor de cafè; els perjudicats pri

merament són els consumidors, però de re

top en sofreixen també els productors aví

coles. 
S'ha fet atmosfera entorn de la convenièn

cia de regular, en tots els aspectes, la indús

tria de la llet, per tal de fixar normes en tol 

allò que afecta la seva producció i venda, 

tenint en compte tot el que es refereix a les 

condicions sanitàries del producte. Re no 

podríem objectar a a que ta orientació, però í 

que sembla del cas observar que fóra també 

molt oportú, que un semblant in terès es sus

cités concernent a la producció avícola del 

país, i a la venda d'ous del país i strangers. 

Des de fa alguns anys corporacions priva

des -Sindicats d'iniciativa- i més tard l'E -
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tat, cregueren interessant i útil la propagan
da per atraure envers la nostra terra una 
corrent de turisme, però pocs són els que 
han considerat necessari interessar els pro
ductors agrícoles en els treballs que en a
qu st sentit es feien . Pocs són els que tot i 
acceptar que el perfeccionament de l'hosta
latg-e és una bona mesura per a complaure i 
retenir el turista a l'ensems que un mitjà in
dir cte de propaganda de la més gran im
portància, no hç¡.n comprès que a aquest mi
llorament sensitlJ.e de l'hostalatge, els bons 
productors agrícoles hi tenen molt a dir i 
sobretot molt a fer. 

E ls avicultors, per exemple, poden fornir 
ous exceH.ents marcats, que l'hostaler servirà 
absolutament frescos als turistes que molt 
ho estimen; fornirà també aus en condicions 
apropiades per a cada condimentació, ali
mentant-les, si cal, expressament, per tal 
d'obtenir la carn que el chef dels restau
rants de primera i segona categoria neces
siten. 

Exactament el mateix podem dir dels frui
ticultors, els que han de preparar la millor 
fruita per als restaurants freqüentats per tu
ristes, perquè fent·ho així, beneficiaran la 
nostra Lruita d'un a propaganda directa gra
tuïta. Els estrangers que ens visiten, en re
tornar a llur terra, han de recordar sempre 
els fruits insuperables en sabor, menjats a 
les terres hispàniques . En aquest sentit po
dríem dir molt dels nostres vins, dels nos
tres embotits, olives, olis, carns, etc. Per dig
nitat i patriotisme no s'hauria de tolerar que 
en un restaurant de primera categoria es 
serveixin fruites de tercera, pomes tacades, 
peres verdes, préssecs aigualits, etc., que 
sovint no plauen ni a la vista, i que obliguen 
els visitants a deixar intactes les paneres o 
bé a prendre displicentment un plàtan de 
Canàries. Tampoc no és convenient que als 
millors restaurants no acostumin a emprar 
ou$ frescos, sinó per a fer-los poché, donant 

I 
gairebé sempre ous de frigorífic. 

Per a corregir tots aquests danys, convé 
que els agricultors siguin representats en el 
Patronat Nacional del Turisme i en les De
leaacions Regionals d'aquesta institució, 
perquè dintre d'aquests organismes, vetllin 
tothora per llurs interessos; cosa altrament 
necessària perquè en fer-ho, defensaran els 
interessos de tots. En aquesta Institució 
hi haurien d'ésser representats directa
ment i no per mitjà d'intermediaris, so
vint interessats en aspectes més aviat co
mercials que de producció. És evident, per 
exemple, que els g remis del ram de l'ali
mentació poden intervenir en aquests orga
nismes, però hi ba d'haver també la re
presentació autèntica dels agricultors . Fem 
aquest aclariment perquè els dirigents de 
la Setmana Gastronòmica, no sabem per 
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quins motius, només han cercat l'adhesió 
dels productors viti-vinícoles 

Heus ací com els agricultors, en aquesta 
branca de la nostra economia poden trobar 
una certa revalorització o si més no, la pri
ma a la qualitat, en un ümit molt més ampli 
que avui . 

Si per causa de llur efectiva intervenció la 
cuina i en general la taula dels restaurants 
de la nostra terra millora, ens podríem bas
tir un crèdit per poc que hi acompanyés el 
r este, perquè el paisatge gràcies a Déu, ja 
s'bo val. i aconseguíem establir, perma
nentment, un corrent turístic d'estrangers, 
la nostra economia en sortiria enfortida. 

Els agricultors, doncs, no solament ban de 
voler, sinó en certa manera exigir de poder 

intervenir en el turisme, ço que els donaria 
l'avinentesa, avui més necessària que mai , 
de demostrar a les altres classes socials que 
els agricultors consideren com a cosa pròpia 
tot el que afecta la col:lectivitat, i encara, 
els agricultors acabalats, als quals s'ha mo
tejat sovint d'ésser uns paràsits que sense 
cap preocupació pel treball i l'economia ge
nerals vegetaven del producte d'unes ren
des immerescudes, l'oportunitat de desmen
tir amb els fets, una vegada més, aquestes 
afirmacions injustes i gratuïtes. 

En aquestes bores gràvides de preocupa
cions i responsabilitats, els agricultors quan 
se'ls demana per a coses serioses, resolta
ment , han de respondre: Presents! 

ENRIC SALA 

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

El que consum Barcelonà 
I 

Hem rebut el llibret-memòria de la tasca 
realitzada pel Cos de Veterinaris (de Barce
lona, corresponent a l'any 1933. És obra del 
director, el prestigiós veterinari i bon amic 
nostre, senyor Josep Mas i Alemany, i en 
ella hom hi fa un extracte de les matèries 
consumides per la ciutat i un estudi compa
tiu per tal de deduirne conseqüències i 
assenyalar noves orientacions en la comple
xa i delicada mecànica de l'abasteixement 
de la gran Urbs. 

D'aquest llibret-memòria extreiem les xi
fres de les estadístiques; les quals donen la 
pauta de quant és tributària la Ciutat a les 
activitats camperoles: 

CARNS FRESQUES 

Vedelles . . 
Vedelles foranes 
Bous i vaques . 
!dem congelades 
Llaner i cabrú • . 
Idem congelades 
Porquí . . . . . . 
!d. en trossos de l'exterior 
Solípedes . 

10.932.409 
115.710 

3.599.246 
51.897 

8.351.270 
101 

10.800.834" 
. 2.062 

Total quilograms. 
Subproductes de vedella. . . 
Subproductes de bous i vaques. 
Subproductes de llaner i cabrú. 
Subproductes de porquí. - . . 

Total quilograms. 

CARNS CONSERVADES 

Carn amb salmorra, salada en sec, fu-
mada i altres conserves 

Xoriços i llonganisses . 
Ossos de porc (salats) . 
Pernils . . . . . . . . 
Mortadel:la i e mbotit no específic 
Botifarrons i sobressades. . . 
Cansalada. 
Greixos 

Total quilograms . . 

1~.048.119 

3.651.143 

8.351.371 

10.802.896 
553.534 

34.407.063 

127.229 
13.746 

825.431 
95.846 

1.062.252 

6.258 
64.636 

682 
280.429 
285.695 
52.810 
36.547 
60.145 

787.202 

PEIX FRESC I MARISCS 

Peix de totes espècies . . 
Mol:luscs, petxines i sinulars 
Ostres . 

Total quilograms . 

19.337.976 
637.317 

26.299 
.20 .001.592 

A VIRAM, CONILLS, CAÇA I OUS 

Galls, pollastres, ànecs i similar. 
Galls dindis. . . . ' . . . 
Titets . . . . . . . 
Conills de corral i de bosc . . 
Caça de ploma, incluïts coloms 

3.171.746 unitats 
27.721 unitats 
11.818 unitats 

2.030.275 unitats 

casolans . 
Caça de pèl. 
Ous . 

338.556 u ni tats 
1.354 unitats 

16.338.671 unitats 

. FRUITES, HORTALISSES, TUBERCULS 
I BOLETS 

Melons i síndries. . . . . 
Maduixes, maduixons i similars 
Fruites verdes no especificades 
Fruites seques no especificades 
Patates, batates i similars . . 
Bolets . . . . . . 
Verdures i hortalisses . 

6.887.674 
420.346 

66.661 244 
883.960 

65.109.850 
586.835 

99.483.040 
Total quilograms. 240.032.949 

RESUM 

Carns fresqu es . 
Carns conseFVades . 
Subproductes ·animals 
Animals de corral 
Caça . 
Ous . 
Peix . . 
Vegetals. 

II 

34.407.063 quilos 
787.202 quilos 

1.062.252 quilos 
5.241.560 unitats 

339.910 unitats 
16.362.671 unitats 
20.001.592 quilos 

240 .032.949 quilos 

El volum de productes i subproductes ani
m.als entrats pel Port.-Pel nostre Port en
tren a la Ciutat moltes matèries d'origen 
animal, alimentoses unes, i altres de proba· 
bilitat infectiva, que convé en gran manera 
intervenir per tal de barrar el pas a possibi
litats d'averies en aliments i contagis en in
drets d'emmagatzemaments i estabulació de 
bestiar. 

De l'estranger i de cabotatge arriben bès
ties, carns, peix, ous, llets, formatges , con
serves, pells, cuiros, llanes, pèls, residus or
gànics i en un mot, tot ço que el comerç i in
dústria utilitza de producció nacional i mun
dial per llurs quefers . Milions de pessetes 
representa el volum d'importacions sotme
ses a reconeixements sanitaris en el Port, 
les quals resten difoses a l'endinsar-se per la 



Ciutat i acaben perdudes del tot al dissemi
nar-se per la Regió i reste de la República. 

Les procedències de l'exterior ja passat el 
control de la Duana i les nacionals, al des
embarcar, perden el rastre i es donen casos, 
com el recent d'unes caixes d'ous averiats 
que entraren a la Ciutat subreptíciament i 
quan la Policia de Proveïment n'és assaben
tada, la _ major part de les caixes han estat 
remeses a qui sap on sense cap dificultat. 
Es perden les pistes que podrien fer vigilar 
les ulteriors operacions dels gèneres intro
duïts i es perden els esforços gastats en 
descobrir intencions pecaminoses; àdhuc el 
servei estadístic n'esdevé actua1ment nul, 
sobretot per Catalunya ara que fruint del 
grat de nostre renaixement que ens distan· 
cia, però, dels serveis de l'Estat radicats i 
que ixen fora el dret estatuari tocant a les 
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Segon: En aquest sentit serien controlats 
els articles alimentosos, el bestiar i els deri· 
vats llurs d'importació estrangera, fent im
possible tota inadvertència d~ la fiscalitza
ció sanitària encomanada als pecuaris de 
l'Estat. 

Tercer: L'Inspector o Inspectors Veteri
naris Municipals de l'Oficina Sanitària d'en
Haç, s'encarregarien a bastament de la vigi
lància sanitària del bestiar amb els derivats 
llurs i productes bromatològics de cabotat· 
ge, que actualment abasseguen a manca 
d'estament local encarregat, els funcionaris 
de la Duana. 

Quart: Passant totes, absolutament to
tes, les partides -arribades i embarcades al 
Port-, per l'Oficina d'enllaç, en els llibres 
restarien calcades les columnes de bestiar, 
productes orgànics i animals i estocs d'ali-

Sanitats exterior i interior. D'aquí que els ments facilitant això la formació d'estadísti-
funcionaris del servei pecuari i higienista al 
Port, han d'abrogar-se funcions que no els 
hi són pas pròpies per tal de no deixar-les 
desateses i aque,stes funcions són les de con· 
trol de matèries orgàniques d'origen animal 
procedents de cabotatge, qual radi d'acció 
fuig de la ?:ona de la Sanitat exterior i que
den compreses per tant en l'estructuració 
de l'interior, essent la regió autònoma la 
cuidanta del servei · directe de les importa
dos nacionals. No és, doncs, missió dels Ve
terinaris de la Duana, sinó dels de la Ciutat 
degudament investits d'autoritat pel Govern 
de la Generalitat. 

En aquest sentit caldria organitzar una 
oficina inspectora d'enllaç entre les dues Sa
nitat~ que harmonitzés i que analitzés la 
riuada de productes, fent-los rutllar per ca
mins fressats al prendre'ls dels llocs de des
embarc, no deixant-los fins a l'última fase 
llur de consum o desenvolupament manu
factuari o fins a la reexpedició extra regia· 
nal i fins nacional. 

Inspeccions directes damunt de mercade
ries costeres o de cabotatge i de control con
firmatiu en les de procedència estrangera, 

ques, de volums, procedències, destinacions, 
repartiments i profits exactes; deduint-se de 
tot això el grau de necessitats i convenièn
cies de determinats Mercats que avui igno
ren el desatendre els estudis estadístics i de 
moviment mercantil, així com el perquè de 
les importacions i les exportacions, en rela· 
ció amb l'Economia nostrada. 

Per copsar-ne millor la importància de l'or
ganització d'aquesta Oficina de Sanitat Vete
rinària, establerta en Zona Urbana del Port, 
vegi's el volum de productes i subproductes 
animals que durant dos _ anys han entrat i 
sortit pel port de Barcelona: 

ANY 1932.- IMPORTACIÓ ANIMAL 
I SUBPRODUCTES 

Bestiar de cabotatge . 
Bestiar de l'estranger. 
Carn congelada . . 
Potes de porc salades . 
Tripes salades . . . 
Ous. . 
Bacallà. 
Sèu . . . . .. 
Productes càrnies varis 
Formatges . 
Cuiros . . . . . 
Pells de llana i caprí . 
Llana en floc . 
Pèl de cabra . 
Ploma . . . . . 
Despulles orgàniques. 

1A41.931 caps 
418 caps 

925.474 quilos 
39.586 quilos 

1.333.363 quilos 
14.169.760 quilos 
6.536.845 quilos 
3. 703.214 quilos 

29 072 quilos 
133.478 quilos 

6.437.155 quilos 
1.053.852 quilos 
6.437.646 quilos 

447.565 quilos 
5.894 quilos 

602.168 quilos 

donarien la seguretat de puresa sanitària en EXPORTACIÓ D'ANIMALS 

tot ço que anés al Mercat de Proveïments de Per cabotatge 8.151 caps 
boca o a la Indústria Ramadera i a l'ensems Per exterior · 418 caps 

que la inscripció productora curosament re
gistrada, permetria fer unes estadístiques 
completes de les importacions i exporta
cions, ·els articles i bestiar serien vigilats a 
ultrança i atrapada tota intenció de malifeta. 

L'Ajuntament, d'acord amb la Generali
tat, és el .crídat a organitzar aquest servei 
veterinari d'enllaç, de quals resultats aprofi
tarien la Sanitat i l'Economia nacionals. 

Convindria, doncs: 
Primer: · Organitzar una Oficina Veterinà

ria al Port en recinte de la Zona Urbana on 
enllacessin els serveis bromatològics i pecua
ris çorresponent a Sé.\nitat exterior i interior. 

Els animals i subproductes que durant 
l'any han e_ntrat pel Port de Barcelona, tam
bé donen idea de la importància dels ser
veis de veterinària, per això els detallem 
a continuació: 

ANY 1933.- IMPORTACIÓ DE BESTIAR 

BESTIAR PENINSULAR 

Cavalli 
Mular 
Boví. 
Capri . 
Porquí ' . 
Gossos . . . 
A víram i conills 

BESTIAR ESTRANGER 

Mular 
i\~?nal 

91 caps 
114 caps 

93.928 caps 
13.469 caps 
3.915 caps 

7 caps 
1.357.196 caps 

17 caps 
l Cllp!i 

Gossos , . . 
Feres i similars 
A viram i conills 

ALThffiNTS 

Productes càrnies 
Peix fresc ·. . 
Bacallà i similars 
Conserves de peix 
!\brises . . . 
Prod u etes làctics 
Formatges . 
Ous . . . . 
Carn-congelada , · 
Potes de porc . 
Greixos . . . 
Aus mortes i caça 

SuBPRODUCTES 

Cuiros 
Pells . 
Llana. . . 
Pèls i plemes 
Tripes . . . . . . . . 
Despulles per alimentació animal. 

BESTIAR 

Per cabotatge . 
Per exterior . 

SuBPRODUCTES 

Cuiros 
Pells . . . 
Pells de conill 
Llana. . . 
Pèls i plomes 
Tripes salades 

ALIMENTS 

Sardines . 
Ostres . 

EXPORTACIÓ 

203 

4 caps 
49 caps 

28.696 caps 

34.779 quilos 
3.500 quilos 

13.344.737 quilos 
6. 962 quilos 
4.500 quilos 
8.525 quilos 

196.095 quilos 
21.075.615 quilos 
2.515.238 quilos 

43.953 quilos 
4.196.917 quilos 

690 caps 

6.731.245 quilos 
1.424.016 quilos 
3.430.349 quilos 

448.162 quilos 
1.873.828 quilos 

597.227 quilos 

4.132 caps 
67 caps 

49.709 quilos 
1.526.894 quilos 

26.873 quilos 
323.032 quilos 
761.595 quilos 

41.648 quilos 

120 quilos 
4.164 quilos 

Cal remarcar que no tots els productes im · 
portats, ja de cabotatge o de procedència 
exterior, són consumits o industrialitzats a 
la nostra Ciutat i a la resta de la nostra terra 
Hi ha, per exemple, la pròpia carn congela
~a que del nostre Port ha estat enviada a 
26 províncies espanyoles. Aquest exemple i 
altres de menys importància que en podríem 
adduir, no minya per a res la necessitat de 
la implantació de l'Oficina de Veterinària 
que proposem i que les Estadfstiques ex
posades són la dada més demostrativa de 
la necessitat de la urgència de la seva or· 
ganització. 

III 
Les carns d'aviram i de conill.- Barcelona, 

sense cap mena de dubte, té plantejat i no re
solt tècnicament i sanitàriament, un proble
ma únic al món; la nostra Ciutat és la més 
gran consumidora de la carn de conill i de 
les carns d'aviram. D'entre les aus, la galli· 
na es troba tan endinsada als nostres cos
tums que de segur no manca, en petita o més 
gran porció~ com a part integrant de la nos
tra clàssica escudella, a la taula de cap bar
celoní. I tampoc, pel popular que s'ha fet, no 
mancaelconillcasolàenl'arròs a la catalana, 
tan de les nostres consuetuds. 

Mirada objectivament aquesta dèria cata
lana i molt barcelonina pel consum de les 
carns de gallina, altra avjram i de conill, per
met afirmar que no és desproveïda de fona
ment científic. 

Cal, sinó un esguard a la composició quí
mica de les carns que in erim tot seguit, per 
fe:r-~e càrrec c,ie què el cooill 1 el tord, el gall 
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dindi i e l pollastre, van a la capçalera de 

l'escala per llur contingut de proteïnes en 

les carns llurs. 
A aquest efecte publiquem el següent qua

dre comparatiu de la com po ició química de 

les carns: 

P:spl:cfcs A lbú- llldraLs dc Greixos Sa ls Ai,.ua 
mine~ carbó " 

Moltó . . 
Porc .. 
Vedella . 
Vaca . . 
Cabra . 
Gallina ... 
Conill de bosc. 
Colom . 
Perdiu . . 
Anec ... 
Llebre . . 
Pollastre . 
Gall dindi. 
Tord .... 
Conill casolà . 

16'85 
17'65 
19'75 
20'10 
20'65 
19'72 
21'47 
22'14 
22'65 
22'65 
23'34 
23'32 
24'70 
25'26 
25'50 

1'27 
0'25 
0'76 
2'33 
2'33 
0'19 
2'48 

27 
24 
8 
7'40 
4'30 
1'42 
4'01 
1 
1'13 
3'11 
1'13 
3'15 
8'50 
1'43 
9'76 

0'90 55'25 
0'95 57'40 
1'29 71'80 
l 71 '50 
1'05 73'80 
1'37 76'22 
2'13 66'85 
0'76 75'10 
1'18 72'71 
1'09 70'82 
1'18 74'16 
l'Ol 70'03 
1'20 65'60 
1'39 71'96 
1'17 67'86 

Com a detall interessant exposem també el 

quadre comparatiu de la valor nutritiva del 

conill comparat amb altres espècies, segons 

el doctor Raebinger, les quals són com se
gueix: 

Carn de conill casolà. 
Carn de pollastre . 
Carn de porc . . 

arn de vedella . 
Carn de bou 

40' 16 per cent 
31'62 per cent 
27'11 per cent 
24'61 per cent 
24'20 per cent. 

Tant per la composicio química global, 

com per la vàlua nutritiva, queda clar, 

doncs, que les carns de coni ll i d'aviram es

tan per damunt de totes les demés. No te

nen rival. I mentre ens hem preocupat a la 

nostra Ciutat de què les propietats de nodri

ment natural de les carns de les altres espè

cies animals, arribin al consumidor amb to

ta la garantia tant d'especificitat com de sa-

ubritat, per les carns de conill, d'aviram i 

per la caça, persisteix regnant la més gros

sa desorganització. Cal endegar el proble

ma. S'ho val per molts diferents aspectes: 

pel de la vàlua qualitativa de les carns, per 

higiene i pel caire econòmic. 
Demostrat el primer aspecte, veurem 

breument l'aspecte higiènic de les carn~ de 

conill i d'aviram. Són sempre innòcues a

questes pel consumidor? Ningú no pot respon
dre amb l'afirmativa. El sentit comú, en pri

mer terme, ho rebutja. També ho fa l'Esta

dística. L'any passat, dels 5.241.560 caps 
que el Servei d'Arbitris en rebé recaptació, 

foren decomisats únicament 4.850 caps arri

bats asfixiats, en llur majoria, a la nostra Ciu

tat. Unes 150 unitats en total, i en aquesta 

xifra hi va adjuntada la caça, foren les pe

ces d'aviram decomisades en els nostre::; 

Mercats. Aquestes xifres no poden donar ni 
donen exponent de la realitat. Són produc

te, aitals decomisos, d'un examen a corre

cuita, sense el meticulós esperit científic que 
pot i ba d'ésser realitzat pel Veterinari, de 

,tenir el servei de control apropiat. Són mol
tes les malalties que pateixen les aus i els 

conills i que, en obsequi a la brevetat, no 
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descriurem. E n llur majoria, aquestes malal

ties són de caire1nfectiu, contagiós o no als 

humans i de marxa aguda i subaguda i, per 

tant, la naturalesa i marxa d'aquestes-malal

ties, les mé apropiade per minvar ràpida

ment l'elevat poder nutritiu d'aquestes carns 

que es converteixen en tòxique . I pensar 

que la gallina o el pollastre ens ha de servir 

moltes vegades per règims especials de l 'a

limentació humana o per Ja dietètica i con

valescència dels malalts! 
Si donem una petita ullada a les malalties 

de caire crònic, ens trobem amb la tubercu

losi de les aus, que en els Estats Units s'han 

trobat que un vuit per cent dels galliners te

nen bestiar infectat de tuberculosi. r o sa

bem si aquesta xifra és igual a la nostra ter

ra i a tot Espanya. Possiblement que també 

ho sigui. No importa la quantia. Sabem, posi

tivament, que aquesta malaltia la pateixen 
les aus, principalment la gallina, i que és 

possible en el conill. I no cal perdre de vista 

que la tuberculosi és malaltia contagiosa a 

l'espècie humana i quan no contagia, no 

sempre resten les carns procedents d'ani

mals arn b lesions fímiq u es, amb tot el seu alt 

poder nutritiu. Malaltia amb desgastament 

orgànic per excel:lència, per la seva marxa 

crònica, fa parior amb altres malalties del 

conill i de l'aviram, també cròniques, però 

no contagioses o de dubtós contagi.. a l'espè

cie humana. Les d'aquest caire són moltes, 

com són l'avitaminosi, coccidiosi , sarnes, ti

nyes, poliartritis, espiroquetosi, etc. , les 

quals, malgrat l'escàs o nul poder de contagi 

a l'home, proporcionen carns de baix poder 

qualitatiu i nodriment. 
El tercer i últim aspecte que impulsa a 

qué s'ha de resoldre el problema tècnic i sa
nitari de les carns de conill i d'aviram, és 

l'aspecte econòmic. Què cal fer? Un Escor· 
xador. Les disposicions legals encara en vi

gor, ordenen que l'aviram i conil_l han d'ésser 

occits a l'Escorxador. A Barcelona s'ha man

cat sempre a la Llei, en aquest respecte. I 

en canvi, tenim fonament sobrer per no 

mancar a la Llei i acabar per donar satis

facció plena al consumidor, garantint-li no 

solament la salubritat d'aqueixes carns, sinó 

la qualitat per mitjà del segellament, segons 

les espècies controlades . Recordem només 

les següents xifres: 

Petits animals entrats l'any 1932. 
Petits animals entrats l'any 1933. 

