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.Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs quimics o orgànics el 

Fertilitzador 
Radiactiu 

H. B. C. 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites considerablement 
Agència general per a Espanya del FBRTI

. LITZ.lDOR RlDüCTID H. B. C., Brucb, 
núm. 42 : Barcelona. -De venda en les 
principals cases d'adobs d'Espanya. 
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ARBRES 

MÀQUINES, FORNS 
ACCESORIS , ETC . , ETC. 

per a fer 

RAJOLES , TEULES, 
TOXOS, MAONS (macisos 
i foradats), TUBERIA, ETC. 

Màquines per a fer 

BLOCS , MAONS , COLUM
NES, CORNISES i altres 
objectes d 'ornamentació , amb 
ARENA I CIMENT 

TRITURADORS~ MATXACADORS 
MESCLADORES de morter 

CRIBADORES 

J. F. Villalta, C. E • 
(Apartat de Correus) 

BARCELONA 

Selecció d'arbres per a 
repoblació de riberals. 

PLANÇONS DE 
POLLS BORDILS 
reconeguts en el XIV Con
grés de la Federació Agrí
cola Catalano -Balear, com 
una de les classes de po
ll~ncs de major producció . 

Carolines, Plàtan's, 
Acàcies, Albes i Po
llancs de totes classes. 

·Miquel Bosch· Batlle: BORDILS (Oi ro na) 
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REVISTA A GRI C OL A CATA L AJ\tA 

Dies de sortida : 5 i 20 de cada· mes 
Subscripció: Ba rcelon a , any : Pessetes 7 - F ora: Peuetes 9 Núme ro solt : Pessetes 0'30 

La crisi de la viticultura 

E
Ls greus perills que es temien per al conreu de la vinya van 
tenint, per desgràcia, una trista confirmació per les lletres re
budes i per les impressions que personalment he anat recollint 

en les diferentes comarques vitícoles catalanes. 
La baixa en el preu del vi, conseqüència fatal de la manca d'esta

dístiques i de la l' impunitat del frau, ajuntat a l'encariment de tot allò que 
l'agricultor necessita , porta fatalment a l'abandó de moltes vinyes, al 
retorn a l'erm de les terres verdejants d'altres anyades. 

I no és pas la pitjor cosa ço que passa avui : no es fa res per a 
posar-hi demà remei. Subsisteixen el desordre i la desorganització; 
per tant, així que se surti d'aquesta, tornarem a raure en una erisi 
semblant. 

La declaració de collita i les guies de circulació ens dirien en veri
tat si realment sobra vi i e_l que sobra; ens facilitarien la persecució 
del frau i ens donarien base ferma per a una futura organització. 
Aquesta declaració s'ha imposat ja en altres productes alimenticis: 
els nostres homes de govern ja l'han aplicada. No es poden negar, 
per tant , a implantar-Ia al vi, quan fa anys i anys que ho demanen 
les entitats agrícoles, i fins es comprometen a pagar les despeses 
que això reporti. 

jo crec que ha arribat l'hora de sortir de casa; jo crec que no pot 
ni ha de passar un dia més sense llanÇar-nos al carrer, perquè, com 
deia molt bé l'amic i company Rendé, cap home fort i amb salut cerca 
el metge, ans al contrari, és al feble, al malalt, que convenen les 
medicines. 

La Unió de Vinyaters de Catalunya, entitat capdavantera · de la 
vinya, té un lloc d'honor i de responsabilitat. No vull, no puc, ni he 
d'ésser pessimista: impossible creure en el suïcidi coi·Jectiu que signi
fica el creuar-se de braços davant de les contrarietats. · 

I la Unió de Vinyaters ha de fer una crida a tots els propietaris o 
conreadors de vinyes; cal fer-los veure que la parceria, perdent 
diners, abandona les terres; cal donar el crit d'alerta per tal d'evitar 
mals molt greus que avui encara poden aturar-se . 

