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Index de ma teri es contingudes en el primer volum ~ 

Abelles.-Son perjudicials? (consultori). XVIII-IS. 
Abollameht.-Arrufat, abollament, garrofina dels presseguers, (consultori). IV-17 
Actes agrícoles.-La festa dels vinyaters a Martorel~. X-2. · 

La VIl asamblea de la U. V. C. a Manresa. X-5 . • 
Jornada de la Viticultura a Santes-Creus. Xl-5. 

Adobs minerals.-Lhnit de l'us remunerador dels adobs minerals, (consultori), ]u-Ca-Ro. VI- 17. 
Adob de la vinya amb diferents dosis de nitrat de sosa, (consultori). Vlll-18. 

Afidits.-Manera de destruir-los, (consultori). XIX-IS. 
Agrologia.-Eis Formiguers. Un costum absurd, Aug. Matons. XV!l-3. 

La pràctica dels formiguers, (consultori). XXIV-20. 
Agròr del vi.-(Vegi's consultor\). XVli-IS. 
Alimentació del bestiar.-Conversa in1eresant, M. Rossell Vilà. X-II. 

Comparació de la pinyolada amb el blat de moro, (consultori). Xli-IS. 
Com s'ha previngut a Alemanya l'escassetat de farratges, M. Signar/ni. XV-11. 

Ametiler.-L'ametller a Mallorca, joan Salam. lll-10; IV-7; V-12; Vl-13; Vll-13; VIII-12, X-15; 
Xll-13; XIll-9; XVll-9; XVIII-12. 

Anticriptogamics.-Preparació del suc sulfo-càlcic, (consultori). ll-17. 
Sucs sofrats, ]. M. Gulllon. IX-10. 
Quan s'ha d'ensofrar? (consultori). IX-25. 
Barreja de sofre i calç, (consultori). IX-26. 
(Vegis Polisulfurs). 

Arboricultura fruitera.-Els arbres fruiters a Catalunya, A. Matons. 1-10; 11-7. 
La clorosi de les pereres, (consultori). ·XV-IS. 
Acció dels vents sobre els fruiterars, ]. A. Margar/f. XXIll-11. 
Medi per a combatre els cargols, (consultori). XXIV-20 
(Vegis Ametller). 
(Vegis Presseguer). 

Arrufat.-Arrufat, abollament, garrofina dels presseguers, (consultori). IV-17. 
Assegurances del bestiar.-(VegFs consultori). Xli-IS. 

· El segur del bestiar d-e treball agricola, ]. M. Rendè. III-3. 
Avicultu'ra.-D'avira!l1. Salvador Castelló. ll- 5. 

La farina de palla en l'alhnentació de les gallines, (consultori). XXI-20 
Desllocament de les gallines, (consultori). XXIV-20. 
Com fan més ous les gallines? tancades o lliures? Salvador Castelló. XXV-5. 

B 

Bibliografia.-Llibres recomanables als agricultors. IV-19. 
Un llibre interessant • Cellers cooperatius de producció venda •, per Isidre Can¡p

llonc. ]. M. Valls. VI-l. 
Llibres rebuts. XIII-16; XXI-19. 

Biografia.- Feliç record, Mateu Rosinés. IX-3. 
Francesc Darder. IX-23. 
En Joan Poblet Teixidó. - Notes biogràfiques,]. M. Rendè. XXIII-15. 

Ses darreres paraules, ]. M, Remlé. XXIII- 16. 
Blat.- Sel·Iecció de llavors, (consulttori). XVI-18;-' XVfl-18. 

Blat, joan Vallés Estmc. XXI-3. 
Si sembreu blat, sembreu-lo bé,]. M. Soler Coll. XXI-6. 

1Les mara velloses propagondès? Blats de tardor,]. M. Soler Coll. XXII- 3. 
Bous.-Els bous de treball han de tirar pel cap o pel coll? M. RoseU Vilà. XXIV-12; XXV- 7. 

(I). Les xifres romanes representen el número de la revista, i les aràbigues el de la pagina. 
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Cargols.-Manera de combatre'ls, (consultori). XXIV-20. 
Cellers COOP\ltatlus.-Celler .Cooperatiu del Sindicat Agrícola de Pla de Cabra,]. Compte Valls. 1-5. 
I oros! del cep.-(Vegi's consultori'. XVI-IS; XVIII-IS. 

Clorosi de les pereres.-(Vegi's consultori). XV-IS. 
Conlllicultuta.-La producció de conills a Ca'n Parellada, (Terrassa), •. M. Soler Coll. XXII-S; XXIU-3. 
Cooperació vltícola.-Aventatjes de la cooperació vitícola, Isidre Campllonc. Vll-3; IX-17. 
Credlt Agrícola.-L'Institut Nacional Agrari i el Credit Agrícola, P. j. Llort. XXII-lO 

D 
Destil"lacló.-La lliure destiJ·Jació com a solució del problema vinícola, j. M. Valls. XVII-I. 

I 

Coses americanes.-La destil ·Iació de la palla per a la producció de gas combustible, 
j. M. Soler Coll. VXIV-15. 

E 
co O!IIÍI agrl cola.-La qüestió de les subsistencies,j. M. Valls. IV-I; V-1; VII-I. 

La veritable solució de la qüestió de les subsitencies. IV-15. 
Organització industrial de l'Agricultura , j. M. Valls. IX-I. 
La crisi de la viticultura, j. M. Valls. XV-I. 
L'agricultura catalana; com és i com ha ~'ésser, j. M. Valls. XXI-I; XXII-I 
XXIII-I; XXIV-2. 
Que es pensa fer en agricultura, j. M. Valls. XXV-I, 

Engosadura.-(Vegi's consultori). 11-17. 
Enologia.-L'agror del vi, (consultori). XVII-IS. 

La lliure desti!·lació com a solució del problema vinlcola, f. M. Valls. XVII-I. 
(Vegi's Vinificació). . · 

Ensenyament agrícola.-(Vegi's consultori). VII-17. 
L'ensenyament agrlcola de la dona, (vegis consultori). XXV -20. 

Erinosi del cep.-(Vegi's consultori). XX-20. 
Escaldat dels ceps.-Escaldat dels ceps, Llorenç BadeU. XXV-3. 
Estacions pecuarles.-Les estacions pecuaries, M. RoseU Vilà . XIX-S. 
Estadístlca.-Estadistiques i organització, F. Santacana. IX-8. 
Exoascus deformans.-Arrufat, abollament, garrofina dels prèsseguers, (consultori). IV-17. 

F 

Fassines cooperatives.-AI marge d'una campaqya,j. A. Margarit. XXJV-4. 
Femers.-Un bon femer, joan Torrents. l-3. 
Ferldura.-(Vegi's consultori). XVI-lS. 
Fermentació del vi.-Manera de retrassar-la, (consultori). XXl-19. 
Fltotecnla.-La patata. Es convenient sembrar'tubércui\; senGers o a talls? P. j. Casalló. X-17. 

(Vegi's Blat). 
Folklore.-Folklore de la pagesia, Valeri Serra Boldú. XII-S; XIV-f2; XVI-5; XXI-12; XXll-12; 

XXIV-7; XXV-16. 
Formlguers. - Eis formiguers . Un costum absurd, Aug. Matons: XVII-3. 

La pràctica dels formiguers, (consultori). XXIV-20. 
Fruiters (arbrers).-(Vegis Arboricultura fruitera). 

G 

Gangrena de les yaques. -Com es deu tractar la gangrena a la cua de les vaques, (consultori). X-IS. 
Garrofina.-Arrufat, abollament, garrofinà dels presseguers, (consultori). IV-17. 

-2-

, 
J 



i 

\ 

H 
' Hldràullca.-(Vegi's Màquines per a regar). 

(Vegi's Pous artesians). 

I 
• 

Informació agrícola. I-19; 11-16; III-17; IV-16; V-15; VI-15; VII-1-Ií; VIII-16; IX-23;, X-17; 
Xl-16; XII-16; XIII'-15; XIV'-16; XV-14; XVI__:,I7; XVII-17; XVIII-16; XIX-17; 
XX-!(l; XXI-16; XXII--:1B; XXIII-19; XXIV-I~; XXV-19. . 

Informació vinicola.-P.j. Llort. V-17; Vl-16; VIII-17; X-!6; XI-15; XII-14; XIII-14; XIV-15; 
XVI-17; XVIII-14; XIX-I5; XX-16; )qCJ-15; XXII-17; XXIII-IB; XXV-17.1 

J 
I 

Jardlneria.-Jardinería defectuosa, ]. S. Mafas. XXV-B. 
Jous.-(Vegi's Bous). 

.L 
\ 

tlampadura.-Feridura o llampadura del cep (consultori). XVI-IB. 
Lleglslacló.-La declaració de collita, j. M. Valls. VIII-I. 

Estadístiques i organitzacions, F. Santacana. IX--8. 
Molt pé, senyor Ventosa,]. M. Valls. XIV-I. 
La deèlaració de collita i guies de circulació, j. M. Valls. XVI-I. 
La lliure destiJ·Iació com a solució de la crisi vinicola,j. M. Valls. XV11...::1. 
Olivicultors defenseu-vos, Llsi~¡us Andreu. XV11-14. 
Els vents que bufen, Albert Talavera. XVIII-3. 
Sobre la declaració de collita i guies d'el vi, Albert Talavera. XIX-4; XX-6. 
La declaraçió de collita i guies de circulació.-Contestant a En Manel Raventós,]. M. 

Valls. XX-!. 
L'Inri de la viticultura,.]. M. Valls. XX-B. 

1 

LJeteda.-La lleteria cooperativa de I'•Haut-Var•, O. Baftanchon. 11-12; m-B. 
Convé filtrar !a llet? (consultori). IV-17. · 

I I 

Unjl industria ruïnosa, M. RosellVità. V-5; VI-6; VIII-9. 

M. 

Malalties del bestiar.-Engosadura, (vegis cosultori). 11-17. 
(Vegi's Malalties ·del porc). 
(Vegi's Malalties de les vaques). 
(Vegi's Malalties de les ovelles). 

Malalties del pÓrc.-(Vegi's consultori). V-17·. 
Curiositats so ore les malalties dels porcs, josep Secall Roca. XI-6; XIV -9. 
Ronya dels porcs, (consultori). Xli-IB. 
La lluita contra les malalties rojes dels porcs¡ josep Secall Roca. o XVI-3. 
Com s'origina·Ia pesta roja deis porcs, josep Secall Roca, XX-3. 
La curació absoluta de la pesta roja dels porcs, josep Secall Roca. XXIII-4. 
El procés clin!c de la pesta roja en el porcs, josep Seculf. Roca. o XXV-lO. 

Malalties de les ovelles.-(Vegi's consultori). XVIII-IB. 
Malalties de les vaques.-Com se delt tractar la gangrena en la cúa de les -vaques, (consultori) X-1B. 
Malalties de les plantes.-La clorosi de les pereres, (consultori). XV-1B. 

Els pugons o afidits dels fruiters, (consultori). XIX-1B. 
Talps, (consultori). XX-19. 
(Vegi's Malalties de la vinya). 
(Vegi's Ma·lalt!es del presseguer). 

Malalties de la vlnya.-Ferldura dels ceps, (consultori). XVI-IB. 
L'a c~orosi dels ceps, (consultori), XVI~ IB; XYIII-1B. 
Eri~osi dels eeps, (eonsultori). XX-20. 
(Veg!'s Mildiu). 



Malalties de la perera.-La clorosi de la perera·,,(cons\lltori). XV-18 . . 
Malalties del presseguer.-Arrufat, abollament, garrofina dels presseguers, (consÜitorl). IV-17. 

Malalties del prresseguer, Vicens Nubiola. VU¡:--6. 
Malura vella.-Sucs sofrats, ]. M. Gu/1/on. IX-10. 

Quan s'ha d'ens'ofrar, (consultori). IX-25. 
Barreja de sofre i calç, (consultori), IX-26. 
(Vegis Polisulfurs). 

Màquines per a regar.-Lès instal·lacions mecàniques per a regar,
1 

Carles Pi Sunyer . . IV-I; Vl-11; 
VII-li; XI-8;.XV-7; XVI-;-9; XX-11; XXII-5.; XXIII-7. 

· Mecànjca ~~¡gríooia.-(Vegi's Màquines per a regar). . 
Mercats.-Els mercats de Catalunya. 1-<2; 11-,1·9; 111-19; IV-18; V-19; Vl-19; · VII-19; Vlll-19; 

IX-:--27; X-19; Xl-18; Xll-19; Xlll-19; XIV-19; XV-19; XVI-19; XVII-19; 
XVIII-19; XIX-,--19. . 

Mlldiu.-Sucs àclds, neutres i bàsics, j. M. Valls. XIII-I. 
Que deu fer-se en cas d'una invasió de mildiu? (consultori). Xlll-17. · 

N 

Notes de la Direccló.-Unes paraules,]. M. Valls. 1-1. 
Als agricultors,]. M. Valls. XIX-I. 
Als nostres lectors,]. M. Vàlls. XXIV-I. 

Oldlum.-(Vegi's Malura vella). 