5.540.550 caps 
5.241.560 caps 

Aquests volums de petits animals, in

clouen un contingent terme mig d'unes qua

tre-centes mil unitats corresponents a la ca

ça, que també per disposició legal ha d'ésser 

reconeguda a l'Escorxador i contramarcada 

corresponent. Afegim que tots aquests mi

lions de petits animals, han estat consumits 

a la nostra Ciutat i, per consegüent , l'apoi 

per resoldre econòmicament aquest proble

ma tècnic i sanitari, és sòlid i invariable. 
Calculant el terme mig dels volums de pe

tits animals abans anotats, i sobre ell impo

sar-hi un petit arbitri o dret d'Escorxador de 

0'10 pessetes per unitat, es podrien recaptar 

anualment 339.080 pessetes amb les quals 

atendre totes les despeses. Un detingut es

tudi per fer l'Escorxador nou per aviram i 

conill i inspecció de .J.a caça, ens diria si és 

quantitat suficient l'esmentada o si, el con

trari, hi hauria necessitat de duplicar l'im· 

post per recaptar una xifra que sobrepugés 

al milió ·de recaptació perquè la resolució 

d'aital assumpte no esdevingués onerosa per 

la Municipalitat. I així resoldre definitiva

ment un problema tan interessant per la Ciu
tat, per l'economia municipal, per la higie

ne pública i fins per a donar la pauta a les 

demés poblacions, tota vegada que l'orga

nització que es pot donar a la qüestió podria 

ésser modèlica. 

JOSEP MAS I ALEMANY 
Veterinari 
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Un 
, 

mes pas la selecció 
blat 

en 
del 

., . 
mecantca 

És difícil trobar una mostra de blat cons

tituïda únicament per blat; gairebé sempre 

hi trobarem llavors de veça, niella, ull de 
perdiu, banya de cabra, jull, colet, etc. No 

obstant i això, coneixem alguns dels nostres 

consocis que sembren aquestes llavors sense 
preocupar-se de sotmetre-les a una acurada 

selecció mecànica. Aquests mateixos socis 

queden sorpresos al veure aparèixer en llurs 
sembrats una munió de males herbes. Ai

xò que a ells els sorprèn, a nosaltres ens 

$embla la cosa més lògica i natural del món, 

La selecció mecànica del blat és molt con· 

venient, però en comarques com la nostra de 

Guissona, on s'hi troben tantes males her· 

bes, es fa altament necessària. 
En els temps actuals que en molts paï

sos la cerealicultura es desenvolupa, po
dríem dir, vertiginosament vers un millora
ment, gràcies a l'aplicació de les noves doc

trines de selecció genealògica, sembla anti

quat voler fer remarcar els avantatges de 

la selecció mecànica. ;En parlar de la selec

ció mecànica de llav:ors no voletn treure mè· 



rita la selecció genètica o individual basada 
en la concepció de la línia pura, ans el con
trari, creiem que aquesta selecció és la més 
eficaç per a 1 obtenció d'un rnajor grau de pu
resa de les varietats existents, que és com 
dir conduir aquestes varietats a un màxim 
de productivitat; però també entenem que 
una bona selecció mecànica es fa indispen
sable com a complement de la selecció ge
nealògica La selecció en el blat és tan anti
ga com el mateix blat; des dels procediments 
primitius fins als nous mètodes de selecció 
ideats avui, hi ha un gran pas. La selecció 
mecànica del blat ha de basar-se en el pes i 
en el volum del gra. La selecció per tamany 
s'obté mitjançant l'ús de garbells isolats 
o acoplats de diferent forma o 
mida de forat o malla als quals 
s'imprimeix un moviment per tal 
que el gra que s'hi fa circular 
pel damunt vagi filtrant-se en 
els forats que permeten el seu 
pas, obtenint·se així una classi· 
ficació per calibratge del gra de 
blat ben desenrotllat, del blat 
migrat i petit i també de les di
ferents llavors i impureses que 
l'acompanyen. 

La selecció per pes s'obté sub
mergint les llavors en uns reci· 
pients que continguin solucions 
salines de diferents densitats, 
les quals es fan a base de clorur 
de sodi (sal comú) o bé nitrat de 
sosa. En aquest últim cas el ni
trat de sosa és aprofitat per a és· 
ser repartit com a adob. Aquest 
procediment és basat en què les 
llavors que han estat malme-
ses pels insectes al graner (lla-
vors buides o fullades) degut a 
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La llavor es diposita en una tol va subter
rània d'uns 10.000·quilos de capacitat , les pa
rets de la qual tenen una pendent d'un 40 
per 100 per lai que el blat pugui davalla r amb 
facilitat fins on troba un elevador ràpid 
que transporta el gra a la primera màquina, 
el monitor. En l'esmentada tolva hi ba ins
taHat un potent embut d'aspiració per a en
golir-se la pols que es desprèn a l'ésser-hi 
abocats els sacs de blat. 

En el monitor el blat és •separat per una 
forta corrent d'aspiració de les llavors poc 
pesants que l'acompanyen, com també del 
boll i capellut. Porta, ademés, una sèrie de 
garbells que fan una -bona selecció per ta
many. Després de passar pel monitor el 

iS 
I : 
: ! 

no tenir la densitat de les lla-
vors normals, amb tot i tenir-ne 
l'apariència, suren sobre el lí

quid, en canvi les llavors més 

Esquema de la moderna 
instaHació de selecci 6 

mecànica de llavors 

denses, les llavors bones van al 
fons, són submergides, obtenint-se així una 
classificació. Actualment s'ba substituït 
amb avantatge aquest sistema per mitjà de 
fortes corrents d'aire. 

Per obtenir una selecció ben feta cal ajun
. tar aquests dos procediments obtenint al 
m·ateix temps una selecció per pes i tamany. 

Nosaltres davant la necessitat de satisfer 
les justes aspiracions dels socis del nostre 
Sindicat i en no trobar cap instaHació que 
pogués fer-nos el treball que necessitàvem, 
vàrem començar a discórrer sobre les mà
quines que caldria acoplar per a obtenir un 
nou model de selecció mecànica per pes i ta
many de llavors de blat per a la sembra, i 
creiem haver trobat la solució amb la instal· 
la.ció que passem a descriure. 

blat ja queda molt descarregat d'impureses 
i és transportat per un altre elevador als 
trieurs o vecers ràpids. 

Són dos els trieurs o vecers ràpids, en for
ma de cilindres metàl:Iics; el primer que és 
el separador de llavor llarga, en la seva ca
ra interna hi ba unes concavitats o alveols 
on hi cap el gra de blat, el qual mitjançant 
un moviment rotatori que té el cilindre, és 
separat de la llavor llarga amb la qual esta
va barrejat; separat el blat de la llavor llar
ga,- passa al segon cilindre, de c'onstitució 
molt semblant a la del cilindre anterior, però 
amb la variant que en aquest últim hi ha 
uns alveols més petits de tamany que els 
del cilindre anterior on es recullen les gra
nes rodones errtre elles les veces, nielles, \lll 
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de perdiu , etc. En el centre d'aquests tam
bors hi ha unes paletes que tenen la missió de 
repartir el gra per la superficie interna al
veolada del esmentats l1' Íe 111'S i una petita 
tol va op es recullen a part les llavors triades. 

Exempt el blat de males llavors, passa a 
un tambor calibrador format per una plan
xa metàl:Iica amb ranures o passos de dife
rent mida, on el gra ja net és classificat en 
tres tipus o tamanys diferents. 

Les diferents classes obtingudes tant de 
llavor seleccionada per a la sembra com dels 
desperdicis aprofitables o no, es recullen en 
una sèrie d'empacs. 

Aquesta instaHació ens dóna un rendiment 
de 1.200 quilos de llavor seleccionada per bo

ra i és accionada per un motor 
elèctric de 7'5 HP. Totes les mà
quines van conectades amb tubs 
d'aspiració, qual aspiració s'obté 
amb un potent ventilador de pa
les ~licoidals. Tots els eixos de 
la instaHació, a l'objecte de dismi
nuir el fregadiç, van sentats so
bre coixinets de boles. 

També utilitzem aquesta ins
tal:Iació per fer una provisional 
neteja del gra qu~ va destinat 
a Ja molturació, obtenint-ne així 
una millor conservació en el 
graner. En aquest ca,s, el blat 
oo recorre totes les màquines, 
després de passar pel monitor és 
enlairat automàticament a gran 
alçària i des d'allí és distribuït 
als casals de conservació. El ren
diment que ens donen les mà
quines en aquesta neteja provi
sional, és d'uns 8.000 quilos de 
gra per }?.ora. 

Podríem ara dedicar uns co
mentaris fent remarcar els avan
tatges que representa el posseir 
aquesta instal:lació, però creiem 
que en comentaris anteriors hem 
fet notar els perjudicis que re-

porta destinar males llavors per a la sem
bra i n'hi ha suficient en considerar que 
aqueixos perjudicis amb la nova instaHació 

desapareixeran. 

JosEP,:PA ' É I !ERCÉ 
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Cultiu eomercial de la perera 
I 

La pera ~s una fruita deliciosa, a limento· 

sa i medicinal, la qual omplena per les se

ves qualitats les taules més exigents. En 

l'economia fruitfcola, té diferents aplica

cions: a l'estat fresc es consumeix en gran 

quantitat i té també nombroses aplicacions 

industrials, tals com l'elaboració de conser

ves, dolços, fruita seca i, finalment es fa vi i 

vinagre de pera. Per cada una d'aques· 

tes man er es d'aplicar-la cal plantar les 

varietats més indicades. 
És un cultiu que convé desenrotllar 

en vasta escala, no solament per les 

nombroses aplicacions de la fruita, si

nó també perquè, com que madura 

fora de la planta, es pot transportar 

a llargues distàncies. 
Són tan elevats els beneficis que 

dóna aquest cultiu, quan es planten 

varietats comercials, que d'una hectà

rea es pot obtenir un benefici líquid 

variable de 1.500 a 3.000 pessetes a 

l'any. 
FACTORS NATURALS.- Referent als 

factors climatològics, la perera té una 

àrea d'adaptació més extensa que no 

altres classes de fruiters; però vegeta 

millor en climes temperats i tempe· 

rats-freds, suaus. Es desenrotlla bé a 

les altures, a les planúries, als repeus 

poc pronunciats dels tossals, sempre 

que siguin ben airejats. 

No li convenen els climes molt calo

rosos, en els quals, si bé les plantes 

assoleixen grans dimensions, la fruita 

és menys resistent i de poca conser
vació. 

communis); segon, sobre codonyer (Cydonia 

vulgaris), i tercer, sobre piracanta blanca 

(Crataegus oxyacantha). 
La perera borda és el peu indicat per a les 

terres fèrtils i profundes. Dóna plantes de 

llarga vida, de grans dimensions i de major 

rendiment, però triga més a produir. 

Sobre codonyer, la perera és de tamany 

reduït; fructifica més !!viat, produeix menys 

Es pot plantar com a cultiu princi· 

pal en les zones en les q uals vegeta, o 

com a cultiu auxiliar o de segon ordre, 

en indrets on es cultiva la pomera. 

Poda de pereres en forma de vas, al Baix Llobregat 

Referent a la classe de terra, la perera 

prefereix les argiloses-silíciques, fèrtils, pro

fundes, amb una certa proporció d'humus. 

La fruita resulta gran i de bon gust en les 

terres d'al:luvió, soltes, amb una discreta 

quantitat de matèria orgànica. S'ha d'evitar 

cultivar-la en les .frescals, compactes, en les 

argiloses, primes, i en l~s que tenen subsòl 

impermeable. 

Tolera una certa proporció de calcari, 

quan s'empelta en un peu convenient. Tam· 

bé suporta el salitre blanc, sempre que no 

sigui en una dosi elevada. 

MULTIPLICACIÓ DE LA PERERA.-La perera 

es multiplica sobre tres classes de portaem

pelts: primer, sobre perera borda (Pyrus 

i les plantes tenen una duració més curta. 

S'aconsella l'esmentat peu per a les terres 

frescals i per a les que tenen subsòl imper

meable. 
La piracanta blanca s'empra en les terres 

calices. Com que té poca afinitat, forma un 

gran nus al pla de l'empelt. 
En alguns països on els cultius de pereres 

han estat envaïts pel Bacillus amyloburus 

B., el qual produeix la malaltia coneguda 

amb el nom de Pear blight, a l'objecte de 

formar peus resistents s'han emprat vàries 

classes de portaempelts, entre altres, la pe

rera japonesa (Pyrus serotina). 
Preparació de la terra. -La terra destina· 

da a aquest culti1,1 s 'ha de preparar per en-

davant. Pel qual e faran dues llaurades 

fondes i creuades, seguides de rasclades, po· 

dent-se emprar el rascle de disc a l'objecte 

d'obtenir un perfecte desterrossament. 

Una bona nivellació és indispensable; faci· 

li ta les re o-ades i el cultiu. A tal fi, es pot em

prar el tiràs o l'aigua de regar. 

Les terres esgotades per altres cultius 

s'abonaran amb fems de corral a raó de 200 
quintàs per hectàrea, els qu als es colgaran 

amb l'arada. La barreja de fems es podrà fer 

d'una manera parcial barrejant de 5 a 10 

quilos de fems ben descompostos a la ter

ra de cada clot. 
Al mateix temps es procedirà al 

tancament dels límits de la propietat, 

emprant filats espinosos i si hi hagués 

llebres, teixits metàl:lics. 
També s'obriran les rases, i si la ter· 

ra fos massa humida, es pot recórrer 

al drenatge. 
Abans de fer els clots, es procedirà 

a quadrar el terreny i després a mar

car la plantació. 
FORMA DE LA PLANTACió.-Si la plan

tació fos extensa, es faran dues o més 

divisions, procurant que les fileres, per 

tal de facilitar les feines i la collita de 

la fruita, no tinguin més de 150 metres 

de longitud. Entre una i altra divisió, 

es deixarà un carreró de 7 metres 

d'ample. 
La distància a la qual es col:loquen 

les plantes en el cultiu, depèn de varis 

factors, entre ells, la varietat, porta· 

empelt i classe de terra. En les terres 

fèrtils i emprant pereres empeltades 

sobre ·peu franc, es pot deixar de 8 a 

10 metres en tot sentit. Resulta un bon 

sistema plan tar de 5 a 6 metres i es· 

paiar la paral:lela als 10 anys supri· 

mint una filera d'entremig. 

ÜBERTURA DE CLOTS.-Els clots COU· 

vindrà obrir· los dos o tres mesos abans. 

Seran amples, almenys de setanta 

centímetres de quadro i igual mida de 

profunditat; d'aquesta manera s'estova 

la terra del subsòl o es destrueixen les capes 

impermeables que dificulten el desenrotlla· 

ment de les arrels. 
A l'extreure la terra dels clots, se separa

rà la primera cavada del subsòl, per tal que, 

més tard, al col:locar la planta, tirar a la zo

na de les arrels la que estava a la superfíèie. 

CORTINES TRENCA VENTS. - Per a tallar O dis· 

minuir la velocitat dels vents, que perjudi

quen la paral:lela, és indispensable plantar 

espècies forestals als costats del cultiu. Amb 

aquesta finalitat, es pot plantar, el pollan· 

cre, ..xiprer macrocarpa, pi o sàlzer. Mentre 

aquests arbres creixen, el cultiu pot és~er 

defensat amb algunes- se¡:nbres çl~ blat c;le 

moro. 



VARIETATS QUE co;-.tVÉ CULTIVAR.-El fruiti

cultor ha ne prestar una gran atenció en 

l'elecció de les varietats, ja que d'elles depèn 

l'èxit comercial del cultiu. En plantacions 

d'una certa extensió, convindrà cultivar-ne 

dues o tres que madurin en èpoques distintes 

per a prevenir-se de possibles pèrdues per 

les glaçades o altres causes i també per a 

facilitar la pol:linització. Les varietats més 

indicades són: 
DE TIJA ALTA O A TOT VENT: D'ESTIU.-An

dré Desportes: fruit petit, madura juny; Be

llissima: fruit mitjà, madura agost; Bon 

Cristià d'Estht: fruit gros, madura agost i se

tembre; Cerèmenyes: fruit mitjà, ma

dura juny; Castells: fruit mitjà madu-

ra juliol; Campmm'tyes: fruit mitjà, 

madurajuliol; Camosajina: fruit mit-

jà, madura juliol; Carbassa d'E~pan)'a: 

fruit gros, madura agost i setembre; 

Colorada de Juliol: fruit mitjà, madu· 

ra agost; Mallorquina: fruit mitjà, ma · 

dura agost i setembre; Reial d 'estiu: 

fruit gros, madura setembre; Te11drat: 

fruit gros, madura juliol i agost; Te!l

dra{ de Reus: fruit gros, madura juliol 

i agost; Sant Joan: fruit mitjà, madura 

de·juny a agost. 
DE TARDOR.- Belle de Be1'ry: fruit 

gros, madura octubre i novembre; 

Beurrée d'Amaulis: fruit gros, madu

ra setembre i octubre; Beurrée Blanc: 

fruit gros, madura setembre i octubre; 

Williams Barlet: fruit gros, madura 

setembre. 
D'HIVERN.- Bergadanes: fruit mitjà, 

madura novembre i desembre; Beurrée 

d'Arem.berg: fruit gros, madura de no

vembre a febrer; Le Lectier: fruit 

gros, madura desembre i gener; Sai·nt 

G-ermain: fruit gros, madura desem

bre. 
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Tendral· de Reus: fruit gros, madur? 

juliol. 

DE TARDOR.-Allian.ce Franco-Rttsse: fruit 

gros. madura setembre i octubre; B eurrée 

d 'Hardy: fruit gros, madura setembre i oc

tubre; Colmar d'Aremberg: fruit gros, ma

dura setembre i octubre; Curé o Belte de 

Berry: fruit gros, madura octubre i novem

bre; Doyenne gris: fruit gros, madura octu

bre; Duquesa d'Angulema: fruit gros, ma

dura setembre i octubre; Jeanne d'Arc: fruit 

gros, madura octubre i novembre; Margari

da Marillach: fruit gros, madura setembre i 

octubre; Rosabel Baltet: fruit gros, madura 

PERERES DE TIJA BAIXA. ANES (sobre 

peu de codonyer): D 'EsTiu.- Audré 

Desportes: fruit mitjà, madura juny; 

Beltissuna: fruit mitjà, madura agost; 

Bergamota d'estiu: fruit mitjà, ma-

Les mateixes pereres donen una collita esplendorosa, 
sotmeses a una poda racional 

dura agost i setembre; Beurrée de l'As

sumpció: fruit gros, madura agost i se

tembre; Beurrée Blanc: fruit gros, madura 

agost i setembre; Beurrée Reial: fruit gros; 

madura setembre; Bon Cris~ià d'estiu: fruit 

gros, madura agost i setembre; Bonne Lo ui

. se, fruit gros, madura d'agost a octubre; Ca· 

de setembre a novembre; Witliams Barlet: 

fruit gros, madura setembre. 

desembre a febrer; Le Lectier: iruit gros, 

madura desembre i gener; Notaire Lepain: 

fruit gros, madura desembre i gener; Passe

Crassanne: fruit gros, madura de novembre 

a gener; President Drouard: fruit gros, ma

dura d'octubre a desembre; Saint Germain: 

fruit gros, madura desembre. 

La plantació.-Les plantes destinades a 

ésser enviades en llocs llunyans, cal que si· 

guïn perfectament aconduïdes en un emba· 

latge a posta; les arrels i el tronc es protegi

ran amb molsa o palla de sègol, tot ben ta

pat amb arpillera i lligat amb filferro o corda 

per ta1 que arribin en bon estat al lloc de 

destinació. Cada fardell tindrà una eti

queta amb el nom de la varietat . 

Rebudes les plantes, hom les desem

balarà i les col:locarà a l'ombra, en 

clots, inclinades, amb les arrels i part 

del tronc cobert de terra ben flonja 

per tal d'evitar l'aire. Es regarà de 

tant en tant, per tal que la terra no es 

ressequi i es formin clivelles. 

Les plantes ~s retiraran d'aquest 

lloc, a mesura que es necessitin, doncs 

és contraproduent distribuir-les abans 

en els clots, on permaneixen vàries 

hores a la intempèrie, assecant-se'n 

moltes degut a aquesta causa. 

COL·LOCACIÓ DE LES PERERES.- Les 

pereres es poden plantar en forma de 

rectangle, quadrat o en tres puntes. 

Per varis conceptes, és preferible a

questa última forma. 

Primerament es reomplirà el clot 

posant al fons la terra de la superficie, 

fins a una alçària que, col:locada la 

planta, l'empelt resti alguns centíme

tres fora de la terra. Abans es retalla

ran lleugerament les arrels i després 

es submergeixen en un recipient que 

contingui una mescla de fang líquid 

format amb fems de vaca, aigua i ter

ra; d'aquesta manera es facilita l'adhe

rència de la terra a les arrels. 

La planta es col:locarà amb les arrels 

esteses i a mesura que s'hi tira la ter

ra, es bellugarà per tal que la terra penetri 

entre les arrels. La terra es pitjarà suau

ment amb el peu i s'acabarà d'omplir amb la 

mà per tal de no tapar l'empelt. 