Perquè el fet cert és que la,crisi d'avui no és pas una cosa nova. 
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2 Agricultura 

Sempre ha succeït així, i gràficament en una obra del senyor Raven
tós se'ns demostrava durant cent anys. Rn els anys de crisi moltes 
vinye_s s'abandonen; les menys productives, les més dolentes, són les 
primeres; mancats de recursos, els vinyaters forçosament han de cui
dar-les poc, i s'esdevenen malalties, minves de collita que porten per 
resultat la puja en el preu del vi. Però aleshores són pocs, són els 
menys, els qui poden aprofitar-se'n: són únicament els qui per un 
millor conreu , o per la fertilitat de llurs terres, o per llur capital, 
conserven una certa força en llurs vinyes. Els altres intenten re
dreçar se, tornen a la vinya, la cuiden i l'adoben, per a trobar-se, poc 
després, que els diuen que sobra vi, i que, per tant, s'ha de vendre 
a baix preu. 

Això és la realitat fins avui. Però els temps canvien i no hi ha cap 
motiu perquè allò que ha passat durant cent anys hagi de passar 
sempre. Això passa per culpa del vinyater, del propietari i del 
conreador que, per inconsciència moltes vegades, per deixadesa 
gairebé sempre, es creu que en plena època moderna es pot produir 
en la forma i _manera com produeix l'agricultura catalana ... 

Crec que hi som a temps, encara .. Que les comarques on la vinya 
avui s'abandoni es redrecin, que els interessats no cloguin els ulls a la 
raó, i que tots junts, formant la Unió cle Vinyaters forta i potent, 
anem a exigir ço que la vinya necessita per viure. 

I res més just, res més patriòtic que la nostra actuació. 
No per la importància que tingui en si, solament .com un botó de 

mostra, vull reproduir textualment una carta rebuda, fa unes setma
nes, per un bon amic i company vinyater. Quan s'ha passat l'any dient 
tothom que sobrava vi, amb plena impunitat es poden anunciar 
i oferir els productes per a fer vi artificial, això és: per a fer més 
gran, encara, el sobrant de vi. 

Llegiu la carta, que és molt interessant. 

<Muy señor mío: Me favorece su atenta 27 del corriente, y en vir
tud de su contenido, tratandose como creo de la fabricación de vinos 
artificiales en grande escala, lo que mas le conviene a ·usted es el fa
brícarse por sí mismo las esencias de vinos , por tratarse de una ope-
ración sumamente faci! , en la cua! no tiene usted que emplear apara- li 
tos de ninguna clase y el costo de todas elias unidas son 50 pesetas, ,-
así como la forma para la elaboración de todos los vinos son otras 
50 pesetas. 11 

»De este modo no tiene usted que pagar portes y embalajes des- l' 
de ésta hasta esa, que saldría costoso. 

) Una vez que usted ap renda la elaboración de -las esencias, que . • 
es cosa de u nos veinte días, teniendo usted como tiene tan cerca a ·' 
Barcelona, en cualguier almacén de drogas, en casa de Dalmau Oli- , 
veras o de Vicente Ferrer, en cualquiera de las dos casas, encontrara 
usted substancias primas para transformar en esencia, y por otro lado 
evitaría usted el que, como usted sabe, la gente del pueblo si se ente-
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ran.de alguna cosa de éstas, adnque los vinos sean tan. buenos, como 
son, los procedentes de la misma uva, siempre cunde alguna. cl.Ef:S.COn
fianza, y eso hay que evitarlo. 

) Las fórmulas para ·el aprendizaje de estas cosas son muy sencilli
tas y las comprendera usted· en el àcto, y yo nò dejar.é de: clarle datos y 
cuantos detalles usted n·ecesite hasta que s~que usted la . operación . 
como usted desea .» 

Ara els· interessàts tenen la paraula; jo, com cerys v_ipyaters, vejg 
venir la tempesta. Vulguem-nos· assegurar, no qu.an' e( ~al . sig~i fet, 
sinó abans que arribí. I si fins avui hem· viscuJ en plena desorganit
zació, que els mals passats ens serveixin .d'e;xemple p~r a l'es-
devenidoL . . ... · ···" ·' · ... · : 

Si no ho fem així, a poc a poc, amb Ja mort per agotament. tro-
barem just càstig a Ja nostra incÚria. ·. · .· '' ':''' ·!: :•:',,:, : 

. . . . · JoM.!p:: M;a V~t.Ls 
: ··.'1 :--:; i : I¡ L . ~ 

. Regna gran entusiasme en els círcols vitícoles , d~mQstr:at~l,l , ~~~ :1~; im!'lensa 
satisfacció àt'np què s'han enterat de Ja lectura al Congr.és,. pel mmistre de Fo
ment don Francesc CaiJlbó del projecte· de llei ·sobre da¿J8Ya<:ió he 'c~1Jft:a ¡'guies 
de circulació dels vins, per a Ja implantació de Ja qual a 'E'Sp'miya:ésta'va aspirant 
i lluitant amb dalit la Unió de Vinyaters ·de Catalunya. · .,·:. · " ; 1 • 