I 
o 

Olivera.-Collita de les olives, (consultori) .. 1-'21 : 
Poda de l'olivera, P. ]. Casalló. V-8; Vl-3. 
Poda• de -l'o.Iivera, (consultori) . XVII-18. 

• Perquè cauen les fulles de l'olivera, (consultori). Xl-17. 
Plantació de les oliveres, (consu.ltori). X.IV-18. 
Olivicu.ltOfS defenseu-vos, Lis/nius A:ndreu. XVII-14. 
L'olivera a Catalunya, August Matons. ·xx-9. 

Ollvicultura.-(Ve"gi's Olivera). . 1 

Organització agricola.-L'organització agrlcolà de la Conca de Barbarà, ]. M. Rend~. IV-13. 

l' 

Patata.-I.Ja patata. Es don venien! sembrar tubèrculs sencers, o a talls? ¿Es útil deixar-los grlllar pre-
viament? P.j. Casa/ió. X-7i 

PatoÍogía animal.-(Vegi's Malalties del bestiar). 
Patologia vegetal-(Vegi's Malalties de les plantes). 
Perera.-La clorosi de la perera , (consultori). XV-18. 
Peron·ospora vitícola.-(Vegi's Mildiu). . 
Phytophtus vltis.-{\regi's Erinosi del cep). 
Podes.-Poda llarga i poda curta,]. M. Valls. li,.- li III-I. 

.· La poda del presseguer, Vicens Nubiola. IV-10; VI-8. 
Poda de Jlolivera, P. f. easalló. V-8; Vl-3. 
La poda de l'olivera, (consulteri). XVII-18. 

Pollsulfurs.-Com es pot estalviar sofre?]. M. Valls. X-l. 
Es pot tenir confianÇa en els polisulfurs? Resposta a En Jaun¡e Oulnjoan, ]. M. V,alls. 

XI-I. 
Una qüestió enutjosa,]. M. Valls. XÜ-1. 
La campanya de polisulfur-s,]. M. Valls. Xlll-3. 
A D. Jaume Guinjoan,]. M. Valls. XVII-3. 
Els polisulfurs, .Francesc Planas.' XVIII-13. 

Porcs.-Exemples que han d'ésser- imitats, P. j. Casalló. 11-9. 
Les races de porcs a Catalunya ,josep Seculi Roca. XVIII--5. 

" (Vegi's Malalties del porc). , , 
Pous artesians.-Comarques artesianes de Catalunya, M. Faura Sans. Xll-4. 

Quines son les comarques arte~ianes de Catalunya? M. Faura Sans. XIV-6. 
Sobre els sistemes de perforacions artesianes nacionals i estrang,eres i els mes apro

piats per als terrenys que es travessarien en les comarques artesianes de Cata
lunya, M. Faura Sans. X:Vl-13; XVII-6. 



l 
~resseguer.-La poda del presseguer, Vicens Nubiola. IV-10. 

(Vegi's Malalties del presseguer). ' 
Pugons.-Afidits o pugons, (consultori). XIX-18. 

R 
Ramadería.-Les aptituts del remader, M. Rossell Vilà. ·l-7. 

Exemples que han d'ésser imitats, P. ]. Casalló. 11-9 . . 

·, I 

Les Idees d'En Cambó i la remaderla, M. Rossell Vilà. _ III-6 . . 
L'Urgell centre de cria i recria re111adera, M. Rosell.Vilà. Xl-12; XIII-4; .XV-3. 
Les races de porcs a Catalunya,]. Secall Roca. XV11l:_5. 
Les estacions pecuaries, M. Rossell Vilà. XlX-8. 
Els pastors i les ramades del Pirineu', ]. M. Soler Cdll. XX-13. 
(Vegl's Bous). · 
(Vegi's Vaca lletera). 
(Vegi's Alimentació del bestiar). • 

Resum de Revistes.-Ll. XVII-16; XVIll-ÜÍ; XIX-16; XX-17; XXII-16; XXIV-16. 
Ronya ilels porcs.,(Vegi's consultori). XII~l8. 
Rovellament de les eines.-Corh evitar c¡ue es rovellin les eines, (consultori). 1-21. 

s 
Seteéció de llavors.-Seled:ió d~ ie-; llavors del bÍat, (consultori). XYI-18; XVII--18. 
Sembra.-Si sembreu blat, sembreu-lo bé,). M. Soler Coll. XXJ-6. 
SericlculturiJ,.-Conreu de la morera i cria del cuc ·de seda, (consultori). XV-18. 
Sociología.-i.•agrémiació forçosa , P. ]. Llort. IX-5. ' 
Sofre.-Com' es pot estalviar sofre,]. M. Valls. X-l. 

· EI sofre de la Ca•nbra Agricola de Tarragona. XIV -2. 
Sucs àcids, bàsics i neutres.-Sucs àcids, neutres i bàsics,]. M.<Yalls. Xlll-1. 
Sucs sofrats.-Sucs sofrats, ]. M. Grlllon. IX-·10. 
Suc sulfo·càlcic.-Preparació del suc sulfo-càlcic, (consultori). ·ÍI-17. 
Sulfur~s.-El gas sulfurós en la vini~cació,]. M. Valls. XVIll-1. 

T 
Talps.-Els talps, (vegi's çonsultori). XX-19. 
Terapèutica animat.-Engosadura, (constútori). 11-17. 

Malalties del porc, (consultori) . . V-17. · 
Com es deu tractar la gar/grena en· la cua de les vaques? (consultori). X-18. 
Socarró dels porcs, (consultori). Xll-18. · 
La lluita contre les malàlties rojes dels pórcs,]. Secall Reca. •XVI-3. 
Malalties de les ovelles. XVlll-18. 
La curació absoluta de la pesta roja dels porcs, ]. Secall Roca. XXI1l=4. 

Terapèutica vegetat.-Tractaments d'hivern, (consultori). III-18. 
Arrufat, abollament i garrofina dels presseguers, (consultori). IV-17. 
Malalties del presseguer, Vicens Nubiola. VIII-6. 
Afidits o pugòns, (consultori). XIX-18. 
Els talps, \COnsultori). XX-19. 
La lluita contra els cargols, (consultorn. XXIV-20. 
Escaldat dels ceps, Llorenç Badell.; XXV-3. 
(Vegl's Anticriptogàmics). 
(Vegi's Malalties de la vinya). 

Terra Gampa.-(Vegi's Fitotè,cnia). 

v 
Vaca lletera.-industria nova pels agricultors,]. Poc/1 Feliu. 1-17; V-10. 

Una industria ruinosa, M. Rossell Vilà. V-5; VI-6; VIII-9. 
(Vegi's Malalties de les vaques). 

Vinicultura.-(Vegi's Enologia). 
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:Yinlficacló.-El' gas sulfurós en la vinificació, j. M. Valls. XVIII-I. . 
Uns consells pràctics per a fe t una b'ona vinificació·, Llu/s Gultatt. XVIII-S. 
Unes notes p~àctiques sobre vinific~ció, j. M. Valls. XIX-2. · 
Manera d'aturar la fermentació del vi, (consultori). XXI-19. 

Vlnya.-Poda llarga i poda curta,]. M. Valls. 11-1; III-I. · 
Adob de (a' vinya amb diferents dosis de Nitrat de sosa, (eJ~;periments de la E::. E. de Vi-

lafranca del Penedés), (consultori). VIII-IS. ' 
L'atimentació del raïm, ]. A. Margar/t. XIX= 13. ' 
Plantació d'ametllers din~ la vinya, (cons.ultor-i\ . XXII-2Ó. 

'• Arrenquem eeps i sembrem blat, joan Vallés E.struc. XXV-5. 
Escaldat dels 'ceps, Llor~nç Baaell. XXV-3. · 
La secada i la vinya en l'any a,etual, Crlstòfòl Mestre. XXV-13. 
(Vegi's Anticriptogàmics). 
(Vegi's Malalties de la vinya). 

V:ltlcultura.-La crisi de la viticultura,]. M. Valls. XV-I. 
' \ (Vegi's Vinya\. 

z 
Zootècnla.-(Vegi's Ramaderia). ·. 

lndex d'autors 

·, 
'• A 

A(ldreu (Lisinlus).'-61ivicultors, defenseu-vos! XVII-14. 

B 
. Badell (Llorenç).-Escaldat dels eeps. XXV-3. 

Éattanchon (0.).-La lleteria cdoperativa de l' c Haut-V~r·. 11-12; III-S. 

e 
C.ampllonc (Isidre).:_ Vers l'organit'zació agràr ia. 

_ Aventatges de la cooperació en viticulfura. Vll-3; IX-17. 
Casallo (P.].);-Exemples que han ¡l'ésser imitats. 11-9 . . 

· Poda de l'olivera. V-S; Vl-3. 
La patata. X-7. • 

Castelló (Sa/vador).-D'Aviram. 11-5 . . 
' €om fan més ous les gallines? tançaàes o lliures? XXV ~s. 

Cpmpte Valls (].)-Celler Cooperatiu del Sindicat de Pla de Cabra. . 1-5. 

F 
Faura i Sans (f{r. Marlan).-;Comarques artesianes de Catalunya•. Xll-4. 

1 Quines son les comar.ques artesianes de Catalunya, XIV-'6. 

\ 

SobFe els sistemes 'de perforacions artesianes nacionals i extrangeres i el més apropiats 
als teHenys·que travessarien en les comarqt:es artesia~es de <ï:atalunya. XVI-13· 

G . ' 
· Gr.lllon (J. M.)-Sucs sof(ats. IX-10. 

Gilltart (Llu~s).-Uns c~nsèlls pràctics per a fer una ,b~na vinificació. XVlii~S. 
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Ll.-Resum de revistes. XVII-16; XVlll-16; XIX-16; xx..:..17; XXII-16; XXJV-16. 
Llort(P.].).-lnformació vinicola. V-17; VI-16; Vill-17; X-16; XI-15; Xll-14; Xlll-14; XIV-15; 

XVI-17; XVlll-14; XIX-15; XX-16; XXI-15; XXII-17; XXIll-18; XXV-11. 

M 
Margarlt (]oan).-L'alimentació del raïm. XIX-13. 

Acció dels vents sobre els fruitera rs. XXlll-11. 
Al marge d'una campanya. XXIV-4. 

Matas (]. S.).-jardineria defectuosa. XXV-8. 
Matons ( Augus"f).-Els arbres fruiters a Catalunya. 1-10; Il-7. 

· Els formiguers. Un costum absurd. XVII-3. 
L'olivera a Catalunya. XX-9. 

Mestre (Cristófol).-La secada i la 'vinya en l'any actual. XXV-13. 

N 
Nubiola (Vicens).-La 1Joda del presseguer. !V-IO; v'I-8. 

Malalties del presseguer. Vlll-6. 

p 
Pi Suñer(Carles).-Les instai·Iacions mecàniques per a regar. IV-I; VI-II; VU-ll; XI-8; XV-7; 

XVI-9; XX-II; XXII-5; XXlll-7. 
Planas (Francesc).-Eis polisulfurs. XVIll-13. 
Poch de Feliu (josep).-Industria nova pels agricultors . 1- 17; V-10. 

R 
Rendé (], M.).-Ei segur del bestiar de treball agr!cola. I11-3. 

L'organització agricola de la Conca de Barbarà IV-13: 
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REVISTA AGRÍCOLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 2o de cada mès 

Suscripció: ·Ba rce lona, any: Pessetes 7 · Fòra: Pessetes 9 Ntímero solt: fessetes 0'30 

Unes paraules 

COM més enraono i més escric, més convençut quedo que 
són fets i no paraules el que demana la nostra Agri

. cultura. En la lluita entaulada per a la renovació de Ca
talunya no podia oblidar-se branca tant important com és l'a
grícola. Així, la nostra Premsa ,dona cada jorn un més impor
tant apoi a les nostres qüestion's, i són molts els diaris que hi 

· dediquen setmanalment fulles i fins publicacions extraordinàries. 
Avui és AGRICULTURA una nova Revista que veu la llum 

pública. Avui és la Editorial Catalana que ens encarrega la 
tasca de fer quinzenalment el resum del que passa a dins la 
vida agrícola catalana i de fer-hi arribar el que sàpiga terres 
enllà; d'estudiar totes· quantes qüestions toquin d'aprop o .de 
lluny a la pagesia. 

I no per seguir la costum; no amb l'infantesa de fer un 
programa: van aquestes ratlles com una afirmació, com el que 
deu ésser pauta i guia de nostres passos en la vida periodística. 

L' Agricúltura a Catalunya avui, viu, en una paradissíaca 
'inocència. Sembla increïble; mes l'agricultor és l'únic que no 
ven els seus productes fixant-hi el preu. L'agricultor pro- . 
dueix, i un cop les botes, les citres o les sitjes plenes, espera 
bonament que vinguin a comprar-li els seus productes ... I unes 
vegades amb el fantasma d'una sobreproducció; altres voltes 
amb la menaça d'una llei es procura fer vendre al productor a 
baix preu ... Si aquesta baixa resultava en benefici del consumi
dor; si en les ciutats això representava 'una baixa de les subsis
tències, podria l' a~pede social de la qüestió intervenir en la 
mateixa. Mes no •passa així: en la majoria dels casos el pro
ductor ven barato i el com1)rador compra car, essent únicament 
l'intermediari, l'acaparador, el que fa el ·gros benefici. 