Regades. - Immediatament després de 

plantar es regarà pel solc obert al peu de les 

plantes, o bé, pels solcs oberts als costats. 

S'ha de-procurar que l'aigua mulli completa

ment la terra per tal que surti l'aire i fer-la 

adherir a les arrels. 
Quan s'ha clivellat la terra, per a tapar les 

esquerdes que es formen, es passarà un ras

clet al voltant de la planta o bé s'hi pot es

campar sorra. 

mosa fina: fruit mitjà, madura juliol;- Cas

tells: fruit mitjà, madura juliol; Colorada de 

juliol: fruit mitjà, madura juliol i agost; 

Llucieta: fruit mitjà, madura juliol; Mallor

quina: fruit mitjà, madura agost i setembre; 

Penyasques: fruit gros, madura agost; Sant 

Jaume: fruit mitjà, madura juÚol i agost, 

SantJoan: fruit mitjà, madura juny; Tendral 

d'estiu: fruit petit, madura juliol i agost; 

D'mVERN.-Belle Angevine: fruit gros, ma

dura de desembre a març; Bergadanes: fruit 

mitjà, madura novembre i desembre; Beur

rée d'Aremberg: fruit gros, madura de no· 

vembre a febrer; Beurrée Clairgeau: fruit 

gros, madura novembre i desembre; Beur

rée Diet: fruit gros, madura novembre i 

desembre; Bon Cristià d 'hivern: fruit gros, 

madura desembre i gener; Charles de Bat

temberg: fruit gros, madura novembre i 

desembre; Charles Ernest: fruit gros, madu

ra novembre i desembre; Doyenne du Con-li

ce: fruit gros, madura d'octubre a desembre; 

Duc de Bordeaux: fruit g ros, madura de 
Cada deu o dotze dies es regarà, i, des• 

prés, a intervals més llargs, pro urant que 
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la regada e faci lenta i a les hores de la tar

da o de la nit. A mesura que creixin les 

plantes, la regada s'allunyarà del tronc. La 

ter ra es mantindrà neta d'herbes i r asclada 

per tal de conservar la humitat. 
P ODA DE LA PERERA.-P oda de jormació. 

Una volta plan tada la perera, es tallarà el 

tronc a l'alçària de 70 ó 80 centímetres. Els 
broLs que neixin, s'aclariran deixant els ne· 

cessaris per a for mar l'esquele t de les plan· 

tes. 
La perera es po t criar a mb la forma de 

vas o bé de pirà mide. En les zones de molt 

vent convindrà adoptar aquesta última, ja 

que ofe reix major resistència, essent també 

la fruita menys perjudicada. 
La piràmide es forma tallant el brot de 

l'empelt a l'alçària indicada, però amb l'úl· 

tim borró situat al costat oposat , respecte 

el punt de naixement del brot en el peu. 
La pirà mide e forma cada any per parts 

o brancades ; en tindrà 4 ó 5 en total, havent 

d'oferir la base una amplària o diàmetre 

equivalent a les dues terceres parts de l'al

çària . 
Els brots de la primera brancada seran 4 

ó 5 i un de central de prolongació. Durant 

la creix nça, hom cuidarà que es desenvolu· 

pi uniformement. 
En la poda del primer any , els brots late

rals e poden de 30 a 40 centímetres, amb 
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aconseguir ramificacions secundàries que 

neixin a les bra nques de l'esquelet, tractant 

d'afavorir la ràpida evolució de les esmenta· 

des ramificacions secundàries en organis

mes flo rals. 
Un factor molt important que també s 'ha 

de tenir en compte en la poda, ademés de la 

v igoria, és la posició que té el brot de pro

longació de cada branca de l'armadura. I a

ques ta observació és de molta importància, 

degut a què essent la circulació de la saba 

vertical, tot brot que tingui aquesta direcció 

o s'hi aproximi , serà més ben nodrit i tindrà 

més vigoria que no ,els brots inclinats en po· 

sició horitzontal. Per tant, amb la poda, els 

brots verticals es tallaran a la meitat; els in

clinats a un terç i els horitzontals a un quart 

de llur s respectives longituds. Naturalment, 

aquestes mesures podran ésser modificades, 

tenint en compte la varietat, la planta, el cli

ma i el terreny. 
Les branquetes fruitadores vertaderes 

comprenen el borró fruita! i la bossa. La pri

mera es distingeix per l'extremitat rodona 

i amb escames grogues-fosques; al seu inte

rior s'hi troben els òrgans florals perfecta

ment constituïts . La bossa és una formació 

tuberosa, en la qual s'hi formà la fruita de 

l'any anterior. Aquest òrgan conté substàn· 
cies orgàniques de reserva i està constituït 

per borrons que amb tota seguretat es 

l'últim lluc cap a fora, o, si els brots fos- transformaran en borrons fruiters . 

sin molt separats, l'últim borró podrà ésser 

lateral. 
El brot de prolongació o fletxa, es poda de 

50 a 60 centímetres, per tal de formar la se

gona sèrie d brancades. En els anys suc

cessius, es procedeix com en el primer any, 

fin s a deixar formada la piràmide. 

L'última sèrie de brancades es poda més 

curta per a contrarrestar la tendència ascen· 

sional de la saba de muntar cap al cim, obli· 

gant-la a nodrir les branques de la base. 
La forma de vas, també s'adapta a la pe

rera, encara que menys fàcilment que en les 

altres espècies de fruiters, degut a la ten

dència d'anar-se'n en alçaria; es segueix el 

mateix procediment per a formar-la. 
Poda de producció.-La poda de producció 

ha d'estar en relació amb la vigoria de les 
plantes. Amb ella es procura transformar la 

producció de fusta en fruita, en producció 

floral, sense perjudicar la seva vigoria. 
El borró floral de la perera, és el resultat 

el una evolució que dura de dos a tres anys. 

Quant millor és la qualitat de la saba elabo· 

rada, més aviat i completament s'efectua 
l'esmentada evolució; en canvi, si la saba 

elaborada és pob>re en principis orgànics, les 

plantes produeixen fusta preferentment. 
Amb la poda, )Jorn cerca que l'arbre tingui 

un desenvolupament proporcional a la seva 

vi~oria: formar una copa ben equilibrada i 

Entre les ramificacions secundàries estè
rils, estan compresos els borrons de fusta, 

el dard i la brinça. El borró de fusta es tro· 
ba en les ramificacions secundàries; pot 

transformar-se en el transcurs del temps en 

borrons fruiters. 
El dard prové d'un borró de fusta que està 

en vies de transformació en fruiter. És d'una 

longitud de 2 a 6 ceQtímetres i en la seva ex

tremitat té un borró de fusta curta arrodoni

da que, en un període variable de 2 a 3 anys, 

es transforma en borró fruí ter. 
La brinça és una branqueta prima d'una 

longitud variabl~ de 15 a 30 centímetres i 

acaba en un borró voluminós que també es 

transforma en fruiter. 
Amb la poda verda o amb la poda seca, el 

fruiticultor afavoreix i accelera la transfor

mació de les ramificacions estèrils en frui

ters. La primera, obra directament sobre la 

producció herbàcia i de fusta en estat de 
creixement, modificant el seu desenvolupa

ment i l'estructura interna dels seus òrgans. 
La segona conté la fructificació entre els lí· 
mits de duració i constància d'aquesta. 

Segons la vigoria de les plantes i també 

segons la varietat, les ramificacions de fusta 

es podaran en una longitud variable dei

. xant-li quatre o més borrons; aquestes du

rant el seu desenvolupament, donaran lloc, 

primer, a la formació total dels borrons de 

fusta en borrons fruiters; segon, a un o va

ris borrons fruiters o borrons mixtos i de 

fusta, i tercer, a ramificacions amb borrons 

de fusta únicament. En cada un d'aquests 

casos, la primera formació és la ideal; però 

en les restants, el fruiticultor observador 
procurarà fer la poda a l'any següent, de ma· 

nera de formar les branquetes fruiteres 

equidistants, suprimint aquelles que s'ba• 

g uessin format a l'extremitat i solament es 

deixen les branquetes de fusta que hagues

sin sortit a sota d'elles. Si les branquetes 

fruiteres estiguessin molt juntes, se'n supri

miran algunes. En quant a les brindilles, es 

despuntaran a dos o tres borrons, o es ple

garan sobre si mateixes si tinguessin massa 

longitud, podent-se'n també suprimir algu' 

nes en cas d'ésser nombroses. 

La poda seca deia perera és una operació 

delicada i exigeix experiència i atenta ob

servació del fruiti cu !tor, però tota la seva 

habilitat es concreta, es pot dir, en saber de

terminar el nombre de borrons de fusta que 

es necessiten per tat d'assegurar l'evolució 

completa dels borrons que estan a punt de 

fructificar. 
Sigui quina sigui la forma de la planta, és 

necessari amb la poda afavorir la penetració 

de la llum, del sol i de l'aire per a tenir 

dards vigorosos i fruita sana. 
IsiDRE ROGENT 

La taronja Washington Na
vel i rnanera d'adobar-la 

La taronja Wasington Navel o de llombri

go, és una varietat de taronja de notable 

grandària, que sol pesar uns 300 ~rams, lli

sa i amb una ·acidès i dolçor molt ben combi

nada, agradable al paladar i molt soHicita· 

da en tots els mercats. 
I!;s dóna perfectament a totes les terres, 

sobretot si són lleugeres, arribant a produir 

fruites de grossor excepcional. 
És varietat molt apropiada per a empelts, 

desenrotllant se molt. Té la condició de ma

durar aviat, puix la collita s'inicia a les dar

reries de novembre i en el desembre i gener, 

el qual fa que sigui molt soHicitada. És de 
recomanar que aquesta varietat de taron

ger se l'adobi d'una manera racional. amb 
el qual guanyen les qualitats gustatives i 

les condicions comercials. 
Una fórmula d'adobar-la que li convé, és 

la integrada per la següent barreja: 35 per 

100 de sulfat d'amoníac i mai no menys de125 
per 100 de potassa i el restant de superfos

fats, espargint aquesta barreja dues vegades 

a l'any, a la tardor i a l'estiu, però en aques· 
ta darrera_ temporada amb proporció mode

rada. La potassa en els tarongers es pot 

considerar indispensable per a tenir fruites 

belles, de qualitat i de bona conservació . 
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" 

EJ · garr .ofer 

El garrofer, en relació ·a la importància 

del seu fruit, està poc estès. Es cultiva en 

poca extensió superficial a Grècia, Sicília, 

Nord d'Africa, una part reduïda de Portu• 

gal i a la nostra Península i illes Balears. 
Les províncies espanyoles productores de 

garrofes, en ordre a la quantitat producti-

va, són: • 
València, que en cull 619.480 quintàs mè

trics; Castelló de la Plana, 302.816; Tarrago

na, 208.060; Balears, 93.200; Alacant, 19.664; se

gueixen sense importància les províncies de 

Barcelona, Múrcia i Màlaga. Total de la nos

tra producció global, 1.245.0.36 quintàs mè: 

tries de garrofes, valorades en 27.013.760 
pessetes. 

Catalunya ocupa el segon lloc de produc

ció després de la regió valenciana. 
Els garrofers són amics de les cost~s tem-

perades, això fa que el cultiu dels garrofers 

segueixi en faixa tota la costa mediterrània 

des de Huelva fins a la meitat de la costa 

barcelonina. Rar és l'indret que els garro

fers creixin més lluny de la mar, separats 

26 quilòmetres envers el Nord. Un aforisme 

encertat dels pagesos, diu: no plantis mai 

garrofers que no puguin admirar el balan

ceix de les ones, i efectivament en la matei

xa línia marítima s'ha observat que en les 

terres altes els garrofers es desenrotllen mi

llor que en els terrenys aclotats, en els quals 

amb la formació geològica han esdevingut 
amagats i per tant no poden, els garrofers 

allí plantats, albirar la mar. 
Les garrofes es destinen per aliment del 

bestiar, principalment del cavallar, substi

tuint immillorablement els pinsos de civada 

i d'altres grans. D'ací la importància d'ocu

par-nos del seu conreu i plantació. 

No es pot assegurar si els garrofers foren 
introduïts a Espanya o són arbres autòctons 
dels nostre país. La Ceratonia iliqua se

gons les lloances de l'antic Teofrast, indi

ca ·que el cultiu del garrofer havia d'ésser 

conegut de temps remotíssim. És el Ite?'a

tion de Dioscòrides. 
El summe sacerdot .del temple romà de 

Júpiter enterrava sota un d'aquests arbres 

els cabells i les ungles per simbolitzar la pu

resa divina. Així com altres arbres en la mi
tologia uns s'adoraven com a déus de la sa

biduria, altres eren dedicats a símbols de la 

igualtat, el garrofer era respectat com a em
blema de la Puresa. 

El garrofer és regularment un arbre de 
10 a 12 metres d'alçària; en terrenys quelcom 

pedragosos arriba a assolir un perímetre de 

brancatge de 35 metres. Les fulles són sem• 

pre verdes, alternes i paripinnades; flors 
apètales polígamodiviques, freqüentment in

serides en les rames velles. 
La garrofa de molts coneguda, és allarga· 

da, amida regularment 12 centímetres, la 

coberta és carnosa; les llavors estan adherí· 

des en un prim funícul que tanca l' embrió. La 

polpa còrnia del fruit del garrofer tira a dol'

ça, dolçor que ha atret a molta gent dels 

pobles rurals de l'alta Catalunya que com si 

fossin cacauets, se les mengen anant al cine 

o bé passejant-se pels rústics carrers de la 

vila en els quals uns humils venedors ambu

lants cuiden de vendre-les. Costum, no obs~ 

tant, que avui dia ja no té la influència d'anys 

enrera, perdent-se a cada moment. 

Cultiu. -A l'acabament de l'hivern s'aga

fen les llavors del garrofer -no la garro· 
fa, sinó els pinyols rojos de l'interior d'a"' 

questa- i es col:loquen en un sot bastant 

profund ple de fems. Tant aviat com el fred 

ha desaparegut definitivament i les terres es 

troben assaonades, les llavors comencen a 

g rillar-se ràpidament, apareixent a la s u

perfície al cap de vuit o deu dies, el jovenet 
garrofer. 

Els sots es faran distanciats d1un als al

tres a uns 2Q metres com a míuim. Cas d'e

fectuar-se els sots a menys distància, la po

ca separació dificultaria el garrofers de po
der-se desenvolupar vigorosos, puix que la 

gran arrelamenta que treu cada un d'ells 

pervindria en perjudici mutu , doncs les ar

rels s'enllaçarien unes amb les altres. Hem 
de con iderar que el garrofer és l'arbre més 

g ros que es cultiva al secà i per tant no s'ha 
d'escatimar el terreny plantant-los ben allu

nyats. 
. Diem que el garrofer és l'arbre més 

gro del secà per indicar que si una olivera 

és plantada separada deu o dotze metres de 
la que la segueix, quant més haurem de sepa

rar els garrofers-essent aquests el quadra

ple més grans que l'olivera! 
En cada un d'aquests sots es col:locaran 

unes tres llavors. A l'empeltar-los quan 
tinguin do anys, es separaran els garro

fers restants del mateL"< sot, deixant el 
més ben format i robust. Dipositar en el sot 

una sola llavor és exposar-se a malbaratar 
el temps; una sola llavor es pot podrir, qual- · 
evol insecte pot inutilitzar-la, etc. 

Els garrofers poden resistir molt la secada, 
però no el fred, per això' s'ha de tenir cura a 

l'entrar l'hivern de tapar el tendre garrote

ret amb canyissos o amb sacs, contràriament 

només que ei termòmetre marqui cinc graus 

damunt zero, es paralitzaran les funcions clo

rob1iques, sobrevenint la nicrosi que ocasio

narà la seva irreparable pèrdua. 

Ben cuidat el nou garrofer, als dos anys 
tindrà 60 centímetres d'alçària, s'empeltarà 

deixant al peu de la soca una branca que 

servirà de branca mascle (bord) per a fecun

dar les flors de les branques bones. A mesu· 

ra que l'arbre creixi s'aniran tallant les bran

ques inclinades cap a terra; si no es fes així, 

degut a l'hàbit dels garrofers d'estendre el 

seu brancatge en !iirecció a terra, s'arribaria 
a l'extrem d'ésser impossible l'entrada dels 

raigs solars sota el garrofer. Si Ja llum de 

Fe bus penetra sota el garrofer, impedeix que 

el seu fruit es podreixi; ademés, priva que es 

puguin desenrotllar malalties criptogàmi
ques. Els garrofers es poden empeltar de 

garrofers productors, de garrofes rogetes o 

negretes, que sempre es venen més cares, 

tenint l'avantatge que la diferència en pro· 

ducció, a altres menes de garrofers, podem 

dir que és nuHa, ben al revés dels altres cul
tius, generalment dins el mateix arbrat 

congènit, es troba que si una mena d'empelt 

produeix molt fruit, no té-l'avantatge de 

donar-lo millor que aquell que en produeix 

poc, per exemple: els ceps, el xarelío pro

dueix millor vi que no el carinyena pe

rò, en canvi, aquesta varietat vinífera en 

produeix en més quantitat, però el vi és més 

.fluix. 
Es llaurarà com mé vegade millor, apro

fundint tant com es pugui la rella de l'a

rada, en preferència arades de tracció me· 
cànica. 

S'adobaran cada tres anys, fent-se sèquies 

circumferenciades Cle 30 centímetres de fon
dària, per 40_d'amplada, i s'ompliran de fems, 

si el cultivador vol economitzar despeses 
sempre crescudes en aquests treballs, o per

què no disposa d'adobs orgànics, pot molt 

bé substituir-los amb adobs industrials. En 
aquest cas, ha d'adobar anualment per ob

tenir bones collites, equilibrant les pèrdues 

vegetatives · que experimenten els garro

fer durant la seva creixença i producció 
de fruits. 

lVI. AGRAMU1 T 
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EI Sindièat Agricola de Guissona 
i la seva comarca 

Cal veure· ho per fer-se'n càrrec. El que es campada germinà ben aviat. Comprenent 

pugui dir en una èrònica esquemàtica no que l'única manera de propagar i desenvolu· 

pot refiexar la importància ni la trans· 

cendència social i agrària que té el 

Sindicat Agrícola de Guissona i la se

va comarca, l'envergadur~ del qual és 

tan extraordinària, que pot servir de 

model i d'exemple entre els molts or· 

ganismes similars constituïts en a

quest i en altres països. 

En les terres escampades des de l'ex

trem de la comarca segarrenca fins a la 

Ribera del Sió, l'esperit cooperatiu ha 

crescut de tal manera, que el Sindicat 

compta amb socis adherits pertànyents 

a 147 pobles, formant un conjunt de 

prop de 1.900 afiliats. 
Què ha fet, doncs, que mereixi asse

nyalar-se com a sobressortint i ésser 

digne de la major divulgació? 

Heus ací que un dia, per allà a co

mençaments de l'any 1906, un engi

nyer agrònom, en Isidor Aguiló, va 

donar una Conferència -la primera 

que segurament era escoltada en a

quelles terres- per ·a posar de relleu 

la conveniència que sortissin del seu 

atascament i de la rutina amb la qual 

venien treballant-les, que calia sa

crificar l'individualisme acudint a la 

sindicació i fer-los veure que feien 

molta feina però que -produïen poc. 

Molts, naturalment, ho escoltaren com qui 

sent ploure, altres el prengueren per un 

electorer i fins n'hi hagueren que arronçant 

les espatlles, digueren: què ens ha de venir 

a ensenyar aquest bon senyor! 

Però la lliçó va ésser recollida per uns pocs 

i seleccionats entre Pauditori i la llavor es-

Façana:'del;l'edifici :social 

par: amb profit els nous procediments d'a· 

quest aspecte de l'art del pagès, seria mit

jançant l'associació, prengué cos la idea de 

crear una Societat i nasqué humil i poruc, el 

Sindicat Agrícola de Guissona i sa comarca. 

Certament l'esperit cooperatiu no neixia 

en aquell moment. Precedents casos en la 

història ja diuen ben clarament que portava 

arrels molt fondes, doncs al segle xu exis

tien ja fermes associacions que amb el nom 

de gremis, germandats o confraries, havien 

demostrat el fruit que pot obtenir-se de la 

cooperació ben ordenada. 

Es constituí el ·Sindicat, nomenant-se tot 

seguit delegats en diversos pobles de la co

marca, marcant ja en els seus inicis una fita 

i unes iniciatives ben falagueres per al 

pervindre de l'organisme, com bo de

mo~tra el fet que cercaren local propi 

per a instaHar .les seves oficines i es

tendre les campanyes de compra d'a· 

dobs que s'havien de facilitar als afi· 

li ats. 

Aquestes primeres operacions es 

feien mitjançant el tràmit d'.omplenar 

uns fulls expressius de la qualitat i 

quantitat de cada classe d'adob que 

desitjaven i aquell que no el pagava 

al comptat abonava l'u per cent cada 

mes. Avui els a~sociats es proveeixen 

d'adobs sense cap mena de formalitat, 

reduint els interessos a menys de la 

meitat, després de disposar d'un plaç 

que comprèn els mesos de juliol a de· 

sembre completament gratuït o sense 

interès o demora de cap classe. 

Palesa l'evolució experimentada en 

aquest servei, el fet que de deu va· 

gons que es servien al primer any, as· 

cendeix a 56.450 vagons de deu mil 

quilos, amb un total de 5.646.279 qui-

- los d'adobs els que han estat repartits 

entre els socis en el darrer exercici. 

Amb l'avantatge que el laboratori 

del Sindicat practica anàlisis amb 

molta freqüència, el qual dóna la se

guretat que els adobs que distribueix el Sin· 

dicat contenen absolutament el percentatge 

estipulat i garantit. 
Al segon any de funcionament, s'acordà 

establir una mutual d'assegurances del bes· 

tiar, quals operacions entre els associats sig· 

nifiquen un petit sacrifici si es té en comp· 

Façana de 1a fàbrica de farines Fàbrica ( . farines, primer pis 



te que hi han hagut' casos dissortats amb 

pèrdues d'animals que la mutualitat ha res

tablert puntualment, evitant a més d'un as

segurat una imminent ruïna. Calculen els di: 

rectius del Sindicat, que uns anys amb al

tres els socis han pagat en concepte d~ si

nistre l'u per cent de les quantitats assegura

des, com a terme mig. Difícilment seria possi

ble obtenir un major avantatge i un mitjà de 

previsió i segur tan econòmic si n_o fos l'or

ganització mutual, la qual no enclou el més 

petit negoci. El segur mutu d'animals, comp

ta ja 26 anys d'èxit crei

xent, havent augmentat de 

tal manera el volum d'asse

gurances, que les d'ani

mals assegurats de nou 

durant l'any darrer impor

ten 278.500 pessetes i el to

tal de totes les asseguran

ces, pujen a 1.405.961 pes

setes. 
Al promulgar-se la llei 

de Sindicats Agrícoles a 

l'any 1906 i posteriorment 

el reglament a l'any 1908, 

s'hi ac ullí amb el fi que li 

fossin reconegudes les ex

cepcions i prerrogatives 

que la llei concedeix. 