... : '.·.:. 
I -t ,¡ t ·, 

L'Urgell, . centre de· cria i rec.ria tam·~d~ra ' · 

COM S'HA .DE CUIDA·R ., f:L BESTIAR 

S 
I venim de comprar vedells de Girona; que és el' pi'ihcipal mer-

. cat (tots els dissabtes de l'any), així qu~ ~ls animals .hagin 
arribat, si estan cansats i fa moltes hores . qu~ no han menjat 

ni begut , se'ls donarà aigua que hagi perdut la fredor amb un poc de 
farina . A la menjadora o al rastell hi haurà un poc d'alfals. 

Mentrestant s'haurà preparat un jaç ben tou. Els animals, sobre
tot si són joves, que jeguin deu o dotze hores, durant lès quals no 
se'ls inquietarà, deixant-los a les fosques. ' 

J?espr~s se'ls començarà. a .doné;lr ll}enjar, però. op t~~t .. com en 
vulguin, ·sinó que durant els tres o quatre dies primer·s· qti~ ~~ quedin 
àmb gana. Els animals que vénen. d'una àttr,à , GÒmaf.c~;. ~~·'Is. ha .d~ 

• • ' . \)' . ,f, i •.. 

~ractar en compte. Si els pri!_ll~rs die~, ~'atipessin .w~l~? u.n Jort.!Jlal de 
ventre seria Ja conseqüèncié) , No; _ qu~ els ~ni~~~~: ~~~i¡f,in , d~ m~nj~r 
per estar ja massa tips, això no s'ha de permetre fins al oop. de · vuit 

• ~ . , I ¡ • ; · I 

dies. . . . . 
1 

, _ , • , · · , ,, , • , 

Quan ja es veu que ·els a!limals es portèn)~,é? · gtie . es~;¡¡.n ' ~le~r~~~ 
.llavor-s ~s'ha d~ començar a d?nar-los fo~ç~ 111enjar., . ·1 .• i ,. . . ~~ 

Si pot ésser,. P,er als animals joves es pr~cura.~.à . ~~e . y:s.j r,açio~~ 

l ) De El llibre de la pagesia (Mancomuiiit~t de Catalunya)¡ Direcció !J'Agri'cult uríi; rl 

, 
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estiguin compostes .de tres classes d'aliments: aquosos, secs i con-
centrats. ! 

. Naps, remolatxa o bladerave, pastenagues, c~ls, co-
Eis aliments aquosos són· J ll~ts o fulles de remolatxa, ordi farratger, alfals 

per exemple . . . . t verd, trepadella verda, blat de moro farratger, 
veça farratgera, etc. 

Els ahments secs po en . . 
. • d t F ec d'alfals o alfals sec, trepadella, trefle, herba fe, 

. . margall, c1vada o herba granada , palla, boll 1 
ésser · · · · · · · · tavelles . 

. t { Granes esmicolades, farines, despulles de blat, tor-Els altments concen rats . . tós, polpes de blat de moro 1 sègol, garrofa, etc. 

Els animals com més joves són més bons aliments han de consu
mir~ llur aparell digestiu és tendre, i els aliments grossers no els po
den pair tan bé com els animals fets. 
· ' Els animals que· han de posar carns, donant-los tres vegades men-, . I . , 

jar cada dia, ja n'hi ha prou. El~ àpats s'han de saber combinar: el 
matí i migdia,. es .dOOé.Jran els aliments de més fàcil digestió o de més 
bon pair, com són els . aliments aquosos i els aliments concentrats.' 
Al vespre es donaran els aliments grossers. Però això no vol dir que 
a ·cada àpat s'hagi de donar un sol aliment. Suposem que a un animal 
se li dóna. la ~egUen~ ració: . 

, , 1 ) I. • , ; 

Alfals sec . . . . . . . . 
:I i. Remofà~a.: :. . . . · . ~ .. · . . . . • . 

, T~rt~ , ·. . . :. .. . . ·; . . . . 