I no hi valen paraules; res significa que amb perd u es i tot 
l'Agricultura de Catalunya s'aguanti i marxi endavant. El que es 
perd podent-se guanyar és ben lamentable que es perdi: no es 
deu perdre. 

I que l' Agricu'ltura és fondamentalment necessària poca 
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feina costa demostrar-ho. Sense l'Agricultura_ avui no es pot ali- ......,. 
mentar l'Humanitat; sense l'Agricultura, productora de prime-
res matèries, la majoria de les fàbriques deurien plegar; sense 
l'Agricultura, productura de primeres matèries i sense l' Indús-
tria, transformadora. de les m¡üeixes, el Comerç deuria tancar, 
per quant no tindria què comprar ni vendre. En una paraula: 
l'Agricqltura és necessària. En els moments actuals la guerra 
mondial ens demostra que és imprescindible. 

Si hi ha d'haver Agricultura, hi deu haver agricultors. Per 
a que hi puguin haver agricultors és menester que l'Agricultura 
deixi beneficis; per a que l'Agricultura deixi beneficis és menes
ter una organització. 

AGRICULTURA neix per a portar la seva força i la seva em
penta a aquesta organització. Per a fer de la producció agrí
cola una cosa sistemàtica i calculada; per a fer conviure en el 
camp les belles i antigues normes de pagesia amb els moderns 
estudis de la ciència agrícola; a relligar el que és art i és v~da 
rural amb la moderna tècnica científica. 

L'agricultor treballa la terra; aprofita les energies naturals 
transformant-les en benefici propi; dóna entrada en ses finques, 
a les màquines que fan els treballs econòmicament; quan té 
terra que es cansa, o abans d'arribar al cansament busca els adobs 
que més li convenen; preveu les malures per els seus tracta
ments. Tota l'activitat individual presenta ample camp on des
enrotllar-se ... Mes l'agricultor topa amb obstacles que indivi
dualment no pot vèncer; l'agricultor troba avui pedr~gades que 
en un moment s'emporten tota la seva cullita, i abans d'arri
bar, la incertitut de la producció, li , treu tota possibilitat de 

. crèdit, tota la garantí a q'ue aquest necessita. L'agricultor deu fer 
transformar els s€us productes; qui ven aufals, raïms u olives 

. fa un mal negoci; deuria fer consumir l'aufals a la finca i ven
dre la carn, la llet o la mantega; deuria fer vi u oli i vèndre 
ja els productes el· laborats. Impossible aquí, com al moment de 
vèndre, actuar individualment. .. Es de tal punt urgent la cons
titució de Sindicats Agrícols i de patentes fàbriques Coopera
tives; és imprescindible i necessària l'organització com·ercial. 

Mai s'arribarà a entendre perquè el fabricant de teixits o de 
llaunes posa preu al seu producte i el fabricant de blat o 
de vi no pugui fer el mateix. I com els primers són els que es
tan en so¡;¡ punt, som nosaltres, és l'Agricultura, qüi deu trans
-formar-se. Si no ho tenim fet, nostra és la culpa. 

Aquestes planes les oferim a tothom, sens distinció de cap 
mena i sense cap reserva mental. Nosaltres som homes 'de 
lluita; ·ens creiem homes d'acció; nostres paraules a voltes pot-
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ser resulten crues, d'ara per aleshores fem constar que sols ens 
guia un fi: altruïsta i egoïsta, tot alhora; altruïsta, per quan, dis
cutint; es millorarà la condició comuna; egoïsta, per quan, com 
a agricultors, experimetarerri la millora col·Iectiva. Mai serà 
nostre propòsit ferir, ni sisquera molestar a ningú. Mes les coses 
les fan els bonies, i avui sols es creuen, indiscutibles els que te
men .que al discutir-los s'ensorri tot el ~eu artifici; mai a aq0ells 
que són convençuts els fa por la llum del dia. 

El temps fa sa via; abans les parawles er~l1 tot i res signifi
caven els fets; no s'entrava al fons de les qüestions; s'escoltava 
o no segons qui i on parlava; avui les coses que tenen raó 
d'ésser s'obren camí surtin d'allí on surtin i les digui qui ·les 
digui ... Doncs l'Agricultura va fent-se una cosa que viw, una 
realitat... · 

AGRICULTURA vol completar aquesta obra; AGRICULTURA 
,vol ésser. la Revista de tots; en ses planes si vol parlar pura i 
exclusivament d'Agricultura. . · 

Al saludar en nostre naixement a tota la Premsa, particular
menta la Premsa agrícola, vull fer-ho ben co-rdialment. Es pos
sible que ·certes qüestions, que alguns aspectes de .!' Agricultura, 
les veurem des de distint camp: mai oblidarem el molt que fa
cilita nostra obra, l'interès col·lectiu que. ningú més que la 
Premsa representa. . 

I ara a treballar per l'Agricultura i per Catalunya; per I' or
ganització i per al perfeccion~ment de nostra pagesia. En la 
vanguàrdia d'aquest exèrcit volem servir, reclamem un lloc. 

JosEP M.a VALLS 

Un bon femer 

LA capdal base econòmica del bon agricultor és l'aprofitament 
. raonable de· totes les matèries fertilitzants que es produeixen 

en la grahja. • 
Sabut és que sens el complement dels adobs químics, els or'gà

nics són insuficients per a mantenir les terres en una alta potenclali
tat productiva, tal ' com requereixen els interessos econòmics de 
Pagricultor. Però resulta sempre un gran contrassentit pràcti'c, una 
estupidesa agrària comprar adobs químics, si en la granja se n,lalme
nen matèries de valor fertilitzant com els fems, per exemple. Essen
cialment, en relació al conreu, els fems i l'adob químic és una ma· 
teixa cosa: una matèria fertilitzant. ¿Per què comprar, doncs, matè-

' 
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ries fertilitzants abans d'aprofitar degudament les que es produeixen 
en la granja? 

Però per a poguer aprofitar degudament tots els fems i treure'n el 
partit possible, és indispensable posseïr un bon femer, és a dir, un 
lloc apropòsit per a enmagatzemar-lo i prodigar-li els cuidados ne
cessàris. , ' . 

Hi han femers de molt diferentes formes. El de la nostra granja 
dóna resultats òpims i és el que describim a continuació . . 

Ocupa un àrea rectangular dividida en parts iguals per un passa
diç o acera de dos metres d'ample. Cada un, doncs, dels dos depar
taments per a emmagatzemar els fems, mideix quatre metres d'am
ple per dèu de llarg. 

La teulada, composta de solera amb vigues de ferro, porta una al
çada de quatre metres. La paret anterior del femer es troba creuada 
a dos metres d'alçada sobre el plànol del paviment per una carretera 
de transports, ha vent-hi en dita paret dos amples finestrals per a amb 
tota comoditat poguer tirar-hi els fems. El paviment es empedrat ·i 
rejuntat amb ciment. Al centre del passadiç o acera que divideix en 
dos parts Jguals el paviment destinat a dipòsit de fems i, per tant, 
equidistant de càda un d'ells, es troba el pou-dipòsit de les aigues 
brutes i orins de les quadres on hi condueixen totes,' mitjançant una 
ben combinada xarxa de clavagueres. junt al pou-dipòsit, hi ha una 
bomba apropiada per ~ aixeçar el liquit i arruixar els fems. La sorti
da d'aquests, té lloc per la part oposada als finestrals d'entrada, po-

. guent eis carros ficar-se dins el femer, reculant fins a posar-se a la 
convenient distànCia per a el carregament. Aquest femer és capaç 
per 160 m.s de fems i enca·ra resulta insuficient per a tot el que es 
produeix en la grànja. 1 

Tenint el femer només falta ja l 'instrument per a fabricar fems de 
calitat superior. Però de res ens serviria si solsament ens cuidèssim 
d'apilotar-hi els fems sens prodigar-los cap mena de cura: Nosaltres 
els tractem del modo següent, que crec és el més raonable i científic. 

Cada dia, al netejar-se les quadres, es tiren els fems per un dels 
finestrals devanters a un ·dels dos paviments o dipòsits apropiats. Al 
cap de la setmana s'extenen Horitzontalment, fent-los pujar amb pila 
completament ceriada, de parets verticals. Després que s'han ben 
adobat els fems, se'ls hi dóna una bona arruixada atnb les aigues bru
tes dél pou-dipòsit, de modo que tota la pila en quedi completament 
empapada. Hi ha qui aconcella escampar sobre els fems, a mida que 
se van apilant, superfosfat ·de cals o tan sols fosfats naturals o pé 
guix, però els agrònems discuteixen la utilitat d'aquestes afegiments 
i nosaltres no en fem ús. Tan sols, quan la pila és ja acabada, la re
cobrim amb una capa de terra que resulta la millor sustància per a 
evitar la pèrdua de sustàncies amoniacals. 
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Acabada una pila, mentres .aquella espera la hora de tr.anspor
tar-se al camp, se procedeix a h:t formadó de l'altre i així successiva
ment. Per treure els fems ho fem tallant-los o arrencant-los en sentit 
vertical, de dalt a baix, a·fí de que les eapes superiors 'quedin ben 
barrejades amb les inferiors. · 

Els fems surten de qualitat superior, els resultats que dónen, 
òpims. No són, doncs, mal empleats, no, els q_uartos q'ue es gastin en 
fer un bon femer i en cuidar els fems. ' · 

, jOAN TORRENTS ~ . 
Agullana 

Celler Cooperatiu del Sindicat Agríc.ola 
·de Pla de Cabra 

,. ' . 

E
s el Celler cooperatiu ·del Sindicat Agrícola de Pla de Cabra la 

branca més important d'aquesta instituéió, nascut a l'escalf del 
despertar cooperatista que en aquestes comarques tarragoni

nes es desenrotllà els anys 1911 i 1912 i que donà origen a la funda
ció d'iguals associacions al Vendrell, Alió: Espluga de francolí i 
Sarreal. 

Amb tot, no hem sols d'atribuir-ho a aquéll desvetllament, sinó 
també, i tal vegada en la major part, a l'estat de floreixent prosperi
tat en que és trobava, en aqüella data, la Caixa Rural, que consi
çlerem com la soca d'aquestes institucions. A principis de 1912 es t~o
bava el nostre Sindicat, atesos tots els serveis que presta, amb un 
sobrant de més de 40,000 pessetes dipositades -al Banc de Valls; 
aquestes circumstàncies favorables i l'auxili promès a tothora pel sus~ 
dit Banc foren la causa de que s'emprengués l'obra ; sense recels ni 
vaciJ·tacions. · 

' Si a tots éls pobles vinícols és necessària la cooperativa d'elabo
ració i venda, en el ·nostre es feia indispensable. La propietat es troba 
fraccionada, fins • a l'extrem que es compten, en les nostres llistes 
d'associats, fins a 80 suscrits per deu i vint cargues,·essent el major 

• suscriptor per 250. En el Celler la mateixa elaboració, el mateix apw
fitament dels residus, el mateix preu en les vendes: . en resum, les 
mateixes ventatges frueixen els p~tits ·que els grossos . . 

L'aportació de capit~! per a la construcció de .l'edifici es realitzà 
de la manera més senzilla i creiem més equitativà. Es va fer una 
emissió de 800 obligacions cie valor 150 pessetes, en total 24,000 du
ros, xifra a què crèiem havia d'arribar el pressupost total. Els soci$ ve
nien obligats a süscriure una obligació per cada deu cargues. Aquells 
a qui el seu estat 'econòmic els permetia fer aquest desembors, cobra· 
rien un interès de 5 °/0 anyal, i els que no es trobaven en condicions, 
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els prestava la Caixa Rural aquella quantitat, cobrant-ne el mateix in
terès. Dels beneficis de la cullita, o sigui el sobrant de lès cargues 
de 18 arrobes de verema, més els subproductes de la vinificació, es 
paguen els interessos, dedicant-se el sobrant a l 'amortització. 

No descriurem qetalladament el Celler, per creure que les adjun
·tes fotografies en donaran una idea aproximada. Basti dir que es dis
posa de 4,000 metres de terreny, ocupant actualment l'edifici 1,0CO 
metres q'uadrats. L 'estiva es c01nposa de 40 tines i dos cups de 
250 cargues, en conjunt 10,500 cargues. El treball es fa tot mecàni
cament, utilitzant força elèctrica . 

Finalitat que ens hem proposat amb Ja nostra Associació? La matei 
xa a què deuen aspirar totes les cooperatives semblants a la nostra: 
elaboració perfecta, economia en el treball i vendes ventatjoses, per 
tractar-se de quantitats importants, així en el vi com en els residus 
de la vinificació. Ho hem consegu it? 

Respecte el primer extrem hem de confessar que som lluny de fa 
perfecció.; però que els nostres vins han tingut sempre bona ac<!:epta
ció en el mercat. Alguns casos podríem citar ·el! que han assolit' les 
cotitzacions més altes. 