L'any 1912 el Sindicat ad

quirí arreus, brabants, mà

quin a seleccionadora de 

llavors, màquines de sulfa-

tar, graduador de vins, tot el qual posà a la 

disposició dels socis mitjançant un mòdic llo

guer p~r cada servei. Intensificà el submi

nistrament d'adobs químics durant tot el pe

ríode bèlic! que amb tot i les grans dificul

tats del moment, mai no mancaren. 

L'any 1915 s'establí un magatzem a Cerve

ra que permetés el millor repartiment dels 

adobs i la regular descàrrega ·dels vagons de 

ferrocarril, fe~t això que augmentés l'afluèn

cia dels agricultors de la Ribera del Sió, pre

veient-se la importancia que adquiriria a que-

Fàbrica de farines, segon pis 
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lla sucursal, la qual en el present moment 

ha esdevingut extraordinària. 

A la Conferència que donà l'enginyer se

nyor Aguiló en seguiren d'altres, que pro

porcionaren transformacions i millores en 

l'art de conrear la terra. En Josep M.a Valls, 

director aleshores de 1' Escola Superior 

d'Agricultura, parlà tan gràficament dels 

avantatges que reportaria conrear la ter

ra alternant els moderns cultivadors amb 

les antigues . arreus, que de segujda es 

posà en pràctica, havent-se palesat _pal- · 

Façana posterior de l'edifici social 

pablement els resultats pràctics obtinguts. 

L'any 1929 s'acordà aixecar l'edifici social 

propi, i no essent suficients els cabals socials 

per ·a pagar l'import de les obres, s'acordà 

emetre una subscripció d'obligacions hipo

tecàries al cinc per cent erftre els socis, 

d'interès amortitzable a la par en un termi

ni màxim de 30 anys, cobrint-se immediata

ment l'emprèstit, el qual fou de 30.000 ptes. 

El nou local media 30 metres de llargària 

per 16 d'ample. 
Ben aviat estén la seva obra cooperati-
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vista, implantant un forn, la cooperati_va de 

consum, les seccions de blats i els mag~t

zems de grans i derivats per al bestiar, pro

vocant amb tota aques~a poderosa org~n\5-

zació una llui~a tal d 'intere~so~ creats, qu~ 

els capdevanter:? es_ '{eu.en ass~tjats amb de

núncies a la Hisen<Jf! : i amb tota mena de 

greujes. No podia oc~rrer altra cosa si es té 

en compte que aquestes activitats consti

tuïen l'inici d'una vida forta, potent, de gran 

envergadura i de transcendència agrària i 

social per totes les terres de la Segarra i Ri-

bera del Sió. 

Això ho demostra posant 

de relleu els fets esdevin

guts. Creades aquelles sec

cions amb el propòsit de 

regular els preus a la co

marca, ha arribat avui a fer 

operacions voluminoses; la 

secció blat, que en l'exer

cici 1920-1921, reuní 6.000 

s a e s , en recullí 107.575 

q u a r ter e s ea l'exercici 

1933-1934, quantitat que so

brepassarà en molt l'actual 

campanya que ha propor

cionat una collita pròdiga, 

com de molts anys no s'ba

via fruit. 
Això portà com a conse

qüència una ampliació dels 

magatzems on inquibir els 

cereals; així mateix s'inau

gurà una sucursal a Casanabona, s'instaHà 

un molí triturador per a fer la farina per al 

bestiar i seguidament feu l'adquisició d'un 

magatzem a Cervera el qual immediatament 

s'hagué d'eixamplar per ésser insuficient i 

un altre a Calaf tenint en consideració el 

gran moviment cooperatiu de la comarca de 

l'alta Segarra. 
Constituí una data memorable per al Sin

dicat l'any 1929 en el qual tenint en compte 

la nece.'>sitat de construir una fàbrica de fa

rines amb tot i el difícil que era en aquells 

Fàbrica de farines, tercer pis 



212 

moments obtenir un permís oficial per a la 
instaliació de la fàbrica, com ho demostrarà 
el fet d'ésser combatuts amb una contrapro
testa signada per 74 alcaldes i per més de 
2.000 agricultors de la comarca, arribà final
ment el desitjat permis, triomfant de les 
concessions i monopolis enemics de la sindi
cació, acabant per funcionar tot l'engranat· 

ge i motors, qual brunzir 
ofegava el soroll del pa -
sat, ressonant un cant de 
victòria, un himne a l'en
cert de l'obra sindical. 

AGRICULTURA i RAMADER1A 

cent d'interès anual i passant per una sèrie 
de tràmits burocràtics, i havent de dipositar 
el blat com a garantia del préstec. I aquesta 
obra paternal la realitzava el Sindicat sense 
cap greuje per al capital social. 

Realment l'empresa efa atrevida i perillo
sa en aquells instants, majorment si es té 
en compte que es tractava de blé!-t de poc 

Heus ací un exemple que cal recordar i t~ 
oir en compte. 

Ademés, en aquesta campanya 1932-1933 
el Sindicat pogué vendre le primeres ma: 
tèries per adobs a preus inigualats per bai
xos, aconseguint una rebaixa damunt el 
preu del mercat de 4 a 8 pessetes ¡3er 100 qui
los. Aquesta diferència que sumaba unes 

20.000 pessetes s'acordà in-
l,vertir-la en la construcció 
d'un nou edifici i es lliurà 
a cada soci un títol per Ja 
quantitat que li correspon· 
gué, estimulant-los així a 
fer obra col:lectiva en pro· 
porció a les operacions que 
aquests realitzen. 

Heus ací com el Sindi
cat, sortit del no res i 
eclipsant amb els seus è.x its 
radiants les petiteses dels 
seus detractors, arriba a 
aconseguir un fons de be
neficis que constitueix un 
capital propi, molt impor
tant, amb u o a organit
zació acurada i encerta
da que l'empeny vers el 
més falaguer pervindre, 
amb un actiu molt remar
cable, i amb constants 
guanys per als associats, 
els quals amb la regularit
zació de preus en els mer-

Interior d'un dels magatzems de productes cooperatius, a Guissona 

El darrer exercici del 
Sindicat , l'any econòmic 
1933-1934, ha estat d'abun· 
dàncies, tant per l'esplen
dor de la collita, com per 
la tasca sindical. Els preus 
dels cereals, sinó tant re· 
muneradors com caldria, 
han estat més compensa
bles que altres anys, i en el 
darrer aspecte han engrui
xit considerablement els 

cats on influeix, amb les reduccions que ob
té en els preus dels adobs, del pa, despulles 
i altres, sempre amb tota mena de garanties, 
aconsegueix portar a feliç terme la tasca 

que li ha estat confiada. 
De les jornades heroiques del Sindicat 

Agrícola de Guissona, cal assenyalar el pe

ríode comprès en els anys 1932-
1933. Quan aquell cereal es co

titzaba a tot Espanya per baix la 
taxa ( 46 pessetes), coincidint 
amb la publicació del Decret de 
15 de setembre de l'any 1932, re
gulador del comerç de blat, De
cret que no s'arribà a complir, 
moment en el qual no trobava 
comprador a cap preu, el Sindi· 
cat Agrícola de Guissona l'ac
ceptava de tots els socis que el 
portessin, pagant-lo al comptat, 
abonant 40 pessetes a compte del 
preu que pogués resultar, sense 
interès i amb la garantia que 
en el moment de la seva ena-
genació cobrarien íntegre el so-
brepreu que es pogués aconseguir. I això ho 
feia aquesta benemèrita entitat al mateix 
instant que el Govern oferia com. a solució 
del problema a tot Espanya, que el servei 
de Crèdit Agrícola entregués als agricultors 
que desitgesin pignorar el blat, ún préstec 
de 20 pessetes per cent quilos, per retornar
lo dintre els sis mesos, pagant el cinc per 

rendiment, mullat i d,efectuós, com ho resul
tà la quasi totalitat del procedent d'aquella 
recoHecció, el qual dificultaba donar-li sor
tida. 

La solució fou fàcil. Ràpidament foren 
mòltes totes les partides adquirides, essent 
llanç~ts al mercat 400 vagons de farina, 

Magatzem de la sucursal de Cervera 

que si no assolien preus molt alts, permetien 
defensar-se millor que amb les matèries 
primes. 

Amb tot i això els beneficis foren ben im
portants, car cobertes totes les despeses i 
feta l'amortització corresponent, es saldà el 
compte de producció inherent a la fàbrica, 
amb 33 mil pessetes de benefici. 

fons de reserva i ha estat
permès crear un fons de previsió o de re· 
sistència que el posa a cobert de qualsevol 

contratemps. 
Ha pogut comprovar l'associat com el be

nefici directe el troba en la diferència de 
preu dels productes que adquireix o que 
ven. En l'aspecte indirecte s'obtingué amb 

el sosteniment del preu de taxa, 
amb tot i qu~ arreu els preus de
vallaven sensiblement i que el 
comerç no volia blat. Així en un 
moment donat s'omplenaven els. 
graners amb 20.000 quartere de 
blat, i que des del començament 

de la collita fins; al 31 d'octubre, 
el Sindicat reuní més de 40.000 
quarterc dc blat. Què hauria 
succeït si el Sindicat no hagués 
deturat la baixa i si tot aquell 
blat hagués acudit a proveir 
el mercat en aquelles circums· 

tàncies anormals? 
Resumint, durant el darrer 

exercici s'han reunit en els ma
gatzems 59.668 quintàs mètrics, 

equivalents a unes 107.575 quarteres de 55 
quilograms i la diferència entre el preu d'en
trada i el de sortida, ha reportat uri benefici 
de 35.500 pessetes que passaren a augmen· 

tar el fons de reserva del Sindicat. 
La campanya actual. promet encara ma· 

jor moviment i per a ella es compta ja amb 
un nou edifici que nosallres vegérem a pri· 



niers d'octubre darrer completament omple

nat de cereals i que Ja resulta esquifit per 

l'impuls que ha adquirit. Quin goig- donava 

et moviment de càrrega i descàrrega de blat, 

d'adobs, de material de tota mena! Veure 

tes màquines seleccionadores i netejadores 

funcionar; la fàbrica de farines en plena ac

tivitat! 
Poguérem admirar-hi la moderníssima 

iostal:lació de maquinària per a la selecció 

per mitjà de les variants en pes i volum de 

la llavor de blat per a la sem~ra, la qual per

met destriar uns 1.200 quilos equivalents a 

~quarteres de blat a l'hora, de la qual s'o-

cupa en altre lloc d'aquest quadern el tècnic 

agrícola, del Sindicat en Josep Pané. 

Baix la direcció d'aquest tècnic funciona 

uo camp experimental agrícola , qual tasca 

acuradíssima ens permetrà fer-ne un extens 

comentari en un proper número. 

Cal només tenir en compte, per apreciar 

la importància que ha adquirit el Sindicat, 

que èn el seu actiu compta en efectiu dispo

nibles a la vista, 364.777 pessetes i en immo

bles 330.000 pessetes; el valor de les existèn

cies sumen 420.418 pessetes i els mobles i ma

quinària237.07tl pessetes i afegint-hi les amor

titzacions que fins ara ascendeixen a 28.000 

pessetes, l'actiu en data 30 de juny darrer 

era de 1.380.375'85 pessetes. 

Hem passat per alt, per no allargar-nos 

massa, altres aspectes importantíssims de la 

vida corporativa del Sindicat; potser de 

molts aspectes podríem escriure planes i 

més planes. Solament pel que afecta a l'edu

càció social dels treballadors del camp, un 

sociòleg podria treure'n grans ensenyaments 

que aquell exerceix en l'esperit de germa

nor que tant es troba a mancar arreu en els 

temps presents. 

I anem a acabar per on potser hauríem 

d'haver començat. Fent la presentació de 

l'animador i del cervell directriu del Sindi· 

cat Agrícola de Guissona, en Ramon Pané, 

el qual porta tota l'empenta de la gran insti

tuciò. Vint-i-cinc anys de lluita constant, es

merçada en fer créixer el Sindicat, fins a 

veure'l fioreixent, bé mereix l'honor de con

signar·se. Ell ha estat el puntal, el nervi d'a

quest. organisme que avui ocupa un dels 

llocs més destacats entre les associacions pa

geses de la nostra terra. 
L'historial que hem transcrit, és el segell de 

la seva obra. Amb ell queda condensat tot 

l'elogi que se li pot fer. Que serveixi d'exem

ple i de model per aquells que a la primera 

topada ja reculen i flaquegen tement el fra

càs. Obres d'aquesta envergadura fan forts 

els pobles honor a aquells que les rea

litzen. 
R. DE MAS SOLA ES 
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EL QUE DIU LA PREMSA 
El capvespre de la ra

bassa 
Recorrent les contrades catalanes, solem 

vorejar sovint les ribes del baix Llobregat i 

del Noia. Fa pocs dies, en una d'aquestes 

excursions, en sortir del congost on es con

fones ambdós rius, contemplàvem l'extens 

panorama que de la falda de Moptserrat 

s'allarga per Migdia i Ponent i forma l'enci-

. sador vinyat que ha donat fama i prosperi

tat al Penedès. (l J 

Fent camí cap a Ponent, després d'haver 

contemplat l'avui rejovenit i llegendari !:ant 

del Diable, de l'antiga Telobis romana, re

batejada amb el modern nom de Martorell, 

a pocs quilòmetres veiem aixecar-se ardida 

sobre el pujol acostat a la carretera, la ma

sia nomenada Torre de Roselles, la qual 

posseeix el prestigiós escriptor, don Ramon 

D. Perés, bon amic nostre i antic conveí de 

finca. 
ioltes vegades havíem contemplat l'es

mentada mansió i de qu~n érem xavals co

neixíem aquells llocs familiars, sense que 

mai s'oferissin a la nostra imaginació amb 

cap impressió-extraordinària. La vista de la 

Torre de Roselles i d'una manera especial 

un dels seus predis que hi ha a poques pas

ses de la masia i que des del terrat d'aques

ta s'albira, ens recordava el que diferents 

vegades ens havia contat el nostre bon pare, 

el qual acompanyat d'altres amics seus.inte

ressats com ell en la sort de la vinya, fa més 

de quaranta anys, reconeixent aquell mateix 

puig, se'ls aparegué com un testimoni vivent 

d'un succés transcendental i a l'ensem trà

gic en el desenvolupament de l'economia 

agro·econòmica del país, per ésser aquell 

lloc on descobriren el primer focus del pugó 

radicícola, la desoladora i temible philoxem 

vastatrt'x, que assolà la comarca sembrant

hi l'espant i la mi èria . Els visitants de l'es

mentada finca, en companyia del seu pro

pietari, el senyor Perés, contemplaven la 

presència del devastador de la planta sar

mentosa, sosteniment i ajut, gairebé únic, de 

l'activa i coratjosa pagesia de la comarca. 

El puig de Roselles, testimoni perennal 

de la tràgica convulsió que poc després so

brevingué, ens apareixia ara, com un sím

bol; com un tronc gegant del ~ual n'eixien 

veus que emanaven esperances de ressorgí-

(1) Publicat aquest article amb anterioritat als 
tràgics esdeveniments dels dies 5 i 6 d'och1bre dar
rer, no per això perd inte rès, car assenyala due da
tes i dos moments que podrien é e r tris tement de
cisius per al pervindre de la riquesa vitícola de Ja 
nostra terra. 

ment de la vinya, fent pressentir dies més 

venturosos en aquell temps que la calamitat 

delmava les plantades i les condemnava a 

desaparèixer i que unes altres varietats exò

tiques havien de substituir-les. I així succeí; 

no passaren gaires anys que els vinyars que 

la fil:loxera arrasà, quedaven refets i reno

vats del tot, i es produí el cas inversemblant, 

es pot dir meravellós, que la tenacitat, la vi

goria de la raça, conduïda i alliçonada per 

moltes experiències i pràctiques de les pas

sades generacions, aprenent amb el seu 

exemple i servint·se dels mateixos medis, 

feia valer i treure profits de les terres, amb 

les mateixes normes, amb iguals procedi

ments, amb idèntiques pràctiques ancestrals 

dels nostres avis; en una paraula, valent-se 

de la institució ètnica de la pagesia catala

na, la contractual convenció de la rabassa 

morta, que convertí gairebé tota la baixa Ca

talunya en immens i potent vinyar, del qual 

en sorgien pobles, abundàncies, riqueses i 

benestar, posant de manifest la seva magní· 

fica influència tant en el concepte colonitza

dor i agrari, com en l'econòmic i social, que 

sempre tingué a Catalunya la rabassa. 

L'aparició del devastador pugó, posava no

vament de manifest la utilitat de la rabassa: 

en un lapse de temps que, degut a la breu 

durada, ningú no podia sospitar, queda

va refeta, repoblada i posat a punt l'instru

ment capital, l'element bàsic de la prosperi

tat penedenca, i el cep colombià, l'ampèlida 

selvàtica de l'altra banda de l'Atlàntic, al 

confiar-se a les mans del pagès català, amb 

la rabassa morta que sostenia el seu esperit, 

podia realitzar la magna obra de fer renéi

xer la vinya, aconseguint la victòria defini

tiva sobre lafilioxera vastatrix . 

Eren aquestes suggerències que, suara, a 

la vista del pujolet de Roselles, entretenien 

el nostre cervell i era en recorda r el que allí 

s 'esdevingué i que coneixíem per boca del 

mateixos descobridor del primer focus de la 

plaga, el qual feia que consideréssim aquell 

indret com a lloc llegendari i històric. 

I suara, amb motiu de les nostres excur

sion·s, en contemplar el mateix turó, el lloc 

fatídic d ahir, ens diem: Fou ací on va apa

rèixer la calamitosa pesta; però d'ací mateix 

n'eixia el propòsit de deturar·la, propòsit 

que reeixí amb l empenta, l'esforç, la perse

verància i l'esperit d'empresa d'una raça 

forta, ensinistrada i so tinguda per le ex

cel:lents pràctiques i valuoses institucion 

amb què la dotaren els eu passats i amb 

elles li confiaren el enllt pràctic que admt

ren propis i estrany . 
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Sostinguts per aquestes normes, formaren 
les se ves ascendències d'un país pròsper, 
ric, feliç; així es transformava la selva aban
donada, la muntanya espadada, l'erm ras, 
convertint-los en campinyes agradables, ria
lleres pròsperes, venturoses i civilitzades, i 
~mb tals instruccions sufocar els contra
temps quan d'una manera impensada es 
pr~.sentaven; tot a ixò s'aconseguia per virtut 
de la rabassa. 

Això passava ahir - dèiem-, i ara ens 
preguntem: ¿Què succeirà, què esdevindrà 
d'aquí endavan t, amb l'aparició de la nova 
fil:loxera, no l'americana, s inó la fil:loxera 
actual, la demagògica; pitjor mil voltes que 
aquella, ja que si aquesta no rosega les ar
rels del ce p, els seus danys són molt pitjors, 
puix que rosega i destrueix el cor i la cons
ciència dels conreadors de la v inya, desfent 
així les essències virtuals de la rabassa? 

Pou, fins suara aquest conveni contrac
tual , típi c de là nostra terra, eL principal 
promotor de la prosperitat de la nostra ru
ralia, fou també el qu e com cap altre, conci
liava l'interès dominial amb el de treball, 
que impulsava en all grau la difusió de la 
vinya, el que la salvà de les escomeses de la 
fiHoxcra, i és ara de témer que a l'extingir-se 
la rabassa per la desnaturalització i envili
ment dels seus impugnadors actuals, també 
declini el conreu típic de bona pa rt de Cata
lunya. Si la rabassa pogué salvar la vinya 
de la vastatrix, al declinar no evitarà els es
tralls de la nova fil:loxe ra, la demagògica, 
que amenacen ara els ceps i els seus conrea
dors . 

E ns trobem francament a la posta de la 
rabassa, i és de témer que també comencem 
la posta de la pagesia i de la terra. Amb la 
fil:loxera d'avui sense la rabassa, tampoc no 
haurien pogut salvar els nostres pares la 
vinya, com ho aconseguiren amb la fil:loxera 
que. descobriren a la Torre de Roselles. 

De tot això, la vinya serà la víctima propi
ciatòria; amb la posta de la rabassa, la vinya 
trobarà a faltar la seva ombra i protecció, 
ombra i protecció que fou la que la féu viu
re, créixer i triomfar. Amb la posta de la ra
bassa, és de témer que hi vagi la de la pam
polosa planta que féu feliç la nostra pagesia. 

RAüL M.MIR 
De La Veu de Catalunya. 

• • • 
La collita del moresc a 

l'Entpordà 
A l'Empordà conserva encara bona part 

del seu primitiu tipisme aquesta feina del 
camp, principalment a Castelló, Vilamajor, 
segons resa l'adagi empordanès, i és per 
això que cal remarcar-ho, sobretot avui que 
la industrialització va esborr ant de mica en 
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mica aquestes tradicions tan típ icament ca
tanes. 

En aquesta època de l'any la vila de Cas
telló pre. enta un caire ben poètic. Hem sor
près molts turistes embadalits davant una en
trada gran i esbatanada, amb els cairats del 
sostre fets una garlanda de penjolls d'espi
g ues de blat de moro i les parets amagades 
per l'encreuament de barres rublertes d'un 
llarg enfilall d'espigues, atapeïdes les balco
nades i coronades les crestes dels terrats 
amb la groga espiga, donant la gaia impres
sió d'abundor i riquesa. I són moltes les ca
ses qu e mostren tan bé de D éu. Fins car
rers sencers esdevenen ornats amb tanta 
formosor, i no els resta res per envejar als 
típics pobles andalusos amb llurs penjarelles 
de flors i llurs patis vestits amb tanta colo
raina, car la grogor escaient del moresc vol 
dir també la riquesa del país. 

Durant aquesta temporada no es parla 
d'altra cosa, les altres tasques del camp res
ten suspeses. Les noies deixen llurs tràfecs 
de modes i vestits, labors i altres entreteni
ments d'abans per llançar-se de ple al 
camp a recollir la groga espiga que durà a 
la llar el benestar. Les colles dels verema
dors, tot just arribades de la veïna nació, 
cuiten en recerca de feina, que sempre els 
és agradosa, sense els enuigs i altres contra
rietats inherents al treball fora de la pàtria. 

Fa bo de veure els caps de casa i altre jo
ven t atrafagats tallant amb aquella destresa 
les plantes del moresc, les quals, apilades 
tot seguit, són envaïdes per l'estol de collido-
1'es que en un girar d'ulls transporten al car
ro, en mig de cants de joia i franques rialles 
amarades de joventut. La vida és tota al 
camp. 