8 quilos 
10 » 
1/2 ~ 

Aquesta' 'racib ' haven:t-.se dè repartir en tres àpats, els .. aliments es 
donaran· en ra for.t'na . segiient: ' 
'I 

Mati .'··. · . . ! • •• 

i .• ,,,.:.::· .. .• . 

' Migdia :.... . , 
Vespre . . . 

1
1
/• quilo de tortó 
5 >) »· romolatxa 
2 » » alfals 
lgu~l que ~I matí 
4 quilos d'alfals 

•· ' Aquesta ' radó~ 't'a'liment que' costa més de pair és l'alfàls, i per 
conseg~èrít,1 : §'h'a ''de· donar en major 'quantitat a l'àpat, després del 
qual, l'animat :tfñirrà més hòr~s per a pair-lo. : 

' Arrlti dtié'~. àtieiiraiies· n'hi ha prou: una al matí, després d'haver 
rtiénjat et' pl-itirer àpat; uria· altra, abàns del darrer. No doneu mai aigua 
màss·a :fredà.' · ' ,. ' · ' · 

Per a t~ts els animals, . menys per al porc, poseu a la menja.dora 
un terre>s' d~ sal-~ 'perquÈ!-' en llepin la que els calgui. 

Fora de les hores dels àpats, d~ixeu els animals tranquils; feu que 
jeguin for'ça.' beixeu l'estable a mitja llum; procureu que al local no 
hi faci fred,J. QtJ~Jti h~gi un Q0,11 jé!.Ç . ..... , .. , . ·: , 
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Be tant en ·ta:nt;· perquè· els animals no· perdin la- gana, varieu un 
poc l'alimentació, però, si es veu que els animals· mengen de·gust\ .tro 
hi ha .neéessitat de canviar d'aliments. · 
· . Cada setmana meneu els animals a la bàscuta. ·La. bàscula ha 
d'ésser la vòstra brúixola. Heu de saber els quilos que cada bèstia 
augmenta; i ho apuntareu a una llibreta. Els primers animals que ·us 
vendreu s~ran aquells que .guanyin menys de pes; el que augmentin 
poc us els vendreu a la primera ocasió; d'aquells que no mengingai
.re, desfeu-vos~en tot seguit, encara que·hi fzag'fléU de perdt:e di1Jers. 

!· Al bestiar sé li ha·de parlar, p~rò no se lfha de cridar. Els ani· 
mals, el bon: tracte taní bé- els engreixa. Si hi ha algun animàl que no 
:vulgui creure, en allò que l'enteniment d'un animal pugui obeir f no 
per això li heu de pegar; amb amenaçar-lo, quasi sempre n'hi ha prou. 
He totes maneres, en anar a deixar caure el· bastó sobre: l'ariimal, 
penseu-vos-hi primer. < • 

Veureu quin gust dóna tenir bestiar ·i'tractar-lo bé! · .. 
To't seguit se l'estima. .. .. 

LES CONSEQÜÈNCIES DELS .FETS ACTUALS 

Les crítiques circumstàncies que ens han obliga't a escriure 
aquest opuscle podrien ésser l'origen d'una orientació anys ha pre· 
<Íicada per nosaltres, això és: que l'Urgell sigui el principal centre 
ramader de Catalunya. 

Un dia o altre s'havia de còmençar. Si no hagués vingut aquesta 
-crisi, potser d'aquí un centen~r d'anys l'Urgell hauria arribat allà on 
es pot trobar d'aquí ·Una dotzena, car és molt difícil modificar un cos
tum per la sola persuasió. Les grans transformacions han esdevingut 
<:onsegiientment a una causa econòmica. L'UrgeH esdevindrà més 
-o menys ramader, segons el temps que dudn les actuals circums
tàncies. 

El mal d'avui pot ésser la causa d'un gran bé per a demà. La ma
joria d'urgeÍiesos reconeixen la necessitat de posar bestiar, però això 
no hauria passat d'un ·desig, mentre I' alfals hagués tingut fàcil 
..sortida. 