Les · despeses d'elaboració, administració i totes les despeses ge
nerals dé l'any a 0 '50 pessetes per carga, que és el resultat en anys 
normals, creiem que no es poden titllar d'exagerades. 

En ço que es refereix a vendes i ventatges econòmiques, permeti 
el lector que faci una ràpida ressenya de les quatre cullites elaborades. 

La cullita de 1913, primera que s'elaborà, ès presentava esplèn-
díd_a; l'estat de les vinyes a primers de setembre, amb el fruit madu

- rant, ens feia esperar vèure curullades totes les estives disponibles; 
·però el dia 8 del mateix mes totes les nostres il'lusions anaven per 
terra. Una pedregada de les més formidables ens devastava tot el 
terme, reduint la cullita a menys de Ja meitat. La nostra obra tenia 
un bateig ben trist; però m'atrE;v'eixo dir que és l'any en què ha 
prestat millor servei als associats~ Quan tots els dem,és propietaris 
del poble aprofitaven com podien ~I poc i malmès truit, havent-lo de 
destinar molts a la 'caldera, en el celler s'elaborava cur.osament 
una classe ben estimable: quan de ningú podíem saber els preus a. 
què venien el seu vi, el de la Cooperativa assolia el preu més alt a 
que es cotitzà aquell any en la nostra comarca . Naturalment que els 
raïms pedregats donaren poc suc ·¡ que els beneficis pel fons coope
·ratiu foren quasi nuls. 

En el s~gon any, o sigui el 1914, tots recordem ~ls preus ruïno
sos, ocasionats pel conflicte mundial. A causa de les restriccions en 
·el crèdit no hi hagué manera de defensar-se, trobant -nos sense exis · 
tènoi·es al sobrevenir l'alça ocasionada pel ' desastre de la cullita se -

' giient. 
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D'aquèsta no cal parlar-ne, c'ar no es pot dir cullita d'unes 600 
cargues que es reuniren en total. Encara que venut a bon pre~, els be

' neficis ben just pagaren els interessos. 
Per fi, la darrera cullita ens ha demostrat palesament els beneficis 

que podem esperar de la nostra obra. Malgrat tractar-se d'una cullita 
migrada (no arribà a 6,000 cargues), els beneficis líquids pujaren a 
43,225 pessetes, permetent, pagats interessos a les obligacion~, des-
tinar a l'amortització 37,600 pessetes. 

1 

Creiem amb aquesta ràpida i malgirbad~· ressenya haver donat 
una impressió de que fins tenint uns principis tant difícils i entreban
cats per. seguides dificultats, la nostra associació ens ha reportat ven
tatges indiscutibles.¿ Què hauria sigut amb tres anys de cullita i preus 
·normals? No dubtem en afirmar que avui ens repartiríem tots els be
neficis; que reculli riem tot el fruif de Ja. nostra· obra. Però, dic mal: 
tot el fruit i totes les ventatges tant sols podrem assolir-los quan tots 
els pobles estiguin organitzats. Quan a cada poble funcioni una co
operativa d'elaboració i venqa i siguin federades •O estrictament rela
cionades totes ... sols aleshores haurem triomfat. 

j~ COMPTE VALLS 
Pla de Cabra 

Les aptituts del ramader 

Tor sovint propietaris, arrendadors i masovers em fan la mateixa 
pregunta: ¿Quina mena de bestiar us sembla que és la millor? 
Invariablament, nosaltres responem .que amb qualsevol mena 

de bestiar es poden guanyar diners. La resposta -comfesem-ho-, 
· no és menys difusa que la pregunta. 

Cada comarca, cada masia i cada propiètari, han de resoldre par
ticularment el problema. Quan s'és incapaç d'aquesta resolució, el 
millor és imitar el que fan els altres ramaders de la mateixa comarca. 
No hi hauran aixf beneficis extraordinaris, però tampoc un hom 
s'exposa a grosses p~rdues. 

Però els· subjectes que fan la referida pregunta, moltes vegades 
és amb el fi de traspassar els guan:ys ordinaris de llurs veïns i com
panys. I en aquets cas, si el que desitja guanyar molt no és pas un 
ramader ben entès, fracassa, car per guanyar més, seguint Ja mateixa 
explotació d'animals de la comarca, 's'han d'introduir mètodes nous 
o perfeèciormr els existents, i, si es canvien les espècies animals que 
no es tingui el costum d'explotar en aquella comarca, el problema és 
majorment complicat. 

' . 
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Anem a estudiar, doncs, els dos casos: primer, guanyar més 
diners amb la mateixa especie de bestiar de la comarca; segon, obte
nir més beneficis explotant una especie d'animals, la qual explotació 
es desconeix en la comarca. En totes dues maneres, és possible i fins 
fàcil el natural desig de fer produir al capital un fort interès. 

Una cria que és d'habituí a Cerdanya, la cavallar, i a Vich una 
altra, que és la del porc, i , al Pla de Barcelona l 'explotació de 
vaques lleteres. El cerdà, el vigatà i el barceloní, modificant els siste· 
mes d'explotació, podèn guanyar més. 

Si a Cerdanya un ramade~, que ac~stuma a vendre els pollins 
a divuit meso.s, que als preus normals v·aldrien 600 pessetes un, mo
difica solament l'alimentació de l'euga ·i del pollí, el promig de 600, 
passarà a 1 ,000. Valdrà el pollí 1,000 pessetes al menys, perquè 
semblarà que tingui dos anys i mig. EI pollí que naix fort, que va ben 
alletat i després se l'alimenta apropiadament, comparat amb els pollins 
sotmesos al règim ordinari, guanya un any, és a dir, apareix amb els 
tersons de la mateixa comarca. 

La modificació consisteix en donar a l'euga prenys durant tres 
mesos i mig, o siguin cent dies despré·s d~ pollinar, un qÚilo diari de 
tortó de cacauet, que posat a Cerdanya en temps normals, no val 
més que 23 pessetes els 100 quilos, i són 46 pessetes. En gastar de 
més, del que es dóna al pollí a l'any següent de desmamat, 150 pesse
tes; destinades únicament a tortós o granes. Total 196 'pessetes. 
De les 600 pessetes que se'n tre4 d'un pollí, es pot calcular que 
hi ha un benefici de 200. Doncs, si ara en lloc de 600 pes
setes en treiem 1,000, tenint en compte les 196 de gastos de més, 
resultarà que per cada pollí en lloc de guanyar-hi 200 pessetes, 
se n'hi guany~n 404, és a dir, que el benefici haurà passat del simple 
al doble. · 

, De la plana de Vich, prenem per exemple I'engreixeme11t de 
porcs, i suposem que per a produïr 100 carni ceres el porc hagi de 

. tenir onze mesos. Donant al porc una racció a,propiada, pot pesar 
les 100 carniceres als nou mesos. Aquesta diferència de temps, vol 
dir simplement doblar lïnterès del capital que es té empleat en porcs. 
Un porc de nou.mesos solament per a mantenir-se, és a dir, per no 
perdre pès, tirant pel cap baix, gastarà al menys 50 cèntims diaris. 
Així en dos mesos, el gasto de manteniment serà de 30 pessetes. 
Si.comptem com molts porquetaires, q1:1e cre.uen que el porc deixa un 
benefici de 10 cèntims diaris, des de quan és desmamat fins a matar
lo, tindrem . que nou mesos a trenta dies, són 270 dies i a-raó de 10 cèn
tims diaris, 27 pessetes. Per consegüent, el ramader que els porcs 

·a nou mesos li pesin 100 carniceres, guanyarà 57 pessetes per cap 
i a més el temps de l'interès de dos mesos,, mentres que el que tingui 
porcs fins a onze mesos guanyarà solament 27 pessetes. 
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A les ·vaqueries del Pla de Barcelona la confecció de raccions és 
purament rutinària; en la majoria d'elles la racció per a cada vaèa lle
tera es podria con·stituïr de manera que respongués plenament a :les 
necessitats de l'animal amb una economia de 1.'50 a 0'75 pessetes per 
cap i per dia. D 'aquest estalvi derivat del saber compondre una rac
ció, considerant un estable a,mb vint vaques i prenent per promig el 
mínim de l'estalvi, o siguin 75 cèntims, les vint vaques suposaran 
una economia anyal de 5,475 pessetes. Les vaqueries amortitzen les 

' vaques cada cinc anys, és a dir, que una vaqueria composta de vint 
caps, al cap de quatre anys totes elles sórt renovades. Si l'estalvi de 
5,475 pessetes l'apliquem a l'amortització, trobarem que es poden des
tinar 1,366 pessetes per a cada nova vaca, ço és, el valor de una boha 
vaca lletera. . l 

El vaquer, doncs, que raccioni científicament ses vaques, en 
comparació del vaquer que les racciona, segons el mètode. de l'home 

de la dida, li resultarà que al cap de quatre anys tindrà les vint 
vaques de franc. 

Crec jo,. que aquests exemples són suficients per a demostrar que 
aplicant únicament el mètode de l'alimentació apropiada, es poden 
guanyar més diners què d'ordinari. ·Igualment passaria subjectant 
els animals a altres mètodes zootècnics. . . 

Mirem ara el segon cas:. explotar animals en una comarca on 
l'especie hi és econòmicament desconeguda. Aquest cas, és per sa 
naturalesa més complicat, car suposa que l'amo del bestiar sigui una 
persona ben entesa i que no es mogui de la masia . 

Se suposa en pr i mer lloc que els productes seran fàcilment venuts, 
és a dir, que a les dificultats d'explotació no s'hi uniran els mals de 
cap' per a la venda. · 

El principal obstacle en aquests casos el constitueix la manca dè 
personal entès. jo sé d'algú que en sa masia s'hagué de plegar de 
fabricar mantega perquè el moço que se'n ·cuidava se n'anà. D•un 
altre· agricultor, que hagué de deixar l'explotació de porcs perquè 
no trobava en aquella comarca ni homes ni dones que els volguessin 
cuidar. De molts, que canviarien les· mules per eugues, però per mor 

al millor tracte que volen aquestes últimes no es decideixen per por 
als moços. Això són dificultats de primer. .ordre, les quals nò existei
xen en les comarques dedicades a les explotacions habituals: a Cer
danya tothom sab menar una parella: de bous; al Penadés tothom sab 

fer v i . 
. Si l'explotació és petita, que l'amo i els seus, en cas d'anar-se'n els 

moç.os, la puguin .atendre· tot esperant-ne d'altres, llavors aquestes 
noves explotacions poden rendir forts beneficis. 

Quin dubte hi ha que al Penadés una producció xica o grossa de 
porcèlls fóra un bon negoci? I a Cerdanya i el Pallars l'engreixement 
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de porcs. I al Gironès la producció de la vaca lletera. I al camp de 
Tarragona la producció mular. I a Urgell la recria de poltres, i al Pla 
de Lleida la recria mular. I a la comarca de Solsona la vaca de cria 
i treball. I a Segarra l'explotació de porcs. I a la Garrotxa la fabrica
ció de formatge i mantega. 

En totes aquestes explotacions, en les susdites comarques, es 
poden guanyar més diners que en aquelles comarqu~s en les que les. 
explotacions són tradicionals, però a condició de poder suplir en 
un moment donat la manca de personal. Si no és així. aquestes ex· 
plotacions devindran l'origen d'una bancarrota . 

Aquí, com en tot, el factor personal és l'element de primer ordre. 
Per no haver atès aquesta condició essencial, en Pere es feu pobre 
amb un negoci en el qual en Pau s'enriquí. 

Repetim: en qualsevol mena de bestiar es poden guanyar diners; 
el guany, a la llarga, sempre serà proporcional a les aptituts del 
ramader. 

A. RossELL I VILA 
Professor de Zootècnia a l'Escola 

Superior d'Agricultura 

Els arbres fruiters a Catalunya 

C
REC fermament i sincerament que el pervindre de l'Agricultura 
çatalana està en la fructicultura, en la ramaderia, i indústries 

. derivades. El nostre clima, ' el nostre temperament i, sobretot, 
la nostra situació geogràfica, es presten admirablement a aquestes 
formes d'activitat. Per tant, al meu entendre, convindria .propagar els 
fruiters i predicar la cria del bestiar. 

Això no significa que s'hagin d'abandonar els altres conreus -
perillosa tonteria que faria perdre molts diners i deixaria la nostra 
agricultura en una condició permanent de debilitat, -sinó que en 
les noves plantacions la preferència s'ha de donar, en general, als 
arbres fruiters o a les plantes farratgeres, destinades a la cria de bes
tiar, aquí a· Catalunya matei?C. 

Encara que no sigui aquest el moment per a fer la demostració de 
ia exactitut de Ja meva opinió pel que es refereix a la fructicultura, 
vull; no_ obstant, fer remarcar una observació .que he fet suantes ve-
ga~es recorrent els camps catalans. . 