A casa les e~1trades es van omplenant de 
carretades i més carretades de fruit, madur 
i atapeït, el qual fa l'alegria de grans i pe
tils. Des de la casa del més senzill terrati
nent, fins a la senyorial del gran propietari, 
que a voltes viu a ciutat, i ve per recollir el 
fruit, totes presenten el mateix aspecte d'en
renou; l'ampla entrada és convertida en ma
gatzem, i solament un petit passadís en res
ta per a deixar el pas a les altres habita
cions; arreu, s'amunteguen capces i més 
capces, que esperen les joguineres mans de 
la jovenalla per a ésser despullades del fu
llam que amaga el fruit groc. 

La tasca del trencar, com a més feixuga i 
molesta, porta inherent el dret d'esfullar, 
feina agradosa i reposada, molt avinent per 
a passar les vetlles, amarades de bon humor 
i alegria, entre el jovent, que sempre en té 
alguna per dir, i per això és costum establert 
que totes les trencadores tenen dret prefe
rent a esfullar. 

Les vetlles tardorals tenen al nostre poble 
un caire pintoresc, les corrues de dones i 

noi.es amb 1a cadira baixatsota el braç es 
multipliquen per tots els indrets, les con ver. 
ses cridaneres d'un grup que escomet un al· 
tre grup de més enllà, fa esclafir les rialles 
dels vtanants, els quals comenten les incre
pacions que es llancen , per assumptes del 
mateix afer, que mai per això no passa 
de l'ambient del carrer. La feina espera 
i cal aprofitar el temps per mirar d'assolir 
els noranta cèntims, de les tres hores de 
vetlla. 

Avui aquí, demà allà, les colles enjogassa
des, enrotllen tot un munt d'espigues amun· 
tegades, que sembla que no han d'acabar-se 
mai, però que, de mica en mica, va esllavis· 
sant·se, empès per la taleia constant de tan· 
tes mans que lleugeres van giravoltant l'es· 
piga, fins a deixar-la neta del fullam que 
l'amaga, i hi deixen solament uns petits 
brins, que serveixen al lligador per a mun
tar-ne el penjoll, el qual arrecerat després a 
un recó, espera l'hora d'ésser enlairat en els 
cairats del sostre, o exposat en garlanda a 
les llargues balconatles o bé al llarg dels am· 
pits de les parets dels terrats. 

A voltes presenta un caire macàbric, la 
colla de les esfulladores, principalment quan 
les presideix la claror tremolosa d'una vul· 

gar torxa de vent, amb la seva fumerola 
mortuòria; o bé un seguit de candeles que 
il:luminen l'ampla estada, dóna la impressió, 
a l'espectador, d'éssers fantàstics qu~ volten 
el túmul d'un cadàver. No dura molt aquesta 
tètrica impressió, perquè les siluetes projec
tades a la paret, esdevenen altres tantes om· 
bres xineses que, amb llurs moviments, pro· 
mouen una xardorosa rialla que tot ho dei· 
xonda, fins la són dels més petits, que em· 
paiten la vella de la colla, que quasi mai no 
hi manca, perquè els expliqui alguna ron_da· 
lla, que .també escolten de grat els altres. 

També esdevé ovacionada la troballa d'al· 
guna espiga que fugint del color usual es 
presenta amb un fosc color vermell, la ver
mella. La seva esfulladora é.s premiada. amb 
un temps de descans, i considerada la seva 
troballa com un senyal de molta sort en tots 
els seus afers. 

n afectuós comiat dissol la reunió i ca
dascú amb la seva cadira als braços· retorna 
a casa, i espera per a més tard la clàssica 
castanyada, que sol ésser sempre la cloenda 
de la temporada. · 

:Passats uns dies, que són molt curts si bu· 
fa la tramuntana, esdevenen despullades de 
tanta poesia totes les cases; balconades, ter· 
rats i entrades tornen a llur prosaica mono· 
tonia de poble, i la grisor del novembre es 
clou dins els graners, on altres operàries 
més serioses i afanyoses esgrunen d'una ma
nera molt primitiva i sense compassió aque· 
lles espigues que veieren la llum en mig de 
tanta alegria, goig i joventut i que, per tant 



poc temps, foren la nota típica. dels carrers i 

cases de la vila. La realitat de la vida s'im

posa a la idealitat de la poesia i allò que pri

mer fou la nota poètica dels carrers ara se

rà l'ajut de les famüies, que amb el producte 

de la seva venda cobrirà les necessitats de la 
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vida. També se'n reserva una bona part per 

a la sement de l'altre any. No s'esfulla pas 

l'esperança d'altres jorns de poesia, alegria, 

joia i joventut. 

ToMÀS URALPEIX 

Del Butlletí Cambra Agrícola de l'Em,pordà 
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d'aquesta llana, la major part de bestiar de 

raça merin a, pot assegurar-se que un moltó 

australià val com deu o dotze moltons d'al· 

tres països. 

......... ~·················································································································· 
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La revista, toca un factor que no sol ésser 

tingut en compte en parlar de les riqueses 

que la naturalesa oféreix: elfactor home: No 

se sol apreoiar el fet que les riqueses natu

rals no valen res o molt poc si l'home pe~ 

falta de coneixements, d'aptitud o de volun· 

tat, no sap o no vol explotar ni utilitzar tals 

riqueses; en el fons, la riquesa dels pobles, 

tot i posseint-la, poc o res val, si l'home no 

en sap treure tots els profits. 

RECERQUES PRACTIQUES 

El corc dels grans i la sal 
Els corcs refusen la sal, diu un fabricant 

de farines americà. 

Aquest farinaire havia observat que els 

llocs on havia deixat els sacs de sal no hi 

havien corcs. Va tapar bé totes les esèletxes 

del graner amb sal i va conservar així tota 

la collita de blat sense que els corcs la inva

dissin . 
Aquest procediment, que pot ésser assa

¡at per a protegir una partida de grans en

cara no contaminats, fora impotent del tot 

per a lliurar els grans ja corcats. Si la sal és 

susceptible d'actuar preventivament, la pru

dència aconsella per els grans ja atacats per 

la calandra recórrer al mètode de molt 

temps ja conegut i aconsellat per la seva efi

càcia, de sotmetre els grans a les fumiga

cions de sulfur de carbó. 

Si hom disposa d'un local completament 

clos, que es pugui desinfectar, amb 150 grams 

de sulfur de carbó per metre cúbic durant 12 

hores, cal acudir al següent procediment: 

Cobrir bé les piles de gra amb teles imper

meabilitzades, tapar bé les juntures i regar 

les piles o bé els sacs de gra amb 200 ó 300 

grams de sulfur de .carbó per metre cúbic. 

S'ha de tenir present de prendre les degu

des precaucions en el maneig del sulfur, lí

quid que s'inflama amb molta facilitat i 

els vapors del qual en contacte amb l'aire, 

poden produir una barreja explosiva. .. ,. 
Una varietat d'arròs de secà 

Segons R. de Noter, de l'Escola d'Aclima

tació d'Estrella Pessicart·Nice, ha estat tro

bada una nova varietat d'arròs, l'an'òs de 

muntanya, procedent del Congo, que es dó

na bé tant a les terres de secà com en les 

fresc~ls, i que a la colònia belga esm·entada 

Yaren introduir-lo. de Mèxic fa ja uns quants 

anys. 
Es tractaria d'un arròs de gra gros, molt 

productiu, i sobretot, notable per la gran re· 

sistència a les secades, molt indicat per a les 

regions temperades i càlides. 

··Es distingeix aquesta gramínia, per la 

(ort{\1esa i espessor çle la palla, per la ~ran· 

dària de les espigues i el pes i grandària dels 

grans. No l'ajauen. els vents. 

A Mèxic, l'anomenen Fortuna, nom que 1~ 

han donat els pagesos per l~s notables pro· 

duccions i resistència als eixuts; i realment 

sembla ésser aquesta varietat d'arròs un ele

ment de fortuna per als països subjectes als 

rigors de les secades. On no- es disposa de 

terres de regadiu, fóra d'aconsellar que s'as

sagés aquesta nova mena d'arròs. 

• • • 
El que per a Austràlia sig

nifica el moltó 
La Dalgety a Review de Sidney, referint

se al que per a Austràlia significa el moltó, 

en un comentari editorial, fa observar. que si 

la depressió mundial ha donat una lliçó a 

Austràlia, a,questa no ha estat altra que el 

seu benestar i la seva grandesa futura van 

lligades absolutament amb la prosperitat 

dels homes que treballen la terra. Quan els 

anys es presenten amb preus alts, el crèdit'

és fàcil i tot prospera. La dita Austràlia 

avança asseguda sobre les anques d'un mol· 

tó, significa poc o res per a molts, per la 

majoria; i res menys que l'ensorrada de la 

prosperitat del món i la inquietud i malestar 

dels darrers tres anys, anys · de depressió, 

han estat necessaris per a què Austràlia 

s'adonés de la realitat i veiés quina és la ve· 

ritable font de la seva riquesa i del seu be

nestar. En aquests anys fatídics, la llana i el 

moltó, han salvat a Austràlia; i malgrat 

els preus baixos d'aquest, el país ha pogut 

treure d'aquests productes recursos que l'han 

lliurat de la ruïna i de la misèria. Dels 70 

milions de lliures esterlines de les exporta

cions, en els nou mesos que acabaren el dar

rer febrer, 24 milions cor.respongueren a la 

llana. I amb tot i haver-hi abaratiment de 

llana, com de tots els altres productes a tot 

Austràlia ha arribat a la situació enveja

ble en la qual es troba, no pels seus prats 

naturals, ni pel seu clima, ni per la topogra

fia que tant afavoreix l'abaratiment dels 

transports; totes aquestes circumstàncies, 

cal reconèixer que hi juguen la seva part; 

però amb tot, la raó fonamental del seu 

èxit ha estat l'home, el criador, el ramader. 

Rodes amb neumàtics 
als carros i tractors 

coles 

per 
agrí-

La premsa agrícola estran gera i particu

larment l'alemanya i la dels Estats Units, 

donen ~ompte que són diversos els països 

que comencen a emprar neumàtics, en lloc 

de rodes de ferro o de fusta , per oferir 

aquells molts avantatges de tracció. Els que 

adopten el neumàtic , compren, amb aquest 

intent, les rodes dels automòbils vells, les 

aprofiten adaptant-les als carros i als trac

tors. 
A Anglaterra, fa poc, es feren unes pro

ves amb carros de dues rodes de tracció ani

mal. Un carro ordinari de 5 .quintàs, amb 

una càrrega de 5 quintàs, amb _molta pena 

era arrossegat sobre una terra treballada 

amb una inclinació d'un 10 per 100, mentre 

que un altre carro, de la mateixa grandària 

amb rodes de neumàtics va poder ésser 

arrossegat, en el mateix indret i sense fati· 

ga, portant un pes de 14'75 quintàs . 

Una altra prova, a la carretera. Un carro 

amb quatre rodes de ferro i un altre carro 

amb quatre rodes armades amb neumàtics 

i joc de boles, portaven la mateixa càrrega i 

posaven en evidència que la mateixa bèstia 

que amb el carro ordinari difícilment podia 

arreu del món, la llana australiana degut a · arribar a fer mig camí, amb el carro de 

les seves qu.alitats, se n'ha venut gairebé tan- neumàtics el feia sense pena amb una càr· 

ta com se n'ba obtingut, amb tot i que la in- rega major. 

dústria indÍgena en consumeix 140.000 tones. 

Austràlia compta avui, amb uns 105 mi

lions de moltons, que en la darrera esquilada 

donaren prop de 9lliures de llana per cap. 

Si es consiqera, la bona qualitat i el valor 

l mateix temps de fer· e aque tes pro

ves, se n estan realitzant, actualment, a 

Arn rica , amb tractor provi to de neu· 

màtics, els quals sub titueixen le rode de 

ferro en el treball de le ~erre . S 'ha "l'ogut 

.. 
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Zló 

comprovar, que els neumàtics s'arr a pen 
molt millor, especia lment en els terrenys 

arenosos; en els argilosos, els resultats no 

resulten tan perfectes. 
Si s'incrementés la substitució de les ro

des de fe rro per neumàtics en les feines del 

camp , sense que l'adherència en sofreixi i la 

seva durada sigui satis factòria, qu edarien 

eliminats molts inconvenients i se simplifi

carien en g ran manera els treballs mecànics. 

Prova l'In terès qu e ha desperta t la substi

tució de les rodes de ferro per neumàtics, és 

que dediquin a aquest problema la major 

atenció revis tes tan importants com el The 

Jmplement News R eview, dels Esta ts Units , 

Die Teclmiàin die Laudwirtscha¡; d'Alema

nya , i Ja R evue !llteruatiouat d 'Agriculture, 
de l'Institut Intern acion al d'Agricultura. 

AGRICULTURA I RAMADERIA també Se n'ha 

ocupat en altres ocasions. 

• • • 
Per a prevenir les plag·ues 

de l'olivera 
L'Estació d'Olivicultura de Tortosa, ve 

mprant amb gran èxit per a prevenir les in

vasions d'insectes de les oliveres, polvorit-
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zacions de les oques i troncs, amb una mix

tura de sulfat de ferro , calç i a ig ua, que des

trueix les lar ves i e ls agents nocius que nien 

sota les escorces i són causa de moltes ma

lures d'aquests arbres. L 'aplicació convé 

fer·la en els mesos de primavera. 
La fórmula es prepara de la següent ma

nera: 

Sulfat de ferro . 
Calç . .. . . . 
Aigua .. .. . 

6 quilos 
6 quilos 

100 litres 

Es dissol el sulfat de ferro arn b 20 litres 

d'aigua; i a part en una portadora, es prepa- · 

ra morter de calç, barrejant tot seguit les 

dues dissolucions, que es completen afegint 

ai g ua fin s a 100 LiLJ·es. 
S'aplica a mb un polvoritzador. 
La pràctica ha deixat provada la bondat 

del tractament, el qual prevé moltes malal

ties de l'olivera. Per a completar els bons 

efectes, a<>onsella el director de l'Estació 

tortosina, treballar la terra i cavar el peu 

dels arbres a fi de destruir les larves que 

s'hi amaguen. 
Amb aquesta cura i cremant els residus 

de les podes i de les mòltes, s'estalvien des

peses i pèrdues que les plagues ocasionen, 

si hom no les combat. 

NOTES INFORMATIVES 

La llei seca i la llei humida 
Els països vitícoles europeus, esperaven 

que s'abolís la llei seca als Estats Units, per 

trobar sinó una solució definitiva, un ate

nuant a la depreciació del suc.fermentat del 

raïm. I si és veritat que les quantitats de 

brous exportades foren crescudes el nivell, 

del suc sobrer no ba estat suficient per a im

primir als nostres mercats una reacció de 

prou vigoria que alentés els conreadors de la 

clàssica beguda. 
El més deplorable és que d'ençà que als 

Estats Units ha estat abolida la llei seca, de

creix el nombre dels adoradors del déu Bac
cus i que les exportacions de brous cada dia 

prenen el camí del descens, fallant els càl
culs dels homes previsors, degut a què l'es

tat d'ànim del públic contra la prohibició era 

el que produïa el fenomen que molts begues

sin per vici i per seguir la corrent, si més no 
pel goig de faltar a la llei i aparèixer com a 
desaprensius i elegants. 

Les importacions durant aquests darrers 

mesos, una volta saturat el mercat, han anat 

decreixent i en els docs hi ha emmagatze¡na· 

des grans quantitats de vins i licors estran

gers perquè els importadors no s'atreveixef\ a 

pagar els drets de duanes davant la disminu

ció de les vendes i prefereixen deixar de re

tirar les comandes rebudes, pagant els drets 

de dipòsit . . 
Les entitats organitzades, que han inver

tit sumes fa~uloses per a implantar el nego
ci, lluiten contra un gran enemic, els contra

bandistes, ·els quals tenint en compte els ele· 
vats drets que paguen els brous, tenen orga

nitzat tan bé els seus negocis, que hom 

assegura que defrauden a l'estat més de 

5 milions de dòlars mensuals. Els fortíssims 

drets que graven els vins i licors fan més 
temptadors els negocis ilegals, que competei

xen amb grans avantatges amb els que tre

ballen dintre la llei, arribant a arruinar-los, 
creant-se el dilema que o no es beu pels preus 

crescuts que regeixen, o es beu de contra
band, encara que en menors proporciops, i 

en lloc de vi i de licors, la gent torna a les 

begudes procedents de Virgínia, la llet, el te 

gelat, la cola, la cervesa i la taronjada. 

• • • 
Una exposició de larong·es 
No és desgraciadament al nostre pafs on 

se celebra. És a Califòrnia, on fa vuit anys 

que any darrera any tenen lloc aquests 

certàmens , adjudicant-se premis que provo. 

q u en la rivalitat entre els expositors, el qual 

contribueix d'una manera ex traordinària al 

millora ment de les diferents espècies i varie· 

tats dels arbres cítrics, que tant han contri· 
buit a la riquesa d'aquell Estat. 

Califòrnia compta amb més de 16.000 colli
ters de llimones i taronges, i la superfície 

dedicada al conreu ocupa la immensa super

fície en unes 120.000 hectàries. Cal tenir en 
compte que aquest conreu 7e de l'any 

1841, en qual data un tal Wolfskill l'inicià 

plantant un parell d'arbres, fins arribar 

actualment a 16.000.000 (sense comptar els 

que encara no ban arribat al seu complet 

desenvolupament), que predueixen tots els 

anys 21.000.000 de caixes, que proporcio· 

nen el fruit de la salud, com molt bé deia 

un cèlebre agrònom. 

Els primers anys es celebraren aques· 
tes exposicions en tendes de campanya, 

però darrerament s'han adquirit terrenys 

que ocupen una superfície de disset hec· 

tàrees en els quals s'ha construir un agrupa· 
ment d'edificis. 

La darrera exposició ha estat visitada per 

250.000 persones. Amb el fi d'entretenir el 

públic, s'ba donat un carllcter espectacular 

al certamen, celebrant·s,e tota mena d'espec· 

tacles i concursos; es J<>rmà una escola culi· 
nària on es feien demostracions pràctiques 

de preparació de menjars i postres a base de 

taronges. 
D'aquesta manera s'han agermanat les co· 

ses útils amb les agradables, fent que riva

litzant els productors, pugui aconseguir·se 

el millorament dels productes recollits o ela· 

borats. 

• • • 
Protecció als fruiticultors 

La producció de fruita al Canadà es fa 

d'una manera racional, amb una cura espe· 

cia! per a combatre les malalties i els es

tralls que ocasionen els insectes. Els esfor

ços dels fruiticultors intelligents, sovint 
eren neutralitzats per la deixadesa d'alguns 

agricultors que vivien d'altres conreus, però 

que tenien també petites plantacions de frui
ters, la incurança dels quals es traduïa en 

una infecció general de les comarques. 
El Govern de Quebec s'ha decidit a posar 

li a aquest estat de coses, obligant els agrí· 

cuitors a tenir la cura deguda de llurs ar· 

bres fruiters. Se'ls obliga a polvoritzar dues 

vegades a l'any i a recollir o cremar el fruit 

caigut a terra, almenys una vegada cada set· 

mana. Les pomeres (fruiter molt estès en 
aquell país) que hom vulgui conservar com 

a ornament de jardineria, hauran d'ésser 
despulladés totalment d,e fruita abans del lO 



de juliol. Per altra banda, els polvoritzadors 

a emprar, han d'ésser de gran potència, per 

tal d'atenyer les branques extremes dels ar

bres fruiters. 

• • • 
La dorifora s'apropa 

A França, la dorÚora, •l'escarbat que ata

ca les patates• , segueix envaint ràpidament 

un departament rera l'altre. La zona ataca

da voreja ja les províncies espanyoles. de 

Guipúscoa, Navarra i Osca. 

A Stade (Alamanya), s'han presentat no· 

vament casos d'infecció, i a Anglaterra ha 

succeït el mateix al poble de Tiburcy. 

El Govern espanyol ha pres precaucions, 

pèrò no fóra pas sobrer extremar la vigilàn

cia a tota la frontera pirenenca. En quant 

els agricultors catalans que adquireixen lla

vor Royal Kidney, han de prendre també 

precaucions, no fos cas que algun comerciant 

poc escrupolós els lliures patata infectada. 

• • • 
Els fruiteraires espanyols 

i el ll'actat amb França 
Comuniquen de Madrid que la Unió Frui

tera Espanyola a França diu que tot i que 

sempre tingué poques esperances que el trac

tat millorés les relacions amb FranÇa, la f:or

ma amb la qual han àctuat els francesos ha 
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La lliur'e importació de 
blats i farines 

El •Butlletí Oficial de la Generalitat de 

Catalunya•, en el seu número del dia 16 

d'octubre publicà la següent Ordre: 

• Per Decret del Ministeri d'Agricultura, 

de 30 de juny de l'any actual, es dictaren 

normes en defensa de l'economia nacional i 

en benefici dels agricultors, amb relació al 

blat i a les farines. 

En l'esmentat Decret s'ordenava la inter

venció del com~rç del blat, amb legislació 

única per a tota la Península; es creaven les 

Juntes de Contractació de Blats; es fixaven 

preus, taxes, etc., però mai obstacles a la 

seva lliure circulació en les compres en les 

quals haguessin intervingut les esmentades 

217 

Juntes i en les quals es demostrés palesa

ment haver-se complert els tràmics legals. 

Posteriorment foren dictades per la Presi

dència de la Generalitat les ordres de 10 i 18 

d'agost, imposant entorpiments al comerç 

de blats i farines i amb l'objecte que es com

pleixi en totes les seves parts la legislació 

vigent en tan important matèria econòmica. 

Article únic.-Queden derogades les or

dres d'aquesta Presidència de dates 10 i 

18 d'agost darrer, referents a importació de 

blats i farines, i subsistent en totes' les seves 

parts el Decret del Ministeri d'Agricultura 

del30 de juny del1934. 

Barcelona, 16 d'octubre del1934.-El Pre

sident accidental designat per l'autoritat go

vernativa militar de la Quarta Divisió, 

Francisco Giménez Arenas•. 

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

LLIBRES 
DICCIONARIO DE AGRICULTURA ZoOTECNJA Y 

VETERJ:NARJA per A. Matons, M. Rossell i Vi

là i altres. Salvat. Editors S. A . Barcelona. 

Publicat el volum I que comprèn els fas

cicles I a III i els IV i V que corresponen al 

volum II. Preu del volum I en tela, 67 ptes.; 

preu de cada fascicle en rústica, 20 ptes. 

Aquest Oic'cionari no és una traducció ni 

comprensiva de les tasques realitzades pel 

Centre Catalanista de Girona i comarques 

durant l'any 1933. Memòria, que com diu 

personalitat tan significada com Octavi Sal

tor, és realment un document històric, amb 

l'afirmació doctrinal del catalanisme i és 

com una fina i estigmatitzadora xurriacada 

de foc al rostre de l'adversari. 

canviat el possible benefici en perjudici. Pr i- un acoblament d'altres ja publicats, es trac-

mer, perquè es retirà a Espanya el dret de 

distribuir els contingents d'importació , i se

gon, perquè s'establiren taxes especials. 