De aquí endavant, l'Urgell pot deixar d'ésser una comarca pro
ductora de matèria prima, perquè ,altres comarques amb aquesta ma
tèria estableixin poderoses indústr.ies. Un hom. pen'saria ~i l'alfal.s tin
dria altra aplicació que la de servir d'aliment, que era utilitza.t per 
altres indústries, en veure la resistència passiva de l'Urgell a fer con
sumir aquest farratgé:en·la mateixa comarca. Perib, no·; el mateix que 
fan pagesos d'altres comarques poden -fer els -urgellesos, és a ·· dir, 
el benefici que realitzen amb l'alfals transformaren ahimàl, o en llurs 
:productes, es pot; quedan~ l'Urgell. : ·: · · . '· 

,, 
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De· manera, que de,l'Urgell ramader, en comparació de l'UrgeiJ 
aljals~r hi haurà força diferència. Primerament, una augmentació de 
capital, el qual, com a diner sobrant dels beneficis de l'alfals, tenia 
dos camins: o,.era empleat supèrfluament o si . s; estalviava servia per 
a còmprar paper de r~nda. En aquest últim cas, s'obtenia un interès 
d'un quatre o cinc per cent. En e!'Jdavant, al contrari, el diner estal
v iat podrà empJear-se per a comprar i millorar· bestiar, ço és, per a 

. augmentar Ja riquesa del país. 
. . El capital també creixerà, tenint en compte les nombroses cons
truccions que per a estables s'hauran d'edificar1 però més important 
encara, ·la . modificació .física de Ja terra, que éssent tari argilosa, lf 
conv'é molts. de fems, del qual adob avui a penes en tasta. La terra 
.esmenada en aquest sentit, produirà més fortes collites . 
. ' , Els mils duros que per adobs químics surten cada any de l'Urgell' 
representen una suma que faria escruixir al saber-Ja. Amb l'obtenció 
dels fems, quedarà molt reduïda, i per tant, altre ingrés a tenir en ' 
compte. 

La ramaderia pot donar origen a la creació d'establiments que 
indu~tri.alitzin Ja llet_, Ja carn i el greix. 
· Així, l 'Urgell ramader en comparació de l'Urgell alfalser, se'ns 

prèsenta amb les següents diferències: 

URGELL RAMA DER 

Capital: 

A!Jgmentarà per : 
Millora de les terres . 
Edifkis nous . 
La vàlua del bestiar. 
L'estímul a l'estalvi. 
La creació d'indústries ramaderes . 

Despeses: 
La producció de fems disminuirà les 

despe~es d'adobaf les terres . 

Beneficis: 
Seran majors per: 
Augment de Ja producció vegetal , o 

sigui més quantitat d'alfals, cereals, 
etcètera. 

Pel fort interès que dóna el capital 
ramader. -

URGELL ALFALSER 

Capital: 

Estancament complet . 

·¡ 

I 
Despeses: 

Les dotzenes de mils duros per a 
adobs químics. 

Beneficis: 
Els de Ja matèria prima-o sigui l'al

fals . 

. Actualment, l'UrgeiJ ens fa l'efecte d'una d'aquestes conques mi
neres, d'on s'extreu un mineral, exportant-lo a altres paTsos, en els 
quals constitueix Ja base de sa riquesa. 

I, bé; això no pot seguir així: quantes més 'transformacions sofreix 

I 

l ' 

I 

I 
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' 
una matèria, més aquesta es valora·. I com que al cap i a la fi la ra~ 
maderia no és sinó qtie una prolongació natural de I'agriètiltura, els 
pagesos d'Urgell farien . bé donar-s'hi· en cos i ·ànima. -És -l'esdeve
nidor. 

I, ara, que ningú es pensi que poblant de bestiar l'Urgell, ·es pot 
determinar una superproducció amb la COIJsegüent baixa de preus. 
No; amb l'Urgell ple de bestiar, més e'l que actualment hi ha aCata· 
lunya, encara no s'arribaria a satisfer el . consum de bestiar i llurs 
productes que la nostra terra .necessita. La pro~ucció ramadera. té el 
mercat assegurat, ·amb el grandiós .aventatge que elcentre consumi· 
dor, o sigui el mercàt principal, és a casa mateix, a Barcelona. 

Però, la transformació ramadera de l'Urgell és quedaria a la mei
. tat en quant a sos aventatges, si paraJ·Jelament a à questa transfor
mació no es desenrotllés una forta acdó social ag~ària, és a dir, que . 
una espessa .xarxa d'associacions agrícoles no garantís .al pagès ·la 

· venda al màxim i la -compra al mínimum; si l'assegurança no li garan· 
tís la collita i el bestiar, i per últiin, si les cooperatives de producció, 
sobretot en les indústries de la llet; no s'implantessin tot seguit. 