Avui un pagès d'esperit progressiu, que no s 'acont~nta de fer ço ' 
que feia el pare o el padrí, i, per tant, vol guanyar diners i té la justa 
pretensió de que les seves ·terres donguin un elevat rendimènt, planta 
vinya. Aquesta tendència - innegablement bastant generalitzada al 
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nostre país, encara que en 'els últims temps s'hagi limitat un xic
demostra la feliç concordànça entre el nostre clima i les exigènci~s 

de la vinya, i demostra també que el nostre clima convé als arbres 
fruiters, perquè les exigències d'aquests i les de la vinya són molt 
semblànts. Ara bé; jo crec, que actualment per a substituïr ·ets antics 
conreus, són molt més indicats els arbres fruiters; que des d'aquest 
punt de mira la vinya ha fet.el seu temps. La demostració de tal afir
mació em sembla molt senzilla. 

La vinya dóna un producte d'un valor quals osciJ·tacions i var'ia
bilitat fan incert el seu cultiu; cap altre pr,oducte agrícola té preus tan 
inconstants 1 i si ara estem en el període de les vaques grasses, a 
l 'acabar-se la guerra, tornarà, . amb tota probabilitat, el de les vaques 
magres. 

Aquesta inestabilitat del preu del vi és la proba més clara de que 
s'ha arribat ja a produïr, més o menys, la quantitat necessària per a 
satisfer el consum mundial. La superfície conreuada amb ceps aug
menta constantment a Argèlia, a Xile, al Perú, a Califòrnia i a la Ar
gentina, i la quantitat de raïm qu'e es produeix cada any, creix a Itàlia, 
a França i a Espanya mateix, com conseqüència de· la intensificació 

, del cultiu. En tals condicions no convé plantar més vinya, per a evitar 
que els preus baixin de n'ou i es tornin a presentar anys de crisis. 

Per a substituïr la vinya, les plantes més indicades són els arbres 
fruiters, comptant entre aquests, els ceps· per a la producció del raïm 
de taula. 

Plantant fruiters s'evitaria l'excés de vinya, i s'augmentaria la ri
quesa agrfcola de Catalunya, encara que no fos més que per la va
rietat de conreus i per la extensió dels nous mercats de venda. 

*** 

Una de les primer.es tasques a empendre hauria d'ésser la de con
vèncer als agricultors de la utilitat de dedicar-se a la fructicultura 
a Catalunya. · 

Aque~ta .acció es podria desenrotllar en dos sentits: l'un enca
minat a la creació de la fructicultura d'especulació o industrial allí on 
no existeixi i pugui donar bons resultats; l'altre a la creació de la 
fructicultura «casolana». 

La primera, la d'especulació, destinada a Ja venda dels fruits en 
els grans mercats, ha d'ésser la principal. Per a aquesta s'ha de fer 
principalment la campanya. 

J_.a segona, «la casolana», dedicada a la producció de fruites per 
al consum del propietari i,· si sobren, per a la venda en els petits 
merçats pròxims al lloc de producció. Aquesta segona funció consi-
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derada com secundària. La fructicultura casolana tindria, al meu en-
tendre,. dugues ventatges: · 

1. a Permetria- encara que parcialment- una alimentació n;Ii·llor 
i més completa del pagès. .. 

2. a Ensenyaria a cultivar els fruiters, a respectar i estimar els 
arbres (sentiment mol-t necessari a la no~tra _terra), i determinaria, al 
mateix temps, la formació de ço que podríem anomenar <' Conciència 
fructfcola», en virtut de la qual seria possible propagar amb relativa 
facilitat la fructicultura entre els agricultors i la cooperació entre els 
fructicultors. Crearia 'la pràctica. ' · 

Confesso sincerament que tinc l'obsessió de I'~limentació deficient 
del~ nostres pagesos i crec que tot . el que es faci, encara que sigui 
en petita escala, per a que el pagès aprengui a menjar, aprengui 
a nodrir-se sense avarícia, portarà u_n gran benefici a la nostra raça, 
evi-tant q1.1e hi hagi tants jov~s -dèbils, inútils, i predisposats a con
traure malalties, com desgraciadament mostren les estadístiques mili
tars. El -consum qe fruita no _pot fer-ho tot: nó augmentarà la circunfe- . 
rència del tòrax, però ésjnn~gable que si és regular i abundant do-
narà ·pons resultats. · 

La fructicultura cas_olana podria tenir per lema: «allí on. hi hagi un 
troç .de-terra lliure, planteu-hi un arbre fruiter. » Però, repetim, l'acció 
principal deuria ésser dirigida a la creació de la fructicultur~ d'es
peculació. 

* * * 
- Ell'! defectes de la r¡ostra fructicultura poden ~ concretar-se . de la 

seg_üent manera: 
. hnperfecció dels sistemes de conreu. 
Falta d'organització. 
Un i altre són mals de tota Ja -nostra agricultura, 'i perxò toquen 

' també a la fructicultura. · 
-. Fe>ra e,le pocs llocs, la fructicultura no està g_a_ire avançada a •Ca
talunya; i allí on ho est~, _.es tr:acta d'un progrès relatiu que respecta 
només certes particularitats de conreu. Si ens compare11J amb el de
més d'Espanya, poàem declarar-n()s satisfets del nostre estat; prò sl .la 
ço~paració la_ fem amb les regions fruttícoles _,d'Itàlia, de França, dels 
Estg·ts Units, aleshores co_nstatem fàcilment que ens trobem molt 
lluny d'haver assolit el grau de progrès cjue molts pensem. Així, per 
exemple, hi . han comarques on es ·treballa la terra amb molta cura; 
però, p es pocla d'una man_era bestial, o no es poda; O"s'adoba irracio
nalment, o no s'esculleixen bé les varietats per a cultivar, etz. I allf 
on per,c@.sualitat tot això es fa bé, la venda de la fruita no esta d-iri
gjda, -ni organitzada. En altres Jlocs, en €anvi, hi han ·bones varie
tats, per.ò e& ~e~coneix la m_anera de conreuar-les perquè ha faltat 
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Els dipòsits de brema 

Les vagonetes transporten amb gran facilitat i. estalviant bra

ços, disminueixen el cost d'elaboració. Per a poder descarregar 
comodament basculen per abdos costats. 

Sala de premses 

L 'electricitat mo).l les prem~es, ¡:¡favorint la potencia i la regula

ritat i el treball final. · 



Gradua~t el most dels socis 

El laboratori és el cervell que 'gui.a la et ·Jaboració del vi·. Un p'etit Iabor~-
tori és indispensable. · 

Un bon femer a Agullana 

Vista exterior (ve'gi's l'artide pàg. 3) 

Si ei ·femer es be ri cÒns-tr.uit i el que'! cui(la sah fer que no es. perdin ni 

gasos ni líq.uits, el fem millora i la planta en toca' els resultats. 



L'ART EN LA AGRI CU .LTU ·R'-A 
SUPLEME NT · MENSUAL 

LA ENRAjOLA DA· 
o 

MUSEU SA.NTACANA 

DE MARTORELL 

QUAN tothom enderrocava ~ls. ~difiçjs de. l'antiguitat per obrir carrers 
i places, el vell Santacana, avi de l 'actual, aplegava els materials que 
li van servir per fundar el museu que avui porta el seu nom, i els 

portava aquí a Martorell perquè, el que la majoria de la gent considerava com · 
desferres, podés ésser guardat com una mostra de l'antic art català, i arreple
gant tot el que bonament podia, sense més ordre ni finalitat qüe el seu gust 
artístic servit per I 'etzar, va salvar una pila de peces que avui són I 'admira
ció de tothom i formen un sol cos amb tot i venir de diferentes procedèn
cies, perquè el gust vivent del fundador del museu, les va anar combinant i 

Fnçnnn dc• ponen t, t•euon'sb·uïdn nmb fragments .nntics·d'imporlnnls·cdificis barcelonins 



lligant les unes 
amb les altres, 
fent~ne un sol 
edifici, perquè 
no solament els 
va salvar la 
vida artística 
que tenien, sinó 
que els va do
nar vida prò
pia, fent -les 

· servir pel seu 
ús particular i 
posant-les cada 
una al lloc que 
les necessitats 
de la construc
ció marcaven, i 
així · en comp
tes de fer un 
museu de col
leccionista, va 
fer una obra 
d'art original i 
pr.òpia, que re 
sultava de l'uti-

. Conjunt de façanes dol jardí 

JitzaCÍÓ dels ma· Galeries no rd; ~mb rell eus i pnn ells de rajola, gò tics i renaixement 

terials que ha
via anat recu
llint a còpia 
d'anys, buscant 
per tot arreu i 
ficant la mà en
tre les pedres 
de les runes 
per to·car si 
eren pedres tre
ballades , com 
quan va recollir 
la llinda del por
tal de ca'n Gra
lla, que era a la 
Porta-ferri ça 
allí on avui hi 
ha eL carrer del 
Duc de la Vic
tòria, i que, se
gons ell ens ha
via contat mol 
tes vega des, 
I' havia reculfit 
entre les desfe
rres de pedra 

_que servien de 



tanca al carril 
de Sarrià, que 
aleshores co
mençava , i que 
per cert ara que 
parlem d'aques
ta llinda, direm 
que és una de 
les millors pe
ces del museu, 
puix ella, junt 
amb unes jam
bes, uns meda-. 
llons en relleu i 
a I tres fra g
ments de la que 
fou .façaneta 
interior de la 
Sala del Tren
tenari a ca la 
Ciutat de Bar
celona, formen 
el millor i quasi 
únic record i 
mostra de 'l'art 
del renaixement 

Galeria amb panells de rajola i estàtua de l'altar major de Poblet 

que verdadera- Arc d el claustre de Sant P ere de Ics !'uelles, construcció del segle IX 

ment escasseja 
a Catalunya, 
així com tant 
abunda a Cas
tella, i en canvi 
d'altres èp o
ques antigues 
hi trobaren re
presentació per 
diferents frag
ments de Sant 
Pere de les 
Puelles, Sant 
joan de jerusa
lem, convent 
del Carme, de 
Mont-Sió, To
rres de Canale
tes a les mura
lles de Barcelo
na, Palau de 
Don Martí, San
ta Caterina i al
tres que nome· 
nant-Ios tots, 
encloi.tfien tota 
la història de 



Capelleta r~naixement i rajo~ es del 1702 en una peça interior 

Barcelona vella, i tot això formant part 
de la casa, veritable casa pairal catala
na, puix pagesos han estat els Santa
cana, des de fa cinc segles, i al mateix 
temps veritable museu, fet a base prin
.palment de pedres i rajoles, perquè en
.cara que hi ha de tot, com pintures i 
-diiDuixos, que molts són del mateix 
Santacana, que era im pintor molt no
-table, com ho demostren les pintures 
que va deixar i el joc de cartes a l'ai
-guada que va pintar mentre vetllava a 
la seva mare, i qui diu dibuixos diu els 
mobles i les joies que omplen el museu 
i s'ha de dir que la base són les pedres 

i les rajoles, 
fins al punt 
de que el 
S a n taca na 
actual, quan 
ha volgut do
nar un nom 
genèric al 
museu l'ha 
titulat L'En
raio fada, · 
perquè al 
seu avi li 
deien en el 
seu temps el 

Tem pl et amb columnes del claustre d.tl antic convent del_ Cannc, qu e després 
fo u Universitat 

Sofà amb frngments i rajoles antics 

Rei de les 
?'a}oles i per
què la col
lecció de ra
jol e s que 
omple aque
lles parets és 
una veritable 
riquesa for
mada a base 
de molt i bo, 
perqu è es 
pot dir que 
és una col
lec ció que 

Ull d'escala amb columnes i verga gòtiques 

val tant per la quantitat com per 
qualitat, i els qui hi hem passat a 
gunes hores mirant-les i examin 
les podem dir que, artísticament p 
!ant, sabem el què són rajoles i fins 
quin punt de matització i intensitat 
via arribat l'edat mitjana i el rena 
ment en aquestes qüestions, que avu 
a còpia de mitjans de perfecció, ha 
arribat a perdre el matiç i l'intensi 
produint la rajola moderna que fa pe 
de veure. 