En tals condicions, segons dades de les 

mateixes Duanes franceses, la minva de les 

importacions espanyoles és de 120 milions 

de francs. 

Les impressions d'aquests elements fruite

raires són molt pessimistes respecte a l'ave

nir del mercat francès per a les nostres ex

portacions agrícoles en vista d'aquesta eleva

ció d'impostos i per a l'esdevenidor de la nos

tra balança comercial amb França. 

• • • 
Els vins catalans al Mar'roc 

Al Marroc francès posen tota mena d'en

trebancs a l'entrada dels nostres vins. Se

gons es desprèn d'una informació del Bu tlle

tí Oficial del Protectorat aparegut recent

ment, es reglamenta la fabricació, impor

tació i comerç del vi, en virtut de la qual 

queda prohibida la importació de molts ti

pus de vins considerats com exceHents per 

tot arreu. E ls vins del Penedès que acusen 

10 a 11 graus, qual acidesa volàtil és inferior 

a 1'50, es troben impossibilitats çl'entrar a 

aquell :país, 

ta d'una obra original, la redacció de la qual 

ha estat encarregada a enginyers, veterina

ris i professors, tots de les terres nostrades, 

especialitzats en problemes agrícoles i ra

maders, cada un dels quals s'ha encarregat 

de les paraules de la disciplina que domina. 

A més del sentit i ús de cada paraula, es dó

na la suficient extensió als _-:onceptes perquè 

al llegir-la tinguin una guia segura aquells 

que es dediquen o simpatitzen amb aquesta 

mena d'estudis. 
L'obra està editada amb la major pulcri

tud, de manera que deixa satisfets el bibliòfil 

més exigent. Es publica en fascicles de 352 

pàgines, en bon paper i amb una impressió 

exceHent. Els agricultors i ramaders, tenen 

un nou motiu d'agrair a la casa Salvat que 

tant ve especialitzant-se , publicant aquesta 

mena d'obres, de les quals compta amb un 

nombrós contingent i de tanta importància 

com les traduccions de l'Enciclopèdia We

ry i la publicació de les obres originals que 

integren la Biblioteca Agrícola Salvat. 

Al Diccionari d'Agricultura, Zootècnia 

Veterinària li augurem un èxit falaguer 

complet. 

EL CATALANIS~ffi A GiRONA, DURANT L'ANY 

1933, per Ramon Xifrà i Riera. Memòria 

El Servei Forestal de la Generalitat de 

Catalunya, ha tingut l'oportuna pensada 

d'editar unes Instruccions per a prevenir i 

extingir els incendis dels boscos no decla

rats d'utilitat pública. 

Conté els decrets i disposicions que han 

de tenir present les autoritats municipals, 

guarderies, autoritats i persones civils, per 

a evitar i sufocar aquests flagells de la ri

quesa forestal. 

UNIÓ DE SINDICATS AGRÍCOLES DE CATALU

NYA.- Aquest organisme, quals activitats 

extraordinàries tant han contribuït al desen

volupament de l'agricultura de la terra ca

ta!ana, ens ha tramès la memòria correspo

nent a l'exercici 1933-1934, redactada pel se

cretari general en Ramon Nubiola. Conté 

ultra el preàmbul, les dades d organització, 

les referents a les activitats del Consell, les 

conclusions de les Assemblees celebrades, 

de ramaderia, productes hortícoles, seccions 

de fruites i verdures, vi, cereals i olis, el con

tingut de la qual posa de relleu la influència 

que exerceix la Usa en el desenvolupament 

de l'agricultura de la nostra terra. 

Les obres que s'anuncien en aquesta Secció 
es troben a l'Administració de la Revista 
-;:- AGRICULTURA I RAMADERIA -:; -
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CALENDARI 
de 8embre8 i plantaclon8 de 

mé8 generalitzade8 
le8 hortali8se8, farratger~§ 

o «:onreade8 a Caial.un-ya 
i flors 

SF.MBRES DEL MES DE DESEMBRE 
HORTALISSES 

Blanc de Xampinyó . 
Bledes, de fulla ampla. 
Borratja. . . . . . 
Ceba campenya, blanca, primerenca. 
Ceba campenya, vermella, primerenca . 
Ceba blanca grossa, primerenca 
Ceba blanca grossa, francesa . . 
Ceba vermella, de cabeçar . . . 
Ceba valenciana, per a l'exportació 
Cerfull, comú . . . 
Cerfull, molt_arrissat . . . . . 

COLS DE FULLA ARRII?SADA 

Col de Milà, Aubervilliers . 
Col de Milà, grossa arrissada 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdell, Bacalan . 
Col de cabdell, Bruoswick 
Col de cabdell, Dax. . . 
Col de cabdell, Glòria . . 
Col de <Mlbdell, Holanda, peu curt 
Col de cabdell, !Iolanda, tardana. 
Col de cabdell, Joan eta o Nan tesa 
Col de cabdell , Mitra o Cor de Bou 
Col de cabdell, Quintal, molt grossa. 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt. . . 
Col de cabdell, York, primerenca. 
Col Lombarda, morada, grossa 

Créixens Alenois o Morritort 
Ensiam escaroler . . 
Ensiam romà, blanc. . . . 
Ensiarn romà, negre . . . 
Escarola molt arrissada, de Cabell d'Angel 
Escarola Cabell d' Angel, del Llobregat 
Espinacs. . . . . . . 

Faves primerenques, blanques. 
Faves primerenques, morades. 
Faves grosses, de Mahó . . . 

Julivert, comú . . . 
Julivert, molt arrissat 
Nap fi , rodó, blanc · 

Ptes. 
UJO grs. 

3'00 
1'00 
2'00 
3'50 
3'50 
3'00 
2'50 
1'75 
3'00 
1'00 
1'00 

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 
2'50 

0'75 
2'00 
2'00 
2'00 
2'25 
1 '25 
Q'50 

Ptes. 
Un quilo 

2'50 
2'50 
1'50 

Ptes. 
100 grs. 

0'75 
0'75 
1 '25 

Pastanaga fina , mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . . 

Pèsols Austràlia, mata baixa . 
Pèsols Austràlia, emparradors. 

Julivert, molt arrissat 

Pèsols Caputxins, Banya de be. 
Pèsols Caputxins, flor violeta . . . 
Pèsols setsetmaners, blancs. . . . 
Pèsols setsetmaners, verds •Selectes• 

Porro blanc, gruixut. . . . . . 
Porro monstruós de Carentan . . 
Ravenet rodó, rosa , punta blanca. 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca 
Ravenet mig l.larg, vermell, punta blanca. 

Pte s. 
100 grs. 

2'00 
1'75 

Ptes. 
Un quil~ 

3'50 
3'75 

4'50 
4'50 
3'00 
3'50 

Ptes. 
100 grs. 

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

Escarola Cabell d'Angel 

Ravenet llarg, vermell. 
Xicoira 

Nemòfila 

Xirivia . . 

FARRATGERES 

Trèvol. . . . . . . . . . . . 

1'00 
1'75 
1 '00 

Ptes. 
Un quilo 

4'50 

Ptes. 
Un quilo 

Trepadella . . . . . 
Trepadella, de dos dalls 
Zulla . . . . . 

FLORS 

Lot de 12 paquets variats, amb cromos. 
Lot de 24 paquets variats, amb cromos. 
Lot de 36 paquets variats, amb cromos. 

ES SEMBREN 

1'00 
1'25 
s·oo 

3 pessetes 
5 pessetes 
7 pessetes 

PLANTES PER A FLORIR A LA PRIMAVERA 

AquiHees 
Blauets 
Campànula 
Centaures 
Cinerària Híbrida 
Clavells d'olor 
Clavells de Sant Isidre 
Clavells de Xina 
Creu de Malta 
Digital 
Esperó persistent 

Flocs persistents 
Gypsòfila 
Malva reial 
Margarida de prats 
Nemòfila 
Pensaments 
Prat de flor rosa 
Primavera de Xina 
Violers quarentens 
Violers imperials 

EMPARRADORES PERENNALS 

Aranja blanca 
Cobea morada 
Dòlics llenyosos 
Llúpol 

Mandevillea suaveolens 
Medeola 
Passionària 
Thumbèrgia 

Les plantes perennals no floreixen fins al segon 
o tercer any de sembrades 

ESi PLANTEN 

CABECES, TUBÈRCULS I ARRELS 

Anèmones dobles 
Begònies. 
Crocus . . . . 
Ciclamen 
Dàlies, en quatre colors 
Dàlies, barrejades 
Francesilles 
Freessies 
Gladiols, en cinc colors 
Iris Hispànica . . . . 
Jacintes d'Holanda, en quatre colors 
Jonquilla rugilosa . . . 
Nards (Vara de Jassè) . . 
Narcisos trompeta, bicolor 
Safrà . . . . . . . . 
Tulipans dobles, en cinc colors 
Tulipes fines . . . . . . : 

Pte s. 
10 cebes 

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 
3'50 
1'00 
3'50 
2'50 

Preus salvant variació o existències. Per Íes remeses per correu, s'ha d'afegir a l'import de la comanda, 30 cèntims de pesseta per cada 
fracció de 100 grams i per al certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim admès per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL CULTIVADOR MODERN TRAFALGAR, 76 
TELEFON .18744 

. - .l. BARCELONA• .I PLAÇA ANTONI ., TELEFON t(J,,(J 

(Prop de l'Arc del Triomf). 
BARCELONA 
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EL l'f ER e A T • uLTIMEs coTITzAcioNs 
ADOBS l UNITAT ¡ PESSETES 

Superfosfat d'os\ 18/20 per cent d 'àcid fosfòric i 1/2 r--·················-r-············ .. ··········· ¡ 
per cent de rutrogen . . . . . . . . . . . ilOO quilos ¡ 16'00 ! 

Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àcid fosfòric ! ¡ ¡ 

sui~f~~~~ d.e ~ai~, ·_16~18·. p~r ~e~t ~-~ci~ f~sf~ri~ i i ~:::~ j 
Superfosfat de calç, 13/15 per cent d'àcid fosfòric ! ¡ ¡ 

soluble . . . . . . . . . . . . . . . . i ! 11'65 ! 
Sulfat d'amoníac, 20/21 per cent de nitrogen . . . ! ! 27'00 ! 
f'jitrat de Xile, 15/16 per cent de nitrogen . . . . i ! 27'00 ! 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equivalent a 49/50 ! ¡ ! 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . ! ! 34'00 ! 
Clorur de potassa, 80/85 per cent, equivalent a 50{51 ! ! ! 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . i ! 28'00 ! 
Matèria orgànica còrnia natural, 10/11 per cent de ! ! ! 

nitrogen i 2/3 per cent d'àcid fosfòric . . . . . i ! 38'00 ! 
Sulfat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . ! ! 12'50 i 
Nitrat de· calç, 15/16 per cent de nitrogen i 28 per! ! ! 

cent de calç . . . . . . . . . . . . . . i i 26'00 i 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 pec cent¡ ¡ ¡ 

de calç . . . . . . . . . - - : . : 38'00 : 
~ ¡ l 

INSECTICIDES I FUNGICIDES 
Sofre 991100 per cent, extra . 
Sofre 991100 per cent, extra fi 
Sofre gris o precipitat . . . 
Flor de sofre o sofre sublimat. 
Sofre de terròs . . . 
Sotre en pans, refinat. 
Sofre de canó. . . . 
Sulfat de coure, an~lès 
Sulfat de coure, pals . 
Acetat de p!'om cristall . . . . . . . 
Arseniat de sosa anhidre, 60/63 per cent. 
Arseniat de plom en pols . . . . . . 
Permanganat de potassa . 
Sosa Solvay . . . . . . 
Nicotina 98 per cent . . . . 
Sulfat de nicotina 40 per cent. 

-140 quilos I g:~ I 
: ¡ • ¡ 10'00 ¡ 
· i 50 quilos i 25'00 i 
. !100 quilos ! 35'00 ! 

f i 1~:ft I 
. : : 250'00 

: 11 quilo I 
5

~:~ 
. : : 18'00 

j l 

~cid cít!~~s~~~~~~r~~~L?GICS . ¡100 quilos¡ 475'00 
Acid tartàric cristaHitzat país. . i i 360'00 
Acid sulfurós anhidre. . . . . . . . . . . . i i 240'00 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. i i 150'00 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. i ! (')0'00 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . i i 85'00 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . l l 80'00 
Lluquets iense degotalls, classe francesa . ¡ : 115'00 
Albúmi_na de galli_na en plaques . . · . . ! 1 quilo i 20'00 
B10sulfit Jacquemm . ! 100 quilos! 475'00 
Carbó vegetal . . . . . i ¡ 300'00 
Carbó vegetal impalpable . ¡ ! 75'00 
Caseïna pura . . . . . ¡ : 300'00 
Cola de peix Cayenne. . 1 quilo i 26'00 
Cola de peix en fideus . . . . : : ! 26'00 
Cola de peix Saliansky . . . . · ! 100'00 
Carbonat de calç (desacidificant). : ¡100 quilos! 75'00 
Caramel concentrat . . . . . · ; 300'00 
Enofosfat bicàlcic . . . . . . i ! 120'00 
Fosfat amònic . . . . . . . i ! 250'00 
Gelatina plata en fulles primes . . . :.' ! 900'00 
Gelatina or en fulles primes . . . . :. : 975'00 
Gelatina Vinocol en fulles primes . i 300'00 
Metabisulfit de potassa cristaHitzat. . . . : : l 200'00 
Metabisulfit de potassa en pols, antiferment • ¡ ! 220'00 

f~}~i~\~~e:,~~¡w•: : : : : ·•: .• ,''::',,:! I,.~~ 
Taní a l'alcohol, pols' extra. . ! 950'00 
Taní a l'alcohol agulles extra . . . . . i 1.100'00 

Tartrat ne~: ;~;;a;;~;:~;~ I 650'00 

Amiant . . . . . . . . . . ¡_ 100 quilos.l 1.400'00 
CeHulosa extra forta . . . . 350'00 
CeHulosa per a vins licorosos . : l 1 q~ilo l 10'00 
Terra d'infusoris . . . . . . ! 100 quilos i 65'00 

:~~~~~'~:~$!LLEGUMS I I ~·oo~.oomoi 
Arròs Selecte. . . . i i 55'50 a 56'50¡ 

Arròs Floreta. . . . 
Arròs Matisat. . . . 
Arròs Bomba, primera 
Arròs Bomba, segona. 

BLAT 
Forment de Castella . 
Candealdela Manxa . 
Forment de la Manxa. 
Aragó ..... . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
ComaFca . .... 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . . . . 
Lleida . . 

CIGRONS 
Cigrons Màlaga, fins, números 44 a 46. 
Cigrons Màlaga de 54 a 56 . . . . . 
Cigrons Màlaga de 60 a .62 . 
Cigrons Màlaga de 63 a 65 • 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors . 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número :19 
Cigrons Sauc. . . . . . 
Orali mitjans . 
Oran superiors 

CIVADA 
Extremadura. 
Cartagena. . 

ESCAIOLA 
Andalusia, corrent. 
Andalusia, fi . 

FAVES 
Extremadura. 
Mallorca . 
Andalusia . 
Turquia. . 
Valencianes 
Eivissa . 
Mahó 
Itàlia. . . 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . · 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

llULL 
Estranger. 
Comarca . 

MONGETES 
Mongetes València Pia et 
Mongetes Tranquillon . 
Mongetes Monquilines . 
Mongetes Mallorca. . . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes Cocorrosses Castella . . . . 
Mongetes Cocorrosse~ Turquia 
Mongetes Comarca noves . . 
Mongetes Perles Galícia. 
Mongetes Bulgària . 
MongetesCoco Sophie 
Mongetes Prat . . 

MORESC 
Lleida . . . . . 
Andalusia corrent . 

ORDI 
Extremadura . . 
Urgell i Segarra. 
Manxa . ... 

VECES 
Veces Navarra . 
Veces Andalusia 

ALTRES CEREALS I LLEGUMS 
Ers país. . .. . ·. 
Ers estrangers negres 
Fajol .... 
Fesolets . . . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona . 
Guixes . . . . 
Llenties. . . . 

BARCELONA• PLAÇA . ANTONI LÓPEZ. t S TELEFON t6jj6 
/ 

i UNITAT ¡ PESSETES 

. f 100 quilos ! ·s-:;;:so"~---58'·5~ 

. ¡ • : 57'00 a 58'00 

. ! !100'00 a 105'00 

. ! i 85'00 a 90'00 

-I ~ 5~;0000 a 55'00 
. , , " a 00'00 
. ¡ ¡ 51'00 a 00'00 
- i ¡ 54'00 a 55'0() 
. ¡ ¡ 50'00 a 57'00 
. ! ! 50'00 a 51'00 
. : : 00'00 a 00'00 
. i i 53'50 a 54'00 
. l l 45'00 a 00'00 
. ¡ ¡ 48'00 ?. 49'00 

. : :100'00 a 102'00 

. ¡ j 65'00 a 67'00 

. : : 56 '00 a 57'00 

. l ¡ 54'00 a 55'00 
• j ¡ 52'00 a 70'00 
. ! ¡ 00'00 a 00'00 
. ! :130'00 a 180'00 
. ! !140'00 a 150'00 
. ! l 00'00 a 00'00 
• j ! 00'00 a 00'00 
. ¡ ¡ 00'00 a oo·oo 
. ¡ ¡ oo·oo a 00'00 

. : : 33'50 a 3.t'OO 

. j j 32'50 a 33'50 

. ¡ ¡ 50'00 a 51'00 

. j j 55'00 a 56'00 

. ¡ ; 45'00 a 46'00 

. ; ! 45'50 a .WOO 

. ! j 63'00 a 70'00 

: ¡ : ~:gg : òó:gg 
. ¡ ! 45'00 a 45'50 
. ¡ i 65'00 a '70'00 
. i l 42'00 a 42'50 
: : 

. l l 41 '50 a 42'5() 

. i i 41'50 a 42'5{} 

. l l 00'00 a 00'00 

. : : 00'00 a 00'00 

. ¡ ~ ¡ 40'00 a 42'00 

. i i 46'00 a 00'00 

. l i 69'00 a 62'00 

. !- \z~·oo a 
8
8
0
o;

00
oo 

. ; ; 18'00 a 

: : : ~~:gg : ~~:gg 
. i i 120'00 a 122'00 
. i !128'00 a 130'00 

: I 1 8~:~ : 8~:~ 
. i i 65'00 a 00'00 
. i i 62'00 a 00'00 
. i !100'00 a 98'00 
. i i 78'00 a 80'00 

.I 1 42'00 a 4,a·oo . : ¡ 44'00 a 44'50 

. i ! 37'50 a 38'5(} 

. ! ¡ 39'00 a 40'00 

. i ! 37'50 a 38'50 

I ~ ~~ ::::~ 
. ¡ ¡ 39.~0 a 40'00 
. : ; 38 oO a 39'50 
. l ¡ 6?;00 a ~:gg 
: : : ro.gg : 92'00 

: : : ~¡~:gg : l¡f:~ 
. i l 75'00 a 135'00 
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FARINES I DESPULLES 
Farina sensera, mitja força · 
Farina sensera, força. · : · 
Farina extra blanca, supenor. 
Farina blanca, corrent · · · 
Farina Aragó. · · 
Farina regió · · · 
Nómero 3, amb sac. 
Ntímero 4 
Segones 
Tercere'-
Quartcs. 
Menut . 
Segó .. 
Scgont· t. 

FARRATGES I PINSOS 
Garrofes negres Vinaroç, sense sac. 
Garrofes negres Castelló. · · · 
Garrofes València · 
Garrofes roges · · 
Garrofes Eivissa · 
Garrofes Mallorca · · . · 
Polpa de remolatxa, pats, sense sac 
Turtó de ,:oco · · · · 
Farina de llinosa 
AJfals primera 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d 'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, 50 cabeces · 
Primeres 100 cabeces . . 

AMETLLE 
Mallorca propietari, sense tros; 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . . 
Mollar, amb clofo~a . 
Gra Esperança pnmera 
Comun a 

ANÍS IW GRA 
Andalusia . . 
Manxa . . . 
AVELI~ANE 

Gra primera . 
Colliter. . · 
Garbellada . · · 
Negreta escollida 

CACAUETS 
Tres grans blanc primera 
Tres grans segona. . . 
Dos grans blanc primera 
Dos grans vermells 
Esclofollats . . . 

COMINS 
Oel país. 

LLOBINS 
Llobins número 1 
Llobins número O 
Llobins Albucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. 

PÈSOLS 

Sencers. 
PINYONS 

Castelles . 
SAFRANS 

Selecte. . . 
Superior Estat 
Aragó .. 

XUFLES 
Escollides . 
Colliter . . 

ous 
Empordà ..... . 
Vilafranca del Penedès . 
Mallorca . . . . .. 
Bulgària ..... 
Bèlgica (dos tamanys) . . 
Holanda (quatre tamanys) . 
Mahó ..... 
Síria (dos tamanys) 
Maçagan 
Ineboli. 
Trabzon 
Samsun 

D'OLIVA 

Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

OLIS 

AGRICULTUI<A I RAMAOERLA 

1 UNITAT ' PESSETES : 

.1 100. q~;;: ; .. ;~.;;;; "~"·;;:;;;; ¡ 
: • : 85'00 a 100'00 : 

·i ; 74'00 a 76'00 i 
·i i 72'00 a 73'00 l 
·¡ l 73'00 a 74'00 l 
: l l 00'00 a 00'00 1 
. ¡ l 50'00 a 52'00 ¡ 
l i 45'00 a 48'00 ¡ 

·¡ i 33'00 a 36'00 l :¡ i 32'00 a 35'00 ¡ 
¡ i 30'00 a 34'00 : 

· i100 litres i 4'50 a 4'75 ¡ 
·¡ i 3'75 a 4'00 ¡ 
:¡ f 4'25 a 4'50 ¡ 

. 1 42 qUJlos I 9'75 a 00'00 I 

. i • ¡ 00'00 a 00'00 ¡ 
: : 8'75 a 9'00 : 

·¡ i 8'50 a 0'00 i 
·i i 7'25 a 7'50 i 
·¡ i 6'00 a 6'25 l 
:11oo q~o!. i ·28'50 a 30'00 ¡ 
.i • i 34'00 a 00'00 ¡ 
: ~ 39'00 00'00 : :¡ . ¡ 18'50 : 00'00 l 

·.i 17'50 a 00'00 i 
.i 8'50 a 0'00 i 
.i 9'00 a 0'00 i 
. i 22'00 a 00'00 i 
! ¡ 
. ¡ Un quilo 2'0() a 2'50 ~ 
.¡ 2'50 a 3'00 l 
i ; 

. !100 quilos l290'00 a 305'00 ! 