L'acció sindical -agrària té d'ésser la consolidació del progrés de 
la tècnica agrícola i ramadera. 

M. RossELL r VILA 
Barcelona, 19 de gener de 1918 

Les instal·IaciQns mecàniques. per ·a regar 
'j 

IV 

· L'.ti.LEVACió de l'aigua representa un treball. L'aigua, com tota 
. cosa m'aterial, ~stà so!mesa· a la pesantor, forç~ que ha d'éssér 
: vençuda aprofttant una o altra forma d'energia. Sempre, per 
tant, serà necessària en una instai·Jació de regar la part motora, que 
és la que dóna ·vida al conjunt. Ens ocuparem breument, en ¡:¡quest 
article, de les màquines. motrius. És ' tal llur varietat, que si ens 
entreteníem a descriure-les res!lltarien llargues i pesades les nostres 
paraules; en·s cenyirem a enunciar-les, indicant-ne les aplicacions, 
aventatges i defectes, tenint en compte, per a retallàr la complexitat 
del problema, que Ja finalitat de tota instaJ·Jació tendeix a unes rígi· 
des regles pràctiques i econòmïques que limiten ,el camp) fent sorgjr 
i· destacar, amb més força que els. altres, els motors veram·ent útils. 

· Diverses són les '.formes d'energia de què podem valer-nos'Per a 
obtenir fo,rça motriu: Ul'le·s ja ·cojJsades direct~m.ent del mavimerrtJ 
vida eterna .de.:la natur.a, tals coin Ja potència :muscular dels éssers 
yius, els .. corrents -. atmosfèrics, el _ natural ·da;vallar de ·· les àigües; 

' I 
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altres transformades arbitràriament i aplicades en Ja fotma d'energia 
volguda· ~tèrmica , elèctrica), mitjantçant les màquines filles de l'en:-
giny humà. ·l,.'aplicació directa de les forces naturals és aprofitada ja 
d'antic; la seva convenient transformació s'ha desenrotllat moderna
ment. Ella em; dóna els motors més ·pràctics, i molt sovint insubsti
tuïbles. L'agricultura, conscient qel nostre temps ha d'aprofitar i en
coratjar eis· progressos de la ciència in,dustrial, que tant poden afa-
vorir-la. > ' 

Dintre el grup de les forces animades hem de parlar de l'home 
considerat com a motor, i dels animals, preferentment els solípedes 
i. els bòvids; És encarà l'agricultura la que es val més dels motors 
animats, i es · comprèn,· donats els particulars · aventatges que tenen, 
que· s'adapten a· la forma i varietat que el treball agrícola demana. 
La multiplidtat de moviments, la intei·Iigència · que els dirigeix, en 
l'home, la facilitat de traslladar-se ells mateixos, ·l'elàstica acomo
dació a l 'esforç momentàniament requerit, en els . animals, els reco
manen · ·en les feines de conreu i en ·els treballs de ·camp. Aquesta 
agilitat, :aquesta perfecció mecànica que la màquina fabricada no pot 
assolir encara avui, explica en agricultura la ·generalitat del ·seu ús. 
Se11.1pre i tant que el problema cinemàtic a resoldre sigui complex, 
el motor animat es defensarà;· quan el treball que hagi de donar ten
deixi a ésser continuat ,. serà fatalment vençut pel motor industrial. 
I com que les instai·Iacions de regar exigeixen una uniformitat de 
moviment, el motor animat no pot de cap manera· recomanar-se. Sols· 
per excepció, 'en petites instai·Iacions o en casos d'ús poc freqüent, 
pot permetre'S'i quan l'elevació d'aigua és relativament important o 
seguida, l'obtenir la força motriu mitjançant un home esclavitzat en 
el maneig d'un manubri , o d'un animal voltant una sínia, seria una 
aplicació 'mecànicament errònia; i aquesta error, sens .dubte de cap 
mena, es pagaria amb una creixença quantiosa de les despeses. 