L'obra del vell Santacana començad 
i establerta amb aquell amor i aquell 
passió que ressucitava les pedres i 



gia els plafons 
de . rajoles es
campades per 
terta i les posa
va . cada una al 
seudloc com les 
peces d'un tren
ca- Cé:lpS, plan 
tant-les a les 
parets de casa 
seva , i que quan 
aquestes rajo
les no forma
ven un sol pla
fó, ell les com
binava de .ma
nera que el ·for
messin, trobant 
elacions im

entre 

coneixe-
ent que ell en 

i de l'ins
ó que el 

quan te-
Font-safreig reconstruïda amb escuts i rajoles catalanes de varies èpo

que~ i procedència, .emb un Sant Antoni de l'altar major de Poblet 

Un dels tres jocs d1arcs.nmb cu pi tells antics que separen peccs int eriors 

nia les desfe
rres de l'anti
g uitat a les 
mans, ha estat 
continuada d'u
na maner-a gran• 
diosa pel seu 
nét, el . nostre 
estimat i admi
rat amic en 
Francesc San
tacana, que a 
més d'ésser un 
home de cièn
cia que ha pas
sat molts anys 
estudiant, i és
ser un home de 
grans empre
ses, com ho de
mostren les 
fundacions agrí
coles que ha fet 
i està fent avui 
a Martorell i a 
tota la comar
ca, és un artis
ta que ha con-



' ~r:euat la poe
sia. i les arts 
plàstiques, arri
bant a produir 
una obra d'a r
quitectura. tan 
orig inal i gra
ciosa com la 
'casa que s'ha 
fet allí on hi ha
via el casal an
tic dels seus 
avis, que és un 
edifici construït 
en combinació 
amb les cons
truccions qu e 
va començar el 
seu avi, que 
quan va fundar 
èl mus e u · va 
concebir la re
forma de tota 
la casa, que el 
seu nét ·ha aGa: 

,Jbat fenUa~ crea
ció arquitectò-

Menjador reconstruït: amb rajoles i plats dels segles xv u i .XVIII 

Recó dol menjador, amb capitells i verg'c romànics 

nica de que par
làvem, i podem 
dir que si ef seu 
avi tornava li 
semblaria que 
somnia, veient 
que el seu nét 
li havia endevi
nat el pehsa
.ment i havia 
acabat l'obra 
d'una m_9,ne.ra 
.tan . nova· i tp.n 
lligàda .a!TIP to-

. tes les_ ,peces 
.- antigues_: del 
mus~u. , I així 
de la cot'tabora
ció d'.aquests avi 
i nét p '·!l~ sortit 
una · obra · corri
plet~. pl~na .d~ 
gust, _gràcia .i 

· . car~cj~r,: i. eJ 
m u s_e:u · S arita~ 
cana ha passat 

. a ésser una 



.• 

I '') r 
Sala billar, amb capitells gòtics i raj oles dels 

• 1 ._ • se&les XN 11 i xv1 11 

• ~ r J l 

obra· d'art que ' ja .no és un mu
seu, , siAó una~ creació en tota 

l'eKtensió 'de la paraula i que va 

és:ser .prepar.ada pel nét amb · la 

publicació de'l :catàleg abans de 

i:oineàçar. Ies: obre~ que ell ha fet 

i : que :esplica ::ei (ijUè era l 'obra 

del sèu' àvÍ:qÚ@ a eii li ha servit 

p€r a fér ell ql.!lé ha~_ fet, i que com 
. I 

a' : catà:Ièg ; ja·., és upa obra d'art, 

iricleperide.nfment cie la riques a 

tiets· ~ òb.jectes 'teproduits, perquè , 

èstà fèt.;a .fuaS@ còpies 'de'Jes ci;JI 

lêctiiófls I de rajoles ' i a base ''d'u.n:a 

distribucio tipogràfica .mglt en

certada,~ perqhl.è combin?. ~I. te~t 

amb les coptes esmentades· 

i les fotografies de les princi-. 

pals pedres del museu, que 

li serviren de portes i fines-: 

tres i d'ornaments arquitec

tònics del jardí. : 
Es, en cOnjunt, L'Enrajo

lada, una bella mostra del 

que pot la constància, el gust 

artístic i l 'esperit de continuí 

tat, quan es troben en mans 

d'una família dé ver esperit 

català al que serveix sempre 

de fons de ses obres l 'amor 

patri. ·Ses portes han estat 

sempre obertes a entusiastes 

i amics de l 'art. 

FRANC ESC PUJOLS 
_·.. ':.. 

r ' ; 

finestra tcco ns truïdn¡ jambcs dc lcrm cuita del pn lnu dc Don Mad í¡ 

llinda dc In to rre d o Cnnnlctcs o Ics murall es , i medn lló dc la snl u du 

·. · ··, · · cfi , ln CQ.ltp~ontiga de Bnrcclon'n·· ~ . 



'Celler · còoper~ti11: d~ Pla de Cabra 
(Vegi's l'article de la p~gina ' 5) ___ , ____ _ 

Vista general del Celler Cooperatiu del Sindicat Agrícola de Pla de Cabra 

• • • ~·. h' 

\·:' 

' -.. 

Altre aspecte del Celler .Cooperatiu del Sindicat Agrícola de Pla de Cabra 



Interior del Celler 

Quaranta tines i dos cups de 250 càrregues, en conjunt, 
10,500 càrregues omplen aquest e~paiós local. 

Les tines, construïdes amb ciment armat, estan distribuïdes 
en quatre rengleres entre les que hi ha tm ample passadfs que 
permet fer amb .comoditat totes le~ operacions de la vinificació. 

Moll de descàr.rega dels raim~ 

··---· ·---,\'mb- un··-moli coiïstruf't a l' alÇada- de lcarrÓ; éS _gu-a;nya ::i~ïJ.1ps:; ' . . : .J 

es fa mf.s feina I es -descmilsen els brassos del treballador. , ;; .· · · .. , 

·,, 
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una experír:nentació racional que indiquí quines són les seves , exi
gències. 

I es podria continuar enumerant defectes, però no cal deturar-se 

en aquest ordre de constatacions_, que han fet més d'una vegada tots 
els que s'ocupen d'agricultura. · ·' . .. * .. * 

Posats br~ument en evidència els mals, veiem ara e1s rem~is. 
Les orientacions que han de guiar al director d'aquesta branca de 

la nostra agricultura, són, al meu entendre, les següents: 
Ensenyar a conreuar racionalment els arbres fruiters, donant a 

conèixer totes les pràctiques racionals i modernes, i lluitant contra les 

pràctiques contràries al9 principis científics. . 
Combatre la desunió_, el desordre, la falta de cooperació caracte

rística dels pagesos, convencent-los de les ventatges de l'associació. 

Organitzar els productors. 
Predicar la conveniència de dedicar-se a ¡·'exportació de fruites 

i a les indústries derivades de la fructicultura. 
Aquestes són les bases, els fonaments, del programa sobre les 

quals té d'apoiar-se tota l'acció reorganitzadora. 
Però çontemporàniament és necessari fer un altra feina, sense la 

qual són inútils tots els p'rogrames: aixecar l'esperit públic, interes

sant-lo per les coses de l'agricultura, fent soroll, discutint pública

ment tots els problemes que poden tenir relació amb el camp, amb la 

terra, convencent al pagès de que no sab o sab poc, o que sab mala

ment, i que ha d'apendre moltes coses, que les persones que diri

geixen l'agriculh.tra a Catalunya poden i volen ensenyar-li desinte

ressada i sincerament. 
Amb això s'aconseguiria, em sembla, lligar al pagès a les insti

tucions agrícoles creades per ïa .Mancomunitat; se li enseny<:J.ria a 

estimar-les, se l' induiria. a fer consultes i preguntes per a resoldre els 

seus freqüents dubtes, i l'Escola seria ·allavores la casa pairal de 

l'agricultura catalana i tindria cada dia més força i. més autoritat. 

*** 

Un altre mal de la nostra agricultura, culpa aquest dels tècnics 

que fins ara l'han -dirigida, no dels Ragesos, és la falta de bons estu

dis que d'ella s'ocupin. No es coneix la veritable situació de la fructi

cultura, les causes que en cada lloc la, poden afavorir o entrebancar; 

no s'ha publicat res sobre la seva ·economia, no s'han classificat les 

varietats indígenes, ni s'ha determinat el valor agrícola i comercíal .de 

cadascuna, i fins falta una estadística seriosa, al menys aproximada, 

de la producció catalana. 

\ 
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Aquests inconvenients s'han de remeiar amb la publicació d'es
tudis fets amb tota escrupulositat, aprofitant els viatges i excursions 
per a adquirir notícies, dades i informacions personals i recollir així 
els elements necessaris. 
· El mateix criteri es podria extendre a tota l'agricultura afavorint la 

P!1blicació d'una sèrie de monografies (agrupades, per exemple, sota 
el títol «L 'agricultura i les indústries de Catalunya»), en les que s'es
tudiessin els diferents conreus i les diferents indústries agrícoles, de
terminant rigorosament restat actual i la possibilitat de progrés. Com 
és natural, per cada ram caldria un especialista. 

Tindríem així un bon nombre de treballs, que donant a conèixer 
les veritables condicions de la nostra agricultura, permetrien l'aplica
ció de remeis amb tota racionalitat i amb seguretat d'èxit. 

Igualment necessari fóra estudia·r les particularitats i exigències 
dels mercats estrangers per a guiar els productors i dirigir l'exporta
ció. Es difícil, per no dir impossible, començar des ~d'àra l'expor
tació de fruites, donada la falta d'organització i la guerra, però es 
podria aprofita~ el temps que',ns separa de la pau, per a organitzar 
i preparar els pagesos productors i convèncer els altres de la conve
nièneia de plantar fruiters. Convindria també, amb aquest objecte, 
estudiar la constitució i funcionament de les Societats valencianes , 
per a la venda de la taronja, les quals, amb les de Califòrnia, són las 
millors del món. 

* * * 

¿Còm es té de portar a la pràctica el programa de ' reorganització 
de la fructicultura, que hem anat exposant? 

Em sembla que la base de l'acció ha d'ésser constituïda per les 
conferències, els cursets i els camps experimentals. No crec que es 
pugui trobar res que sigui tan senzill i pràctic i indicat per a arribar 
al cor i al cervell del pagès. 

En els cursets i conferències s'han de desentrotllar ensenyances 
graduals, divulgant ço. que s'ha fet q Espanya i és bo, i el que s'ha 
fet a l'e:l).tranger, ensenyant- ademés els principis generals d'agro
nomia, semp>re que l'argument de que's tracta ho porti- les normes 
per a la elecció de bones varietats, l 'ús racional dels adobs, els tre
balls de conreu, les diferents formes de poda, empelt, etc., explicant 
amb senzillesa i cla~etat, però l;>reument, els fonaments cietltífics cje 
cada pràctica. 

Un argument de suma importànCia que s'hauria de tocar amb gran 
freqüència és el de l'associació per a convèncer al pagès de que és 
d'extraordinària utilitat la creació de cooperatives i sindicats destinats 
a la compra i venda dels productes agrícoles per a lliurar-se de les ur-
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pes dels especuladors que, fent d'intermediaris, guanyen més qu'els 
que produexen. 

Igualment deurà sostenir-se i demostrar-se Ja conveniència de 
vendre Ja fruita en les grans ciuiats, on-hi ha Ja riquesa acumulada, 
i, per tant, luxe i epicurisme: Madrid, Saragoça, Bilbao, Sant Se
bastià, Barcelona, i. a l'estranger. Al principi, naturalment, limitant-se 
a recomenar)a venda aquí a Espanya, amb l'objecte d'educar a.l'agri
cultor. Qu~n aquest tindrà pràctica, quan el seu esperit s'haurà indus
trialitzat, aleshores podrà aconsellar Ja venda a l'estran.ger ,. on es 
necessita una organització més forta per a lluitar contra la compe
tència de les altres nacions éxportadores, i un coneixement més 
exacte dels gustos i dels mercats. 

En aquest camp hi han m0lt diners a guanyar. Per la nostre situa
ció podem vendre molt a França i a Anglaterra, lluitant en millors con
dicions amb els països que fins ara hi han exportat la seva fruita:_ Ca
nadà, Estats Units, Colònia de) Cap, etc. Per a vèncer necessitem . 
sobretot organització. Aprofitant els. odis que quedaran des,prés de la . 
guerra, ens serà fàcil cònquistar els mercats alemanys que rebien la 
fruita de França i Itàlia principalment. 

Per últim, serà necessari ·predicar i demostrar la conveniència de 
dedicar-se a les indústries derivades de la fructicultura (mermelades, 
dolços, conserves, etc.), perquè totes les indústries rurals, petites 
o grans, constitueixen una notable font d'ingressos. 

* * * 
Les ensenyances teòriques han d'anar acompanyades de cursets 

pràctics d'empelt i de poda, de preparació d'anticriptogamies i anti
insecticides, etc. En les lliçons es poden espií car teòricament els pr in
ci pis que regeixen les operacions agrícoles; és po.t demostrar, per 
exemple, la necessitat de podar bé, d1empeltar bé; es pot descriure 
la manera d'empeltar o podar, però és evident que encara que s'es
coltin les lliçons amb interès i amb desig d'apendre, encara que. s'es
pliqui amb absoluta claretat, ningú serà capaç, d'aplicar amb pro
babilitat d'èxit ço que ha escoltat. Per tapt, considero fonamental la 
pràctica com complement indispensable de-ço que s'ha dit a les lliçons. 

A Itàlia, les escoles de Viticultura donen cada any cursets pràctics 
d'empelt, als quals prenen part, gratuïtament o mitjansant el paga
ment d'una petita quantitat, molts pagesos. S'ensenya a fer l'empelt 
an&"lès, que és el que s'usa més per a la vinya i que és bastant difícil. 
El curset és eminentment pràctic. Una o dues lliçons preliminars ser
veixen per a donar els coneixements fonamentals. 

Els resultats són bastant bons, com ho proba el nombre d'alumnes 
que cada any s'inscriu i la extensió que aquets cursets van prenent. 
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* ** 

Ademés de les conferències i dels cursets teòrics i pràctics, són 

d'extraordinària utilitat els ·camps experimentals, i fins diria que 

aquests són molt més importants que els cursets i les conf~rències. 
El pagès no creu gaire les paraules, i per això les conferències 

i els cursets el deixen un xic fret. La seva desconfiança i la seva incre
dulitat es vencen únicament- i això de vegades - posatit-li sota els 

ulls un cas pràctic que ell pugui estudiar i observar amb deteniment. 