. : • !310'00 a 315'00 : 

. i Í340'00 a 00'00 i 

. i l 95'00 a 00'00 i 

.i !340'00 a 00'00 i 

. i Í310'00 a 00'00 i 

. I 1150'00 a oo·oo I 
. : i 145'00 a 00'00 : 

.I ! oo·oo a oo·oo I 

. i i 11 0'00 a 115'00 i 

. i !115'00 a 120'00 i 

.i !120'00 a 125'00 i 

. I 1115'00 a oo·oo I 

.: i110'00 a 00'00 i 

. 1 Ï115'00 a 00'00 l 

. : i 00'00 a 00'00 : 
· ¡ i 00'00 a 00'00 i 

.I 1175'00 a 00'00 I 
:1 . ~:~ : gg:gg I 
-¡ 1140'00 a 00'00: 

l i 125'00 a 00'00 : I I 00'00 a 00'00 

·¡ 195'00 a 105'00 

·¡ 1440'00 a 00'00 

· ¡ El quilo !200'00 a 00'00 i 

. ·: .. ,',, i190'00 a 00'00 
1140'00 a 145'00 

-1100-quilos f125'00 a 00'00 ·¡ • j110'00 a 00'00 

.Iso dotzenes ~ 96'00 a 00'00 

. i !112'00 a 00'00 

. i i 84'00 a 00'00 

. : : 78'00 a 80'00 

. ! \ 78'00 a 80'00 

. i ¡ 82 i 84 

. i i 96'00 a 00'00 

. i i 62'00 a 00'00 

.i i 62 i 65 

. l i 68'00 a 00'00 

. i i 64'00 a 00'00 

. l i 66'00 a 00'00 

.1100 quilos· 171 '00 
·¡ • ¡ 179'00 

:! i ~~g:gg 

DE PINYOLA 
Verd, primera 
Verd, se~ona. 
Groc, pnmera 
Groc, segona . 
Fermentat. 
Fosc . . .. 

DE COCO 

Blanc (en barrils) 
Cochín .. . 
Palma .. . 
Extrafior . . 

DE LLINOSA 
Cru (en barrils) . 
Cuit . . 

i UNITAT i PESSETES . e:~·-~~~=-~~::: ... : .. ·::: 
. i • i100'00 a 105'00 
. i !122'00 a 00'00 
. ¡ i105'00 a 00'00 
. i l 79'00 a 00'00 
. i ! 87.:._00 a 00'00 

: ¡· I gg:gg : ~:~ 
. l l gg:gg a ¡;:¡:~ 
'I ! a 

. : ¡ g~:gg: ~:~ 
Incolor . . . . · i Í200'00 a 00'00 

SURO . . . 'I I 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera . \El quintar\ 63'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, segona. ¡ i 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. . i 15'00 a 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix1 primera. ¡ i 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera orainària. · ¡ ; 50'00 a 55'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix segona . . · · : :. 25'00 a 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . · ¡ ¡ 15'00 a 20'00 

VINS 
Penedès, de 8 a 10 graus . . . . . 
Camp de Tarragona, de 9 a 19 graus . 
Conca de Barbarà, de 8 a 9 graus 
Priorat, de 13 a 15 graus . . . 
Vilanova i Geltrú, de 8 a 10 graus 
Igualada, de 8 a 10 graus 
Martorell, de 8 a 10 graus 
MaiUa, de 12 graus . . 
Alacant, de 14 a 15 graus 
Mistela . 
Moscatell 

ALCOHOLS 
Rectificats d'indústria, 96/97 graus . . . 
Rectificats de residus vínics, %/97 graus . 
Rectificats de vi, %/97 graus . . . 
Desnaturalitzats 88/90 graus . . . 
Destil:lat de brisa . . . . . . . 
Aiguardent de canya, de 75 graus . 

T ARTRA I DERIVATS 
Mares de vi, 24/30 ·graus d'àcid . . 
Tartrat de calç, 50/52 graus d'àcid . 
Tartr~ de brisa, 55/60 graus d'àcid . 

VINAGRES 
CLASSE CORRENT 

Daurat 
Prior . . . . . . 
2 en 1. . . . . . 

CLASSE VELLA 
Daurat . . . . 
Prior. . . . . . 
2 en 1 ..... 

CLASSE CORRENT 

De 5 graus. . . 
De 6graus. . . 
De 7 graus. . . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 
BOVÍ 

Bous del país. . . . . . . . . . . 
Vaques del país. . . . . . . . . . 
Vedelles gallegues. . . . . . . . . 
Vedelles de llèt del país fins a 100 quilos , 
Estaques fins a 150 quilos . . . . . . 
Estaques des de 150 quilos . . . . . . 
PORQ~ . 

Del país blancs . . 
Valencians blancs . 
Extremenys . . . 
Mallorquins . . . 

CAVALLAR 
Cavalls grassos, a ull, segons siguin 

LLANAR 
Anyells aragonesos, de 7 a 9 quilos. 
Anyells aragonesos, femelles . . . 
Lletals aragonesos . . . . . . . . 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. 
Ovelles extremenyes, de 10 a 12 quilos 
Anyells extremenys, esquilats. . . . . 
Anyells extremenys, femelles esquilades. 
Moltons extremenys, llana . . . . 
Anyells manxecs, vena . . . . . 
Anyells manxecs, capats . . - . . 
Anyells manxecs, femelles. . . . . 
Moltons castellans, de 12 a 14 quilos . 
Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos . 
Anyells castellans . . . . 
A.Ílyells castellans, femelles 
Moltons segurenys 
Ovelles segurenyes, pelades 
Anyells segurenys. . . . 

i Ne· Ro-
Grau i i Blanc gre sat 
carga !1'65 -1'75 -1'65 

i1'85- 2'00 -1'85 
Ï1'50 -0'00 -1 '50 
! 0'00 - 2'50 . 0'00 
: o·oo -no- o·oo 
i1 '65- 1'65- 0'00 
i l'SO- 1'85 - 0'00 
i l 'BO- 0'00 - 1'85 
¡ 0'00 - 0'00- 0'00 
Ï2'90 - 3'00 - 2'90 
: 3'90 - 0'00 - 0'00 
~ 

. l 100 graus ¡265'00 a 270'00 
· l • ! 257'00 a 00'00 
· l !260'00 a 00'00 
· i !240'00 a 00'00 
· i l 00'00 a 00'00 
· i !215'00 a 00'00 

¡ Grau i ¡ 
. \100 quilos \ 

: » : 

:H"Wlitt•: 

' 

t=, 
: ~ 
·¡ 
. ¡ 
. ! 

0'70 a 0'00 
1'60 a 0'00 
1'35 a o·oo 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

30'00 
35'00 
40'00 

2'50 a . 2'60 
2'50 a 2'60 
3'40 a 3'55 
3'75 a 4'10 
3'50 a 3'í5 
2'75 a 3'00 

3'75 
3'75 
3'40 
0'00 

a 3'90 
a 3'90 
a 3'50 
a o·oo 

(Variació) 

4'00 a 
4'20 a 
5'20 a 
3'30 a 
2'70 a 
3'80 a 
2'70 a 
3'60 a 
3'70 a 
3'80 a 
4'10 a 
3'30 a 
3'00 a 
3'75 a 
3'80 a 
3'70 a 
4'10 a 
4'30 a 

4'10 
4'30 
5'25 
3'40 
2'80 
3'85 
2'80 
3'70 
3'80 
0'00 
4'20 
o•oo 
o·oo 
0'00 
0'00 
3'80 
4'20 
4'40 



' 

' 

; 
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ACR!.CULTURA I RAMADERiA 

: . 

LlaVo 9 S d'Hortalisses 
Agrelles 
Albergínia morada llarga 
Albergínia negra llarga . 
Albergínia naBa, molt primerenca 
Al·berginia molt grossa, rodona 
Al·berginia montruosa de Nova York 
Api ple blanc 
Bled,a, fulles amples 
Blt:da, fulles verdes . • . 
Borratxa 
Bròquil blau de Santa Teresa 
Bròquil blanc primerenc . . 
Bròquil gros de Nadal, morat . . . . . . . 
Bròquil mig blanc de Sant Andreu, primerenc . 
Bròquil romà de Quaresma . . . . . . 
Bròquil gros blanc, tardà, de Sant Isi·dre . 
Carxofa grossa de Laón 
Carbassa francesa, del bon gust 
Cubassa Cabell d' Angel 
Clui>assa vinatera o de Pelegri 
C8.11bassons ·· 
Card ple blanc · 
Ceba blanca, primerenca, de la Reina 
eeba blanca grossa, primerenca 
Ceòa blanca grossa, france~, ta.rdana 
Ceba blanca Campeny, molt primeren.ca. . 
Ceba verme.lla Campeny, molt primerenca . 
Ceba vermella de ca:b<2ssar . 

o .. . 

~ba vermell& llarga, de Vic, pril;ll.er®ca. ." 
C.~b¡¡. valenciana, per a l'export&<;ip 
Cibulet 
Cerfull comú 
Cerfull molt rissat 
Cogombre lla:rg, verd. 
Oogombre petit, Corniehon 
Col de Milà Aubervilli~rs 
Col de Milà grossa, risillida. 
Col de Milà precoç, ~ Sant Joan 
Col de¡ Milà, de set setmanes, nana 
Col de Nadal 
Col de capde)l, Bacalàn. 
Col de capdell, Brunswick 
Col de capdell, Dax. 
Col de capdell, Glòria 
Col de capdell, Holanda, peu curt 
Col de capdell, Holanda, tardana 
Col de capdell, Joa.neta o Nantesa 
Col de ca.pdell, Mitra o Cor de Bou 
€ol de capdell, Quinta!, molt grossa 
Col de capdell, Schweinfurt 
Col de capdell, Sant Dionis . . . . 
Col de capdell, York, primerenca. . 
Col de capddl, Lombarda, morada, groüa . . 
Gol de Brusse1les 
Col verda de brotó. 
Col gegant farratgera,. Cavaller 
Col gegant farratgera, de fulles. rissades 
Coliflor extra primerenca . 
Coliflor de Nàpols, primerenca 
Coliflor de ~àpols, tardana 
Ooliflor de Nàpols, molt tardima· 
Colinap (NllJPicol) blanc, Champion 
Creixens Alenois o morritort 
Creixens d'aigua o de font 
Creixens. d'horta 
Es,calun_yes. 
Eselll'Ola 1-'issada, de fulla doble 
Escarola rissada, cor ple 
Escarola molt rissada,. Cabell d' Angel 
Escarola Cabell el' Angel, del Llobregat .. 
Espàrrec gros d'Hola:nda . . . . 
Espàrrec d'Argenteuil, primerenc 
Espinac monstruós de Viroflay . 
Enciam de capdell, de les quatre estacions 
Enciam de capdell, Batavia 
Enciam de CllJPdell1 Rei de- Maig 

100 grs . Un quilo 
Ptes. Ptes. 

1'50 20'00 
4'50 40'00 
3'0Q 25'00 
5'00 45'00 
6'00 50'00 
6'00 50'00 
1'75 15'00 
1'00 9'00 
1'00 9'00 
2'00 .. 18'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
6'00 50'00 
1'25 10'00 
4'00 30'00 

10'00 
1'00 
3'00 
3'50 
3'50 
2'50 
3'50 
3'50 
1':75 
2'00 
3!5,0 
5'00 
1'00 
1'00 
2'00 
2!00 
1'75 
1'75 
1'75 
1'75. 
2'50 
2~50, 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'60 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
1'75 
1'75 
1'00 
1'25 
6'00 
3'50 
3'60 
3'50 
1'00 
0'75 
4'00 
!'50 
0'75 
1'25 
1'25 
2'25 
1'25 
1'00 
l'O O 
0'50 
2'00 
2'00 
2'00 

9'00 
25'00 
6(}'00 
30'00 
zo·oo 
30'00 
30'00 
16'00 
18'00 
30'00 
45'00 

8'00 
8~oo· 

18'00 
18:oo 
15'00 
15'00 
15'00 
15'00 
20'00 
20'00· 
20'00 
20'00. 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
ZO'OO 
20'00 
20'00 
16'00 
15'00 

8'00 
11'50 
50'00 
30'00 
30'00 
30'00 

9'00 
7'00 

35'00 
14'00 

5'00 
11'50 
11'50 
20'00 
11'50 
9'00 
9'00 
3'00 

17'50 
1'7'50 
1T50 

! 

' 

I • . 
¡¡ 

Enciam de capdell groa, d'hivern 
Enciam de capdell escaroler o català . . . . 
Enciam de capdell,, Trocadero, per a l'exportació 
Enciam romà, lla:rg, blaru: . . . . . 
Enciam romà, lla:rg, verd 
Faves quarentenes, m{)lt primerenques 
Faves primerenques, bla:nques 
Faves primerenques, morades . 
Faves grosses, de Ma.hó, tarda:nes 
Julivert comú 
Julivert fulla molt rissada 
Meló de la Guatlla, primerenc 
~ló valencià tendral, pril:Ò.erenc 
Meló valencià groc, primerenc 
Meló valencià, tardà 

MONGETES 
PER A MENJAB, TENDRES 

Terreres, Mig-dol, molt primerenques 
Terreres, Mot?ta vermella, primerenques 
Terreres, Motxa grisa, primerenques 
Emparradores, Avellaneta blanca, primerenques 
Emparradores, Avellaneta negra, primerenques. 
Empa:rradores, Avellaneta vermella, mig prea. 
Emparradores, Sucre o Llaminera, molt prim. 
Empa:rradores, Garrafa! morada, bisbes, mig pr. 
Emparradores de la Neu, tardanes. . . . . . 
Emparradores, Ro:ma:na 0 Facciosa,· tarda:nes . 

PE& A IlESGRANAB 
Terreres, Ganxet d' Alca:nar, molt primerenques 
Terreres, Manresana, primerenques 
Emparradores de la Neu, tardanes. 
Emparr~ores, Carai; ta:rda:nes 
Emparradores, Ganxet, tardanes 
Emparradores, Sastre de la Costa. . . . . . 
Ea:npaz'radore:o, Ga:rrofó valencià, gra molt ample 
Nap de taula, blanc, rodó 
Nap de taula, blanc, llarg 
Nap · de taula, blaru:, mig llarg (nap de moda). 
Nap de taula, .groc, rodó 

· Nap de taula, llarg, negre 
Pastanaga de taula, llarga . . 
Pastanaga de taula, mig llarga . . . . 
Pebrot, mata baixa, gros, molt primerenc 
Pebrot, gros, de Lloret, mig primerenc . . 
Pebrot, gros, de banya 
Pebrot, gros, de morro 
Pebrot, molt gros, de Reus · . 
Pebrot, molt gros, de Torroella 
Pèsols Austràlia, mata baixa 
Pèsols Austràlia, emparradors 
Pèsols setsetma:ners, mata baixa 
Pèsols setsetmaners "Selectes", mata baixa . 
Pèsols caputxins, banya de. bè 
Pèsols caputxins, flor violeta. 
Porro gros, blanc 
Porro mònstruos, de Carentan 
Ravenet rosa, rodó, punta blanca 
Ravenet vermell, Todó, punta blanca 
Ravenet vermell, llarg 
Ravenet rosa, mig llarg, punta blanca 
Ravenet vermell, mig llarg, punta blanca 
Remolatxa fina, morada 
Remolatxa fina Cheltenham . 
Selsifis bla:nc . 
Síndria molt primerenca 
Síndria Beafa, molt dolça. 
Síndria de Màlaga . 
Sindria de València 
Tomàtec de Vilaseca, molt primerenc 
Tomàtec Pometa, gros, primerenc 
Tomàtec Pera, gros, tardà 
'l'omàtec rodó, llis, gros, tardà 
Tomàtec de penjar 
Xicoira a:rrel grossa, de BrusseUes 
Xirivia • 

100 gra. Un quilo 
Pte•. Pte•. 

2'00 17'50 
2'00 17'50 
2'00 17'50 
2'00 ' 17'50 
2'00 17'50 

4'00 
2'50 
2'50 
l'50 

0'75 6'00 
0'75 6'00 
2'00 18'00 
1'25 10'00 
1'26 10'00 
1'26 18'00 

1'25 
1'25 
1'25 
1'25 
1'25 
1'75 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 

1'00 
1'75 
1'00 
1'00 
1'00 
l'O O 
1'00 
1'00 
1'00 
4'00 
1'25 
1'00 
1'00 
1'00 
3'00 
3'50 
3'50 
1'50 
1'75 
1'75 
1'00 

2'50 
2'50 
3'00 
2'50 
3'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 

¿'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
4'50 

12'00 
12'00 
12'00 
12'00 
12'00 
15'00 
17'50 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
3'50 
3'75 
3'00 
3'50 
4'50 
4'50 
9'00 

16'00 
8'00 
8'00 
8'00 
8'00 
8'00 
8'00 
8'00 

35'00 
10'00 
9'00 
9'00 
9'00 

25'00 
32'50 
32'50 
12'50 
16'00 
15'00 
7'50 
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AGRICULTURA I RAMAbERtÀ 

Llavors 
Agrostis . 
Aira flexuosa 
Alfals fulla ampla, decuscutada, superior 
Alfals de Provença 
Alfals Lupuli (Minette) 
Alfals rústec (Mielga) 
Al opec u ro. 
Argelaga. 
Bersim 
Broono de prats 
Carbassa molt grossa 
Cinossuro de prats 
Civada fromental. 
Colinap 
Col gegant, fulles llises, Cavalier 
Col gegant, fulles rissades 
Col ça 
Dactilo aglomerat 
Festuca pratensis. 
Festuca ovina 
Fleo de prats 
Girasol gran 
Roleus llanós 
Lotus comú 
Moresc gegant Caragua groc. 
Melilotus de Sibèria 
Moha d'Hongria . · . 
Mostasaa blanca 
Nap suec, molt gros, rodó 
Nap suec, molt gros, mig llarg 

de 
Un quilo 

Ptea. 

7'00 
5'00 
3'00 
4'00 
3'50 
4'00 
8'00 

15'00 
2'50 
4'50 
6'00 

10'00 
4'00 
9'00 
8'00 

11'50 
2'60 
4'00 
.7'00 

10'00 
4'00 
2'50 
4'00 

10'00 
1'50 
2'60 
2'00 
2'60 
3'50 
4'00 

Farratgeres 
Nap suec, molt gros, llarg 
Nyàmares. 
Pasta.n.a.ga farratgera, groga 
Pastanaga farratgera, blanca 
Pèsol Ïarratger 
Pimpinela o trepadella rústega. 
Poa de prats 
Rave gros o de bou 
Ray grass, inglès 
Ray grass d'Itàlia 
Remolatxa (bleda rave) rosa Mammouth . 
Remolatxa (bleda rave) vermella 
Remolatxa (bleda rave) groga 
Remolatxa (bleda rave) blanca, mig sucrera 
Remolatxa sucrera 
Serradella anual 
Sorgo negre sucrat 
Sulla desclofollllida 
Trèvol vermell o violeta 
Trèvol anyal, fè o fenc 
Trèvol nano, blanc 
Trèvol híbrid 
Trèvol de les sorres (Anthyllis vulnerària) 
Trèvol d'Alexandria o Bersim 
Trepadella d'un dall, el\') 1oo quilos . 
Tr.epadella de dos dalls, els 1oo quilos. 
Vessa farra~era, peluda 
Xicoira d'arrel grossa . 
Xirivia 
Llavors per a prats, en barreja 
Llevors de graminees, en barreja 

Un quilo 
Pte s. 

5'00 
1'26 
7'50 
7'50 
1'50 
4'00 
6'50 
4'00 
2'50 
2'50 
3'00 
3'00 
3'50 
3'00 
2'60 
2'00 
0'85 
8'00 
4'50 
3'00 

10'00 
6'00 
7'00 
2'50 

100'00 
125'00 

2'60 
15'00 

8'60 
3'00 
2'00 

Correspondència , comandes i girs: EL CULTIVADOR MODERN. - Trafalgar, 76. - Telèfon 18744. - BARCELONA 

Planter de Fruiters Bords 
Per a la formació de Vivers 

wm------~·------------------------------------------------------------~-------------
Albercoquers 

L'albercoquer requereix terrenys silícics, lleugers i per
meables en exposicions atemperades o un xic càlides. 

( 100 plantes, 25 pessetes 
De 1 any ( 1.000 plantes, 200 pessetes 

Cirerers Sta. Llúcia o Mahaleb 
Es la mena més indicada per a patró o porta-empelt de 
tota classe de cirerers. S'adapta en tots els t~rrenys i pros
pera en els més pobres, particularment en els calcaris o 
cretacis. Resisteix bé les podes . Planter de 5 a 6 millíme-

tres de circumferència. 

100 plantes, 15 pessetes 
1.000 plantes, 100 pessetes 

Noguers 
S'adapten en tots els terrenys, qualsevol que sigi ll~r com-

posició geològica i especialment en els calcans. · 
( 100 plantes, ,.35 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 250 pessetes 
( 100 plantes, 45 pessetes 

De 2 anys ( 1.000 plantes, 350 pessetes 
De 2 metres, 100 plantes, 175 pessetes 

Pereres 
S'utilitzen com a patró o porta-empelt de moltes menes de 
pereres especialment les altes o a tol vent. S'adapten bé 
en els t~rrenys de composició silícica. Jo prosperen en les 
terres calcàries, argiloses, c~mpactes o excessivament hu-

mtdes. 
( 100 plantes, 15 pessetes 

Pomeres 
Per a porta-empelt de tota mena de pomeres. Li conve
nen terrenys silícic argilosos, quelcom frescos. Li són con
tràries les terres compactes, calcàries, seques i les silícic-

pobres. 
De 1 any, 60 pessetes el miler 

De 2 anys, repicades, 100 pessetes el miler 
Plançons de 1'30 mts. d'alt , 100 ptes. centenar 

Presseguers 
S'adapten en terrenys profunds; fèrtils i sans. Exposicions 
~temperades. No li convenen els terrenys humtts ni les 

argiles molt compactes. 
( 100 plantes , 15 pessetes 

De 1 any ( 1.000 plantes, 125 pessetes 

Pruneres Mirabolà 
El ~illor patró. o porta-empelt per a tota mena de prune
res 1 per a presseguers conreats en horta. Té l'avantat
ge que no lluca pel peu de la soca. S'adapta en tots 
els terrenys i fins en els calcaris. Plantes de 5 a 6 millí-

metres de circurrúerència. 
100 plantes, 15 pessetes 

1.000 plantes, 100 pessetes 

Tarongers agres 
Insubstituïbles per a peu o porta-empelt de tarongers de 

tota mena, mandariners i llimoners. 
100 plantes, 50 pessetes 

1.000 plantes, 450 pessetes De 1 any ( 1.000 plantes, 125 pessetes 
~-----------------------------
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Oliveres Arbequines 
L'olivera ARBEQUI A, que de temps immemorial 

proporciona abundostos collit~::s a la famosa comarca oli
varera d'Urgell, va augmentant les seves eX'cepcionals 
aptituds en altres regions, fins el punt que reemplaça 

amb feli ç èxit altres va
rietats locals d'asse-

- nyalat apreci i poc· a 
poç es veuen amplia
des àrees immenses de 
cultiu, fins a dominar, 
en .les comarques que 
l'han assajat. 

Sobressurt en l'es
timació d'aquest arbre, 
fa seva gran resistèn
cia a les secades, com 
ho demostra el fet que 
en mol~es terres de se
cà amb precipitacions 
inferiors a 300 miHí
metres per any, viu, 
prospera i hi fructifica 
l'ARBEQUI A. 

Se la veu redreça-
Olivera Arbequina da pels vessants pedre-. 

gasos, frondosa per les 
terres primes i sempre verda en tP.rres sorrenques i àd
huc en els bancs d'arena menys propicis al cultiu . En 
les terres primes i calices, com en les argiloses, mit
jançant treballs de roturació apropiats per a trencar 
la seva compactivitat, arri~a a donar produccions que 
van augmentant contínuament i que poden ésser real
ment elevadíssimes quan els beneficis de l'aigua venen a 
estimular la seva tendència fruitosa. 

És notable qquesta olivera per Ja seva ràpida tendèn
cia a fruitar, essent molt corrent, per ppc·que la terra 
s'hi presti i la cura· en el cultiu l'estimulin, a cobrir-se de 
fruit al cap de pocs anys d'ésser plantada, el qual no suc
ceeix en les demés vari etats, les quals generalment tenen 
l'inconv~nient d'ésser tardanes en quant a donar fruit. 

Una altra característica de l'ARBEQUINA, és la de 
permetre ésser defensada fàcilment de moltes plagues 
que en altr~::s varietats causen estralls, així com de lliu
rar-se fermament dels gels i de les glassades. 

Es recomana especialment aquesta olivera: 
r.er Per què s'adapta a la majoria de terrenys, per 

pobres que siguin. 
2.00 Per là seva notabilíssima resistència als gels i 

glassa des . 
3.er Per què comença a donar als tres anys. 
4.rt Per la facilitat de collita. 
s.è Per no causar en ella els estralls, les enfermetats 

i pestes que s'esdevenen en altres varietats. 

PREUSa 

De 1 any, o' 5o a o'7o metres l 
De 2 anys, o'7 s a 1 '70 metres ~ 

De 3 anys, 1'10 a 1'so metres { 

Amb copa, mínim 1'5 0 rots. { 

2s plançons . 
so plançons . 

t oo plançons . 
25 plançons -. 
so plançons . 

100 plançons. 2' plançons . 
so plançon . 

100 plançons. 
2s plançons. 
so plançons . 

100 plançons. 

25 pessetes 
40 pessetes 
So pessetes 
35 pessetes 
6o pessetes 

110 pessete 
40 pessetes 
7 5 pessetes 

130 pessetes 
so pessetes 
90 pe setes 

t6o pessetes 

Ametllers cc Desmai•• 
A quest arbre converteix 

les terres més aspres i se
ques en vergers reproduc
tius, fins ei punt de su
perar en valor el dels mi
llors terrenys destinats a ce
reals i a cultius similars. On 
abunden els cultius arbus
tius, les crisis són fàcilment 
evitades, més aprofitades les 
terres i on més recursos tro
ba la població camperola. 

Els fruiters del secà, en 
gran part del territori cata
là, són els més indicats per 
a portar la major transfor
mació agrària i econòmica 
als pobles rurals . Els qui 
compten amb alguns cente
nars d'aquests arbres, es pot 
dir que tenen assegurada la 
seva subsistència. Les millo
res més positives de la pro
pietat rural rauen en aques
tes plantacions; amb elles les 
terres ingrates poden oferir 
la més sanejada i segura 
renda i els capitals invertits 
en aquesta mena d'arbust, 
asseguren els més positius i alts interessos. Els agricul
tors que aspiren a augmentar el rendiment de les seves 
terres, que es fixin en els beneficis i avantatges que 
aquests arbres els ofereixen i els escassos capitals que, 

tant per Ja seva instaHació com per a 
la seva conservació, són necesaris. 

Cridem l'atenció sobre el que es 
pot esperar d'aquestes plantacions i 
oferim planters de les varietats més 
apropiades per a establir-les, per la 
seva millor adaptació, producció i re
sistència a les inclemències de les 
estacions i a ls paràsits. 

L'a metil er « DESMAl» mereix ca
da dia més particular predilecció per 
la major resistència als freds i gela
des, el qual el fa particularment reco-

Ametlla «DESMAI• manable en els llocs on les baixes 
temperatures són més de témer. 

Si es té en compte el valor i consum creixent de l'a
metlla, el mínim cost d'establir els ametllerars i que amb 
ells és relativament factible donar valor elevat a molts 
terrenys impropis per a altres cultius, es donarà a aquest 
arbrat l'estimació del qual és mereixedor. 

Ametlles Desmai, Marcona, Mollar 

i Esperança 

P . 2 anys d'empelt, primera força , 185 pessetes cent nar 
reus. 2 anys d'empelt, Segona força, IÓO pesseteS Centenar 

Demaneu preus per a major partida 
Embalatge, en bones caixes, amb molsa, a 10 pessetes els 100 pl:..:.a_:_n~ç..::..on:::.s::_ ____________ ~-----------

És condició precisa per a complimentar les comandes, que hi vagi inclòs el seu import 
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FAVES Pesols 
seleccionades per a la sembra 

Quarentenes, molt pri
merenques 'Muchamlel' 
De precocitat extraor
dinària i bon rendi
ment. · Conreades en 
climes calents o tem
perats poden ja collir
se a primers de novem
bre, assolint en el mer
cat preus molt remu
neradors. Tabelles de 
tamany regular. - Molt 
cercades per a l'expor
tació per ésser tan pri-

merenques. 

PREU: 
4 pessetes el quilo 

Ptimerenques blanques 
De molta precocitat, 
ta belles I la rgues, ben 
poblades de grans 
grossos i bon aspecte. 
Es cullen des de de
sembre i gener. Són 
també estimades per a 
l'exportació per Ja seva 
condició de primeren-

ques. 

PR E U: 
2' so pessetes el quilo 

Primerenques morades 
D'idèntiques condi
cions que les prime
'l'enques blanques, però 

de gust més fort. 

PREU: 
2' so pessetes el quilo 

Grosses de Mah6, legi-
times 

Tardanes. Ta belles llar
gues, grans molt gros~ 
sos, de bon aspecte. 
Són molt productives, 
de gust exceHent, men
jades en verd , i apro
piades per a la prepa
ració de purés una vol-

ta seques. ·. 

PREU: 
l'SO pessetes el quilo 

. seleccionats per a la sembra 

Varietats .autèntiques de màxima germinad6 
L'experiència ha d~mostrat que aquestes menes de pè

sols són els que millor poden recomanar-se. 

Pèsols Austràlia, nans 
o sigui de mata baixa. Solen conrear-se en el secà; molt 

productius; llargues i grosses tabelles de formós aspecte, 

poblad-es cle grans grossos molt saborosos. 

Pèsols Austràlia, emparradors 
També de tabelles llargues, grans grossos, però més 

apr0piats ·per al conreu en hortes i regadius. 

Pèsols setsetmaners o ,quarentens 
(Gra blanc), de mata baixa i precocitat extremada. Con

reats en climes· temperats, en terres de regadiu, poden 

donar collites durant tot l'any. 

Pèsols .setsetmaners Selectes 
(Mata molt baixa i gra verd), reuneixen les mateixes ex

cel-lents condicions que els anteriors, proporcionant les 

majo.rs prodúccions. j\mb<ilues menes sqn molt aprecia

des pels horto·lans, doncs els permeten presentar tot l'any 
pèsols al mercat. · 

Pèsols caputxins o 
nya de 

tirabecs· Ba
Be 

Per a menjar amb tabella, sense desgranar. Són de tabe

lla molt llarga I mo-Jsuda, de bon rendiment i bon sabor 

i est-imats per a l'exportació. 

Pèsols caputxins o tirabecs de 
flor violeta 

Tenen les mateixes bones condicions que els anteriors, 

per més que .les ta-belles no res fan tan llargu«s. Amb

dues menes són emparradores, és a <dir, que necessiten 

canyes per a llur conreu. 

PREUS· 
Austràlia, arrugats, mata baixa. 3'So 'Ptes . quilo 
Austràllià emparra·dor'S . 3'75 )) )) 

Setsetmaners gra 'blanc . 3 'oo )) )) 

Setsetmaners Selectes. 3'50 )) » 

Caput!Kins Banya de ;ge. 4'·so )) )) 

·caputxi'ns flor violeta. , . 4' so )) )) 

Es condició essencial per a complimentar les comandes, que vagin ac0mpanyades de llur import 

TRAFALGAR, 76 - TELÈFON 

BARCELONA 
18744 

EL CULTIVADOR ·MODERN --
Agrairetn als nostres lectors que e's:mentin AGRICULTURA I 'RAMA.D'ERlA en ctirigi'r-se als anunciants 



IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

CIÈNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura . S¡::LTEN6PERGER (C.). Un volum. 

Botanica a grícola. S CHRIBA UX (E .) i NANOT. Un vo lum . 

Química a gricola (Qmmica del Sue/o). ANDRÉ (G .) (2. 11 ed .) . Dos volums. 

Química agrícola (Química vegetat). ANDRÉ (G.) (2.a ed.). Dos volums . 

Entomologia y Paras ilologia agricolas. GUÉNAUX (2. 11 ed.). Un vo lum . 

Mi crobiologia agrícola. KA YSER (E.) . Dos vo lums . 

Hidrolog ia a g rícola. DJÉNERT (F.). Un volum. 

l'tteleorologia y Física agrico las. KLEJ N (P.) i S ANSON (J.) . Un vo lum. 

Analisis agrrcolas. GUILLIN (R.) . U n vo lum . 

Hi g iene, de la gra n.ia. REGNA RD (P.) i P OllT IER 1(P.). Un volum. 

Geologia agrícola. CO llO (E.). Un volum. 

Previsión del tiempo en Agricultura. SANSON. Un vo lum. 

Ornilologia. C. G UÉNAUX. Un volum. 

Diccionario de Agricultura, Zoolec nia y Veterinaria, dirigit per A. MA
TONS i M. ROSSELL I ViLÀ . Es publ ic a per fascicles. Publicat e l 
volum primer (qu e con,la de tres fascic les). . . . 
Publicats d em és els fascicl es 4art i s. è (del volum 11) . Cada fascic le. 

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

Anatomia Veterinaris. S. StSSON. Un volum. 

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

La Agricultura y el Clima. ALCAilAZ MART ÍNEZ (E.). Un volum . 

lnves tigación de aguas s ubte•·ràneas . DARDER PERJCÀS (B .). Un vo lum . 

El Crédilo agrícola coope rativa. R. DE RODA í jJMÉNEZ. Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricultura general . DIFFLOTH (P .) (2a ed ició). Quatre vo lu ms: 

16.50 pies. 

14,53 pi es. 

29 pies. 

31 pt es. 

En premsa. 

29 ples . 

15,50 pies. 

15,50 r tes . 

15,50 p ies. 

15.50 pies. 

15,50 p ies 

13 .50 pies. 

En premsa 

67 pies 
20 pies 

2 1,50 pk s 

127 pi es. 

11 pte s 

8 pies 

26 pi es. 

9 pies. 

I. Sue/o y u.e jol'fll llil'nlo cie In.' lirrras. . . 15.50 ptes. 
rr. LHÚOT('$ li u.tur ,;., de 1'11/li/'fl.<. . 15.50 pies. 

Ill. s¡, mlJIOS !I (' ltidn .. ;/o dc lo:; (.'111/iros. . . . )4 ,50 ptes. 
1\" . Ctr;t•t.lws !J ,.,,n.-e,raruín de Ju, ¡ntnLttdO."i fl(liÍ t.:fJin:i<. 14.50 pte . .;. 

Abonos. G AROLA (C . V.) i LAVALLÉE (P .) (2: 11 ed ició). Dos volums . 29 pies 

Cereales. G .~ROLA (C . V.) i LAVAL LÉE (P .) (2 .a edicio). Dos volums . 

Prades y PlantaS fo rrujeras . GAROLA (C . V.). Un volum . 

Arboricultura fru tal. Bus •I RD (l.) i D UVAL (J .) (2.a ed.). Un volum. 

Silvicultura. FRON (A.) Un volum. 

Vilicultura . P ACOT.1ET (P .) (2 .a edici ó) . Un volum. 

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

Plantas de escarda. · HJTJEI( (H.). Un vo lum . 

La Mimbrera (Cu/ltvo y aplicaciones). LEROUX (E .) . Un volum. 

Enfermedades parasitarias de las plantas culli1•adas. D ELACROJX (J . ) 
M.AUBLANC (A.) (2a edició) Un volum. 

Eni. no 11arasitarias de las plantas cultivadas. DELACROJX . Un volum . 

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

Tratado de Patologia y Terap. vegetales. FERRARIS (T) . Dos volums . 

Olivicultura. MANUEL P RIEGO (J .). Un \'Qju m. 

La Alfol! a. CRU Z LAPAZARIÍN BER ISTAIN (J .). Un volum . 

ta uva de mesa de Almeria . RU EDA FERR ER (P .). On volum. 

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

El cultivo d e l nrroz. R PONT DE MORA. Un \'Oiu m. 

El Alforfól .. F . j. RIERA. Un volum. 

Los panís . de los insectes perjudiciales. R. GARCiA M,J::RCET. Un vo lum . 

El Chopo. j OSÉ M .11 RI U. Un volum. 

El trigo y su selección. D . NAGDRE. Un volum. 

29 pt es 

17,50 pt~s 

16,50 ple . 

16,50 pfes. 

1?,50 pies. 

16.50 pies. 

16 ,50 otes . 

14 ,50 pies . 

15,50 ptes. 

14 .~0 pies. 

16,50 pies. 

85 pies. 

li pies . 

7 p ies . 

13 pi es . 

En premsa . 

En prem>a. 

14 pies. 

9 pies 

6 pies. 

11 pies. 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnia general. Dt FFLOTH (P.). Dos volums. 

Ra zas bovinas. DtFFLOTH (P .). Un vo lum . 

Ra1.a s caballares. DIEFLOTH (P.). Un vo lum . 

Ga n ado lanar. DIFFLOTH (P.) . Un volnm. 

A1•icu1Jura . VO JTELLIER. (C.) (2." edició¡. Un volum. , . 

Aliment. racional d e los Anima les domêsticos. GOUJN (2 .a ed.). Un volum . 

Hi g ien e y Enfermedades del ga nado. CAGNY i G OU JN (2.a ed.). Un volum. 

Apicullura. H OMME LL (R.) . Un volum .. 

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

Sericicultura. VJEJL (P.) . Un vo lum. 

Producción y dom u del ca ballo. BONNEPONT (J .) . Un vo lum . 

La Pesca y los Peces de ugua dulce . VtlLATE DES PRUGNES (R.). Un ~ol. 

Piscicultura. GuÉ~AUX (G.). Un volum . 

l'tlanual de Veterinaria practica. H UGUIER. Dos volums . 

1\létodos modernes de Avic ultura. DtFFLOTH (P .). Un volum . 

Enfermedades de las A'bejas. A. CAILLAS. Un volum. 

Alimentaeión de los Animales. ROSSELL 1 ViLÀ (M . ) Un volum . 

ENGINYERIA Rl!IRAL 

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

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

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

Riegos . RI SLER (E .) i \'í/ÉRY (G .) (2 .a edició). (Jn volum. 

Drenaje y saneamiento d e las tierra s . RtSL ER i WÉRY (2 .a ed .) . Un vol. 

Prócticas de 1ngeniería rural. PRO\'OST (A.) i ROLLEY {P .). Un volum. 

Eleclri cidad agrícola . P ETIT (A.-). Un volum . 

To¡Jogra fi a a g rícola . MUUET (C.). Un vo lu m. 

Maqpinas de labranza . COUPAN {G .) . Un volum. 

M¡iquinas de cosechas . CourAN (G.) Un volum . 

El Cataslro español. E . ALC ARAZ MART ÍN EZ. Un volum. 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

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

Ag uardientes y vinagres. PACOTTET (P.). Un volum. 

Lecheria . MARTÍN (C . ) (2 .a edició). Un volum . 

Las Consen ·as de fruta s . ROLET (A.) (2.a edició) . Un volum . 

Las Conservas de Leg umbres (Cames, productos del corral y de la Je-
cheria) . ROLET. Un vo lum . 

Indu s tria y comercio de los Abones. PLUVINAGE (C .) . Un volum. 

La remolacba y Ja Jabri ~. del azúcar de remolacha . S ,\ JLLARO . Un volum . 

El Manzano de sidra y la Sidreria . WARCOLLJER (G .). Un volum. 

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

Vinos de Champaña y es;Jum osos . PACOTTET i GUITTONNEAU . Un volum. 

L'as industrias de la Lecbe . LLOVET Un vo lum. 

Enfermedades de los 1inos. BR NET (R .). Un volum. 

Contabilidad agncola . P . J. GIRON \ . 

Legislación a g ríco la . P . j . GJ RO.'IA. Un volum . 

Las Resinas. M . T OMEO. Un volum . 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rural. jOUZIER (E .). Un volum 

Explotación de un dpminio agrico'a. VLJG'\Ell IR ) Un volum. 

El libra de la campesina . Bt;. ARil (0 ). IJn viJium. 

Agenda Agrícola. WÉRV CG .) (2 .• edid{JJ. Un volum . 

Organización científica del lràbajo agrilola. J MALL,IRT. Un volum. 

n ptelF. 

17,50 pies 

16,50 ptes. 

15,50 ptes. 

t 6,50 pies. 

En premsa. 

16,50 pies. 

16 ,50 ples . 

J5,.'i0 pies. 

15,50 pies. 

15,50 pies. 

16,50 ptes . 

15,50 pies. 
39 pies. 

23 pies. 

6 pies 

9 pies. 

15,50 pies. 

16,50 ptes. 

16,50 ptes. 

15,50 pi es. 

13,50 ptes. 

15,50 pies. 

16,50 pies. 

15,50 pies . 

16,50 pies. 

En premsa . 

15 pt es. 

16,50 ptes. 

16. 50 pies. 

15,50 pies. 

16, 50 ptes 

15 ,50 pies . 

16,50 pies. 

19,50 pies . 

17 ,50 pies. 

29 pies. 

15,50 pies. 

11 ptes. 

9 pies. 

17 pies. 

En premsa 

En premsa 

16,50 pies. 

17,50 pies. 

15,50 pies. 

7 pies. 

12 pies. 

Per a comandes, adresseu-vos a EL CULTIVADOR MÒDERN, Trafalgar, 76. Telèfon 18744 BARCELONA 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

Construïda 
a Es-p-anya 

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 

llllllllmiiiiiiiiiiiiiiiW~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImlllllmlllllm 

Es la marca qt=Je s'ha imposat 
Es la incubadora gue vostè necessita 
Es l'última paraula en inc~bació 

De cada cent ineubadore8 en ús~ vu.it~nta a.IDJ.enys 'són B U C K E Y E, 
el qual deDJ.ostra l'èxit que ha obtingut aquesta .JDarca~ degut única..., 

.nent als seus excel•lents resultats 

Sol•liciteu catàJeg i detalls gratuïtament, al distribuïdor 
' 

Arenys -de . Mar 
(Barcelona)-



AGRICULTURA I RAMADERIA 

A VI CUL TOR! Us interessa 
el nou sistema d'alimentació 

Els nostres avicultors ja poden posar-se a 
l'altura de les granges dels Estats Units, 
Anglaterra, França i Holanda, les quals 
han substituït amb gran èxit les farines pels 

RANXOS COMPRIMITS O GRANULATS 
en forma de boletes, cilindres, cubs, etc. 

"TODO EN UNO, 

AVANTATGES DE 

"TODO EN UNO" 
¡_:~ Eviten pèrdues de vitamines i e"ranciament, ja que 

la seva forma presenta poca superficie a l'aire i per 
tant no hi ha occidació de l'oli de fetge de bacallà. 

2.• Simplifica i economitza mà d'obra i te"'ps (la fari· 
na i els grans form en tot en un). 

3.a No es perd res, en canvi Jes farines en pico~jar
les salten a terra. 

4.• Més higiènic, per evitat contagis ¡·a que les farines 
s'impregnen del que expeHeixen e bec i ·les fosses 
nassals de les aus malaltes. 

s. a Maior rendiment. Les aus per naturalesa són gra
nívores i per això el seu organisme assimila més bé 
els grans . 

6.• •T odo en uno• obliga a menjar la relad6 calculada. 
L'ull de la gallina augmenta set vegades més que el 
de l'home. Per això tria el que li convé dels grans i 
farines i no consumeix la relació nutritiva adequada. 

7.• Simplifica la vigilància de despeses, doncs resta 
suprimida la ració de grans. 

aquest sistema d' a1imentaci6 
per a ESPANYA i I'OSSESSIONS 

MARQUES 
REGISTRADES 

~~~ 
~ 

VÓS US VEUREU OBLIGAT A EMPRAR-LO 

Elaboració i venda de •TODO EN UNO• VIDUA DE J. RAVÉS, Comerç, 33 BARCELONA 
FUNDADA A L'ANY 1900 

Distribuïdora directa per ·a Espanya dels frigorífiC5 Nacional Uruguai, Montevideo, Brasil i Argentina. Pesqueries Stavanger (Noruega) 

FARINES DE CARN, DE PEIX, D'OSTRES _.PILOT-. D'OSSOS ES'I'.EiliLI'IZA'l'S 
A L F A L 5 (Des de 500 quilos en 't!ldavanl, envaoos d'origen oi eo sol·licita) FARINES DE TURTÓS, etc. 

ELABORACIÓ DE RANXOS AVICOLES EN FARINES PER A POLLETS, LLOCADES, PONEDORES I 

CONILLS - MESCLES DE GRANS - LLET EN POLS - OLI DE FETGE DE BACALLÀ «NORUEGO» 

Superaliments VI TAM I N - EN E R GI L EN ERG I L - F O S F A T per a realitzar els ranxos 
OFICINA DE CONSULTA GRATUITA PER ALS CLIENTS SOL·LICITEU NOTA DE PREUS 
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AGRICULTRA I RA,VIADERIA 

V I N Y A T E R S: 
LES PREMSES CONTINUE S 

COL IN 
S6n les millors fins avui . No dei
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d 'Or en el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

J:( J:( J:( 

Material de Verema 

Productes per 
a l ' Elaboració 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

· VIGENTS VILA CLOS PASSEIG DE GRACIA, 88 
Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA Barcelona 

GRANJA A vi co LA PRAT lfim:~ 
Alta selecció ~e PONEDORES ~ O~LETES · GALLETS MILLOHADOHS 

Director Propietari: J~ COLOMINAS I VERGÉS 

Direcció postal : GRANJA AVÍCOLA PRAT. - J. Colomilfas i Vergés. - Prat del Llobregat (Barcelona) - Telèfon 38 

lMPREMT A AGRJCUL TURA I RAMADERIA 