Quan se li diu: «a tal lloc fan això», i aquest això es un xic nou, ell 

contesta: «hauria de veure-ho». 
Les conferèncias i cursos, per tant, han de tenir com principal fi

nalitat ensenyar al pagès els rudiments de fisiologia i agronomia: 

aquestes coses les creurà fàcilment. Ademés han de servir per a 

interessar-lo per ço que fan l'Escola d'Agricultura i les altes institu

cions agrícoles de la Mancomunitat, per a despertar· li una mica de 

curio_sitat i al mateix temps per a convence'l de que hi ha moltes coses 

que no sab o que sab malament. Els camps experimentals li demos

traràn que és veritat ço que se li ha dit als cursets i a les conferències 

i que ell no creu, i l'induïran i li ensenyaran a portar-no a la pràctica. 

Els camps experimentats han d'ésser diferents per a cada comarca; 

en cada comarca s'han d'experimentar els problemes que allí interes
sin, per a estudiar o demostrar la manera de · resoldre'ls econòmi

cament. 

* * * 
Però les confe'rèncie~, el cursets, els camps experimentals repre

sentarien una feina incompleta si no s'acompanyessin a1ñb publica

cions destinades a repetir, sostenir i afirmar novament ço que s'ha 

dit a les lliçons, predicat a les conferències i demostrat amb els expe

riments. 
Després d'una conferència queden al cap del pagès tres o .quatre 

conceptes barrejats i confosos, que convé aclarir per a evitar . doloro

ses desil·lusions. Això es pot obtenir amb la publicació de fullets de 

propaganda i vulgarització. 
Còm han d'ésser fers aquests fullets? El pagès llegeix poc, i de ço , 

que llegeix enten sols una part molt limitada. Ademés, acostumat 

com està a la lectura de diaris de partit, l'impressionen les a-firmacions 

' decissives i categòriques i els articles braus; altrement, es cansa o dub

ta. Per tant, els llibres destinats a arribar a les sev'es mans convé que 

siguin curts) escrits amb la major senzillesa, però fent afirmacions 

· , ben clares, i que cadascú d'ells tracti d'un sol argument per a no con

fondre massa les idees. 
Penso que aquests fullets han d'ésser presentats amb una cert(! «co-
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quetería», no exemta d'elegància, amb dibuixos, fotografies i grabats 
suggestius que impressionin al lector, car. els llibres lletjos .J antipàtics 
pel seu aspecte i presentació rarament es guarden i rarament es lle
geixen, i ademés tenen l'inconvenient de corrompre el gust art-ístic . 
del lector. 

Com més fullets es publiqt.¡in, millor; les repeticions no perjudi
quen: un mateix argument es pot tractar cent vegades des de cent 
aspectes diferents i ensenyant sempre coses noves. 

En els fullets es té de parlar de tot: criticar les pràctiques irracio
nals usades a Catalunya, predicar els nous mètodes, ensenyar ço que 
es fa a l'estranger, etc. Convindria dediçar alguns fullets a Ja il·tus
tració de finques model i a l'estudi de varietats fines dignes d'ésser 
propagades. 
· Els fullets sobre varietats poden contenir una fotografia de les 

fruites que donen, Ja descripció breu, les particularitats de conreu i 
el producte que s'obté normalment. D 'aquesta manera el pagès apen
drà que existeixen varieta!s, que, amb les mateixes cures, donen una 
producció més elevada i de més valor. 
· Un aventatge que s'obtindrà amb la publicació freqüent de fullets 

és Ja de crear una abundant bibliografia elemental de fructicultura, 
reparant el gros inconvenient que representa el que s'hagi escrit més 
sobre el blat, o pitjor, sobre Ja patata sola, per exemple, qu'e sob-re els 
arbres fruiters dels països meridionals: atmetller, noguera, taronger, 
llimoner, olivera, etc. 

AUGUST MATONS 
( Seguirà ) 

Indústria nova . pels agricultors 
, 

LAMENTANT-SE per tot arreu dels perjudicis que causa la guerra 
Europea, tothom deplora i discuteix Ja manca de molts productes 
que fins are ningú ho havia advertit que venien de l'estranger. 

Alguns fabricants ja han intentat crear algunes d'aquelles indús
tries, encare qlte poques, que fins ara no existien al nostre país, i van 
arrelant-se aqueixes, deixant a l' innovador grossos beneficis. 

Crear una indústr.ia completament desconeguda, equival a vèncer 
molts obstacles que sols en els moments actuals en que l'escassès del 
gènera i èJs preus creixents, permet blincar amb fa~ilitat. ' 

Tant com duri aqueixa anormalitat, podrà l'industrial perfeccio ~ 

nar el negoci, tant amb la tendència a produir: barat com a fer bo
nes qualitats, i vindrà el dia en que quan els productes e&,trangers 
tornin a cercar mercat a casa nostre, el trovaràn ja provehít, si l'indus
trial ha sabut acr~ditar el seu gènero. 
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Si el fabricant de certs productes ha tingut que lluitar i lluita en
care per a crear aquell gènero, necessitant unes primeres matèries molt 
distintes de les que tenia per costum consumir, i un personal que no 
està ensenyat; perquè els agricultors no poden fer pendre üna altre 
orientació a algunes de les seves indústries? Cambi que serà molt més 
favorable que a cap altre industrial, ja que pot amb les mateixes 
matèries i mateix personal, pro.duir gènero que venqrà tres vegades · 
més car, i produint lo quasi al mateix preu. 

Posem en revista les diferents indústries que estàn entre les mans 
dels nostres agricultors ramaders, i pensem un xic quín és el bestiar 
è¡ue manca · més, actualment, a Espanya. · 

Arrivant a la producció de vaques de llet, veiem que està molt 
limitada, ja que avans de la guerra entraven anualment a Espanya 
unes 20,000 vaques de, Suiça i Holanda, pel consum de les nostres 
poblacions. 

, Avui no es poden ·valdre els lleters d'aqueixes vaques estrange-
res, el que fa <;:¡ue qualsevol vaca que no té cap raç-a i que es vol' 
dir lletera, ha arrivat a pagar-se a uns preus elevadissims. 

No. cal per això creure que ·ha.· arrivat el moment de no dona-r im
portància a la calitat, seria una grossa equivocació no tenir en comp
te la puresa de les races; seria no saber valdre'ns de l'ocasió que 
se'ns presenta per a acreditar els nostres productes, seria d0nar un~ 
proba de la nostre incapacitat; passada la època aqueixa, favorable 
pel desentrontllame.nt d'una nova indústria, els compradors de les 
nostres vaques tornarien a Suiça i Holanda per a adquirir a preus 
exhorbitants ço que nosaltres no hauríem volgut produir. 

-El primer, èl fundamental de l'indústria, (producció de vaques 
lleteres) ha d'ésser la puresa de raça, apartant·se sempre de la raça 
creuada Suiça i Holandesa;· que encara que siguin dugues bbnes ra
çes barrejades, totes dugues acaben per donar un mal 'producte que 
rio manté mai els sel!ls caràcters. 

De les dugues races Suiçes i Holandesa ,; dir que una és millor que 
l'altre, seria portar-nos a una eqtiiv0cació; les dugues sou molt bo
nes, criades cada una d'elles en rel centre que'ls és favorable. 

En la major part dè la Catalunya montanyosa, la Suiça és ·Ja que 
sens dubte donarà sempre millors resultats, però en alguns punts . 
a on l'animal ha -de, ser alimentat amb farratges trets del cultiu in
tensiu, per exemple en lès regions de plans i regadiu, la holandesa 
pot ser m,és ventatjosa. En quant al consum d'aqueixes dugues races, 
l'una i l'altra trovaràn .sempre compradors de sobres. . ' 

Adqu.irides ja les vedelles de pura raça, i a ser possible coneixent 
la genealogia, ja tenim començàda la base de la nostre indústria. · 
Parlarem en el pròxim número de la marxa que ha de seguir el rama
der per a obtenir els millors res~;~ltats econòmics.-j. PocH DE FELIU. 
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IN F O R'M AC I 0 
Conferència sobre segurs agrícoJ.s, celebrada a Madrid 

El dia 24 terminà aquesta important conferència .. 
El director genera¡' d'Agricultura, senyor Marquès de Camps, ¡,¡residí l·a sessió 

inaugural fent un eloqüent discurs, en el que enaltí l'importànCia social d~ls 
segur: s . 

El senyor Alcaraz, ponent en el tema de «Segurs sobre les pedregades», ma
nifestà l'importància que té el donar 'caràcter nacional i. general a la Caixa de 
l'Associació General d'Agricultors de Madrid, inclinant-se a constituir-la amb 
caràcter únic, per lo que el sènyor Mora~as protestà enèrgicament, combatent 
aquesta conclusió i defensant el respecte a les iniciativ.es privades i la intangibi
litat de les mutualitats ,existenl:s i la reorganització del segur agrícol a base. de la 
mutualitat regional. Donà, després, compte de la seva ponència sobre «Segurs 
contra gelades i boires ». El se!lyor Vescomte d'Eza resumi la discusió, aprovant 
les proposicions del senyor Moragas. 

El tema segon, «Segurs contr.a incendis de cullites», del que era ponent el se
nyor Araza, fou aprovat amb lleugeres modificacions . . 

El senyor Navarro desenrotllà la seva ponèncià sobre «Segurs contra ~es pla
gues del camp >> ; el senyor Noriega sobre «Segurs contra inondacions i sequies», 
i el senyor Santa Cruz sobre «Segurs d'animals», essent aprovades després de 
lleugeres discusions. 

En l'Associació General de Ramaders 
I . 

Enviats per nostra Diputació, donaren, amb motiu de l'Assemblea, en el local 
de l'Associació General de Ramaders, ses anunciades eonferències els senyors 
dou joan Parellada de Naveran i 'don joan Miquel i Cuscó, sobre els ternes 
«L'agremiació .forçosa en l'Agricultura» i «El moviment agrari a Catalunya~>, res-. 
pectivament. 

El primer establí les bases sobre què deu vindrer tal agremiació, bases que ja 
proposà en una Assemblea celebrad.a fa poc a Igualada, i el segon va fer un es
tudi sobre el procès del moviment agrícol català, dividint-lo en tres fases, què 
nomenà d'inacció, de reflexió i de ·redemció, per a fer resaltar després l'arrela
ment que a Catalunya adquiriren les agrupacions agrícoles, fent vots per .a la 
constitució d ~un programa mínim per· a tòtes les regions d'Espanya. ' 

El Vescomte d'Eza, que presentà els oradors i resumí els discursos, després 
de remarcar els punts essencials de les conferències, manifestà que no feia gaires 
dies l'Associació d'Ag.ricultors, en un consell celebrat tractà de renovar les ges
t-ions per a la celebració d'una setmana agra-social a Barcelona ,i proposà que 
com a fruit de lés conferències donades sortís el compromís de treballa,r ferma
ment per a la celebració de dita setmana. 

Foren tots molt aplaudits. 
Un nou Sindicat 

Ha q~edat definitivament constituït a Artesa de Lleida un nou Sindicat baix 
el títol de «Sindicat Agrícol' i Caixa Rural de Sant Isidre d'Artesa de Lleida». 

Assemblea de vinyaters 

En el saló d'actes de l'Institut Agrícol Català de Sant Isidre tingué lloc el 
dia 24 la reunió de delegats i consellèrs de !'«Unió de Vinyaters de Catalunya». 
Segueren a la presidèlilcia el senyor Santacana, vis president de («Unió», i els 
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consellers regionals senyors jordà, Ricart, Simó, Ball bé, Ballester, Capell, Puig 
i Torres. ' 

En el saló, completament ple de vinyaters, figuraven, entre els concurrents , 
representants de totes les comarques de Càtalunya. 

Obert l'acte pel senyor Sa'ntacana, concedeix la paraula al senyor Bernadas , 
administrador general de la U. V. C., qui en poques paraules explica el motiu de 
la reunió, dient que no's proposa aquesta entitat presentar candidats propis, sinó 
aconseguir que els qu_e 's presenten , acceptin, abans de les eleccions, el programa 
mínim que acordessin els vinyaters , devent aquests negar el seu vot als que no's 
comprometessin a defensar el programa. 

Per indicació de la presidència el senyor Ber.nadas va llegint i comentant 
breument les conclussions propostes, que són : 

I. -Concretar en una «cartilla». el programa mínim de !'«Unió», únicament 
integrat per aquelles reivindicacions sancionades per acords de les Assemblees. 

Il.- Recomenar que en les eleccions generals que tinguin lloc a Catalunya, 
tots els vinyaters neguin el seu vot als candiê:iats que no es comprometin a defen
sar en les Corts la realització d'aquell programa mínim. 

III. - Interessar de les Associacions federades amb !'«Unió» i de les altres 
Associacions espanyoles essencialment vitícoles, l'adopció del segon acord, accep
tant fragmentària o integralment la cartilla de l' • Unió». 

IV. - Empendre des d'ara una decidida campanya oral i escrita per aconse
guir els resultats que's persegueixen en el acord segon. 

P dsat a deliberació el projecte de conclusions, parlan el senyor Ballbé, presi
dent del Consell comarcal de Tarragona, i els senyors Ballester i Alemany. 

El president proposa nombrar una Comissió formada per un delegat de cada 
comarca per a estudiar la manera de portar a la pràctica aquests acords, que són 
aprovats per unanimitat . 

La Comissió queda formada pels senyors Alemany, per la comarca d'Igualada; 
Rosell, pel Baix Penedès; Cabot, per la Costa de Llevant; Olivella, pel Camp de 
Tarragona; Gabriel Rodó, pel Vallès; Ferrer Dalmau, per la Conca de Barberà; 
Vallès Montserrat, pel Penedès; Martí, per la Costa de Ponent; Pallejà, pel Prio
rat; Rocalba, per l'Ampurdà; Costa, per la comarca de Sant Feliu; Valls Vidal , 
per la de Martorell, i Talavera, per la de Valls. 

Els comissionats es retiren a deliberar, sospenentse l'acte per alguns minuts. 
Reanudada la sessió, el senyor Bernadas llegeix l'acordat que és, sobre el pri
tner punt: 

Primer. Associació. - Promulgació d'una llei declarant l'ag remiació for
çosa a l'igual que la de les Cambres de Comerç . 

. Segon. Llei de vius. - a) Conformitat en sa part sustantiva amb la l!er 
actual; b) Modificarió en el procediment en dos sentits: ca.Jiparaat els delietes 
de falsificació als compresos en la llei del contrabanda, i que's permeti la 
confiscació preventiva; e) Implantació de la declaració de cullila i !tuies de 

. circulació amb vistes a la confecció d'estadlstiques vritat, obtenció de docu
ments per a perseg uir el jraude i formació d'un mostra ari d'espècies. 

Tercer. Alcohols. - Augment de l'impost fins arribar al nivell de les na
cions grans productores de· vins. - Prohlbieió d'ing ressar i conservar alcolzpl ' 
industrial en els establiments viníeoles. 

Sobre el segon extrem proposa la Comissió que'ls candidats que's presentin 
a les eleccions generals a Catalunya acceptant f:11 programa mínim dels vinyaters, 
expressin sa confor,mitat al Consell Regional i que aquest dongui compte de quins 
són aquests candidats tres o quatre dies abans de· les eleccions, per mitjà de 
la Premsa. · 
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I sobre el tercer i quart , que sigui el Consell Regional el que en Ja forma que 
cregui més oportuna procuri portar-les RI se'u cumpliment. 

Aprovat el programa mínim per unanimitat, el president resumeix , fent resaltar 
Jïmportàncin que té per a les futures actuacions vitícoles el cumpliment de l'a· 
provat i els medis de ·portar-lo a I_ a pràctica. 

Termina dant les gràcies als ~ssemble'istes per Ja perfecta armonia amb que 
s 'han discutit i aprovat ·els acords proposats pel Consell Regional. 

CONSULTORI * 
CULLITA DE LES OLIVES 

No deuen mai bastonejar-se les branques de les oliveres pe,r a collir el fruit. 
Aquesta pràctica que, desgraciadament, està genera litzada en nestra terra, deu 
ésser desterrada per complet. 

Passant per un oliverar acabada Ja recoJ·Iecció, queda tot el sol cobert-de 
branquillons i brots, que amb els bastons s 'han trencat i han caigut a terra, i si 
mirem el brancatge el veurem mig destroçat amb les branques tendres trencades 
i els brots esclafats. No solament se castiga l'arbre amb aquest procediment, sinó 
que produint l'olivera el fruit en les branques de dos anys, _al destruir els brots 
es destrueix també el fruit de l'any vinent. Les olives amb els cops de bastó i el 
que reben al caure a terra fermenten fàcilment i donen després un mal oli. 

El millor procediment es el que , collint les olives a mà, que si be de moment 
sembla molt més cart, ens estalvia el tenir que collir les olives que , amb els cops 
s 'han escampat tot al voltant de l'olivera . 

A Itàlia , d'on surten olis tan fins com el de Toscana , la collita es fa sempre 
a mà. Molt temps abans de que maduri el fruit, aplanen la terra per a poguer 
collir les olives que pel vent o qualsevol causa caiguin abans de la collita . Un cop 
arribat el temps, volten les oliveres amb grans tele.s, que les dones aguanten en
laire i els nois s 'enfilen a les branqu~s fent caure amb les mans les olives sobre 
les teles. Quah les branques són molt altes, que no s'hi arriba amb les mans, les 
socatregen amb bastons terminats en crossa , però mai les bastonegen. Per a fer 
la recoJ ·Jecció més económica es poden suprimir les teles, però aleshorss cada 
noi ha de portar un sac pera a posar-hi les olives. Molts són els aparells ideats 
per a recoll ir-les !un cop munyides les branques, però solament ens ocuparem 
d'un molt senzill , que consisteix en un gran sac obert que té el fondo de manera 
que' s pugui obrir i tancar. Es penja aquest sac en les branques groixudes i el 
treballador hi va tirant les olives . Quan es plè, un altre treballador obra er fondo 
i les deixa caure en les cistèlles. 

COM EVITAR QUE ' S ROVELLIN LES EINES 

Gran part de les màquines i eines agrícoles tenint que passar part de l'any 
sens treballar queden devegades al descobert rebent sol i serena i aviat es rove
llen . Si es disposa d'un petit cobert, .s 'evita el rovell molt fà cilment pintant tota 
la part de ferro amb la seg lient preparació : S 'agafa' oli de llinosa i s 'el fa bullir 
durant un quart amb protòxic de plom a raó de 25 g rams per litre. ·Amb un pin-

' zeli o munyeca es dona una bona pintada en calent, i així es conserven sens ro
vell arse. 

*l En aquesta secció se rcspondrit n to t es l es consulte Qlte facin el s senyors suscriptors 
i nc!i cant el mímer o dc suscripció. 
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ELS MERCATS DE CATALUNYA 
Mercat vinícola. - Barcelona 

COMARQUES 
Blanc Negre Rosnt 

--------- P_ t_es_. _Pt_es_. _Pt_es_. 

Pênadès . . . . . 1 '75 1 '65 1'65 
Camp de Tarragona . 1 '75 · 1'65 1'65 
Conca de Barbarà. 1'65 1'65 1'65 
Priorat 0'00 1'80 0'00 
Vilanova i Geltrú 0'00 1'65 0'00 
Igualada . 0'00 1'65 1'65 
Martorell. 1 '75 1'65 1'65 
Aragó . . 0'00 0'00 · 0'00 
Manxa. . 1'00 1'00 0'00 
Alacant . 0'00 11'65 1 '65 
V..alència . 0'00 1'65 1'60 
Andalusia 0'00 0'00 0'00 
Mistela blanca, 55 pessetes hectò!Úre 

. !d. negra, 50 id. id. 
Moscatell, 75 id. id. 

Preus per gràu· i_hectòlitre i merca
deria posada al celler del culliter. 

BLAT 

Mollerusa, la quartera. 
Vich, els 55 quilos . . 
Santa Coloma de Farnés, la 

quartera . . . . . . . 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintà. . . . 
r Puigcerdà, els 100 quilos. 

Granollers, els JO litres 
Igualada, els 70 litres- . 
Figueres, h~ctòlitre. . 
Tàrrega, els 100 quilos. 
Martorell, la quartera . . 
Torregrossa, la quartera . 

1 Girona, els 100 qu~los 

CIVADA 

Mollerusa, la quartera . 
Vich, els 100 quilos . , . . 
Santa Coloma de Farnés, la 

quartera . . . . . . 
Sant Sadurní de Noia, el 
q~nt~ . . . . . . 

Puigcerdà, els 100 quilos . 
Granollers, els 70 litres . 
Igualada, els 70 litres · . . 
Figueres, hectòlitre. . . 
Tàrrega, els 100 quilos. . 
Torregrossa, la quartera . 
Girona, els 100 quilos 

Pessetes 

23'50 
24 

29a30 

25'50 
52 
28 
24 
36 
45 
26 
24 
46 

13'50 
37 

14 

12\50 
51 
14 
13'50 
17 
37 
13 
37 

ORDI 

Mollerusa, la quartera . . 
Vich, els 100 quilos. . 
Santa Coloma de Farnés, la 

-quartera . . . . 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintà. . . . . 
GranollEirs, els 70 litres . 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Igualada, els 70 litres . 
Figueres, hectòlitre. . 
Tàrrega, els 100 quilos. 
Martorell, la quartera· . . 
Torregrossa, la quartera . 
Girona, els 100 quilos . 

BLAT DE MORO 

Mollerusa, la quartera. . 
Vich, els 100 quilos . . . . 
Santa Coloma de Farnés, la 

quartera. . 
Sant Sadu'rnf de Noia, els 

100 quilos _ . . 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Granollers, els 70 litres 
Igualada, els 70 litres . 
Figueres, hectòlitre. . 
Tàrrega, els 100 quilos 
Martorell, la quartera . 
Girona, els 100, quilos, . 

PATATES 

Girona, els 100 quilos 
Vich, els 100 quilos . . 
Puigcerdà, el quintà. . 
Mollerusa, els 70 litr~s. 
Martorell, el quintà. . . 
Granollers, els 100 quilos. 
Santa Coloma de Farnés, la 

quartera. 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintà. · 

GARROFES 

Girona, els 100 quilos . . 
Puigcerdà, !!ls 100 quilos . 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintà. . 

FAVES 

Girona, els 100 quilos 
Vich, els 1ÒO quilos . . 
Puigcerdà, els 100 quilos 

' ' 

.' 

Pessetes 

16'50 
33 

16 

15'50 
18 
52 
17 
2,1 
40 , 
19 
16 
33'90 

19'50 
40 

23 50 

44 . 
65 
23 
23'50 
29 
40 
22 50 
43 

14 
12 
7'00 

11 '75 
5'50 

15 

7'25 

6'50 

21'50 
34 

9'ï5 

40'50 
42 
52 

,-
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Tàrrega, els 100 quilos. 
Mollerusa, la quartera . . . 
Santa Coloma de Farnés, la 

quartera . . . . . . 
Martorell, la quartera . . 
Torregrossa, la quartera . 
Granollers, els 70 litres . . 
Igualada, els 70 litres . 
Sant Sadurnf de Noia, el 

quint~. . . . . 
Figueres, hectòlitre. 

AU FALS 

Tàrrega, els 100 quilos. 
Mollerusa, els 40 quilos . 
Torregrossa , els 40 quilos. 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Figueres , els 109 quilos 

PALLA 

Girona, els 100 quilos . . 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Figueres, els 100 quilos 
Martorell, els 100 quilos 

OLIS 

Girona, hectòlitre 
Puigcerdà, 120 litres 
Tàrrega, el quartà . 
Martorell , la carga . 
Figueres, hectòlitre. 

GALLINES 

Vilafranca, el parell. . 
Vich, el parell. 

,. 

Puigcerdà, el parell. . . . 
Santa Coloma de Farnés, el 

parell. . . 

Pessetes 

45 
21 

24 
22'50 
20'50 
19 
19'50 

15'50 
27'50 

14 
4'25 
4'00 
7'00 
o'OO 

13'75 
2'50 
3'75 
3'50 

190 
220 

7'50 
215 
170 

18 
16 
12 

11 
17'50 

.15'50 
Martorell, el parell . 
Granollers, el parell. 
Igualada, el parell . 
Figueres, el parell . 

11 '50 
.1 11 

ous 

Girona, la dotzena 
V,ich, la dotzena. . . 

• Tàrrega, la dotzena. . . . 
Santa Coloma de Parnés, la 

dotzena . . . 
Martorell, la dotzena . . . 
Granollers, la dotzena. 
Igualada, la dotzena. . . . 
Sant Sadurní de Noia, la dot-

zena . . . . 
Vilafranca, la dotzena. 
Figueres, la dotzena . 

PORCS 

Girona, el quilo . 
Puigcerdà, el quilo . . . 
Santa Coloma de Farnés, la 

carnicera 
Martorell, el quilo · . 
Granollers, l'arroba. 

CARBÓ D'ALZINA 

Girona, càrrega . . 
Santa Coloma de Farnés, cà

rrega. 

FUSTA DE CASTANYER 
PER A BOTADA 

Santa Coloma de Famés 

23 

Pessetes 

2'75 
3'25 

• 2'50 

3'50 
3'50 
3'25 
3'50 

3'50 
3'75 
2'55 

3'00 
2'95 

3'15 
3'05 

23 

25 

:¿s 

Poat (pipa), càrrega 36 pams. 90 a 100 
!d. Rebuig, 36 » j 75 a 80 
Duella (bocoi), 36 » 00 a 000 
!d. de R.ebuig, 36 » 1 00 a 000 
Carra tell mitja pipa, 45 » 58 a 60 
!d. de Rebuig, 45 » 45 a 46 
Barril, 72 » 58 a €0 
!d. Rebuig, 72 » -15 a 46 
Samalisa, 82 » 32 a 35 
!d. Rebuig, 82 » 00 a 000 
Fonadura, 54 >> 80 a 85 
Id. Rebuig, 54 » 70 a 75 

-------------- D --------------
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