Una força natural aprofitada d'antic és la del vent. L 'observació 
menys · desperta ens mostra amb ell una energia que, de :poder-ia 
apnilfitar,. erts sembla .donada. Per això els molins de vent (tom .les 
rodes ·: hidràuliques), vells ·com ,els primers coneixements· mecànics 
rudirher.ltaris, han sobreviscut al llarg de la història,-fins a arribar 
avui :a un grau de perfeccionament en relació ·amb el temps. Però 
aquest -progr.és és ' relatiu: ha millorat el seu funcionament,· però · no 
ha pogut eixamplar les fites de la seva aplicació. Així els motors 
eòlics actuals tenen •ben estudiada la forma · de llurs paletes, perquè 
et corrent atmosfèric obri sense xocs ni contrapressions perjudicials; 
posseeixen mecanismes reguladors automàtics, d'innombr.ables varie
tats, totes· prou enginyoses; per a oferir major o menor se.c·ció a l'em
penta· del .vent i evitar ·el perill d'avaria en tas d'huracans; estan 
proveïts d'elements. de transmissió, hàbilment dispostos, compensats, 

' 

¡, 
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i de totes peces i dispositius que fan llur marxa més segura, contínua 
i lleügera. Malgrat tot, conserven eñcara la limitació; que :és un de 
llurs majors defectes: limitació de . .les hores d'ús, ja qu~ resulta un 
motor esclau de les variacions meteorològiques, ·que 'els fan .praètics 
en comarques d'un règim de vents constant~ i vius, i gaireb_é .inútils 
en altres; limitació, més importan( encara, de llur ::potència~ .. els mo
lins de gran diàmetre desenrotllen dos o quatre cavalls de vapor com 
a ·màximum. De dimensions majors; resultarien. màquines defectuoses, 
poc pràctiques. No serviran, doncs, .per · a , totes les instaJ·Iations, 
sinó sols per a les relativament petites·. Són. d'aconsellar en aquells 
casos (abastiment per a usos domèstics, regadius de jardins, hortes 
o parcel'his limitades) en què l'aigua pot emmagatzemar-se en un 
dipòsit: llavofs funciona el motor quan el vent bufa, omplint et ·dipò
sit, .que es buida parcialment quan es necessita, regulant-se Ics va
riacions entre l'aportació i l'extracció de l'aigua ·amb:la.que en major 
o menor quantitat, .segons la ·cabuda del recipient,, es: té de reserva. 
En tal forma el mofí de vent pot ésser aventatjós. Guardem-nos, 
però, de creure, com ja hem indicat, que groiJerament : sembla que la 
força ens ve donada de franc: un lleuger estudi ecenòmic ens mostra 
que, degut a l'elevació del capital d'adquisició respecte a la petita 
potència del motor i a les poques hores en ·proporció.. que amb segu
retat i en pones condicions pot funeionar anualment, el· €ost efectiu 
del cavall-hora és almenys igual, i moltes vegades superior, a l'ob
tingut amb els motorets d'explosió o elèctrics. 

L'aigua evaporada, portada pels nMvols i que la pluja deixa caure 
sovint en llocs d'altura considerable, representa una energia poten
cial transformada en actual en davallar. EI seu aprofitament, cern ,eJ 
dels vents, ve de lluny, però ha. estat major et . seu · désenrotiiament: 
ha trencat el marc tradicional, prenent avui i prometent per a demà 
una volada immensa. Associada la força hidràtüica a l'electricitat, té 
segur el predomini mundial en força motriu .. I en el cas que estudiem? 
Se'ns presenta un particular problema. ¿Podrem valer-nos de l'aigua 
que cau per a elevar-ne una altra o la mateixa? En determinades con
dicions, sf. Sabem que el treball que l'aigua ens dóna o que necessi
ta ens ve determinat pel producte del seu pes, per l'altura de la que 
cau o a la que s'eleva. Doncs, si tenim un çorrent d'aigua sobrada, 
ens serà possible elevar una quantitl.lt menor a una .altura major que 
ens convingués. Fóra prou, per aconseguir-ho, accionar una bomba 
per una turbina de molta despesa i poc salt. Igualment el cas invers~ 

Sempre tenint en compte que en la doble transformació hi haurà una 
doble pèrdua de força, que s'obté multiplicant els rendiments de les 
dues màquines. Així, si la turbina té Ún rendiment de 0'80 i la bom
ba de ·0'60, el total del grup serà de 0'48, o sigui. que de Ja força 
teòrica n'aprofitem sols el48 per lOO. ·Per a augmentar l'electe útil, 
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convé dismi·Í:J~ir · transmissions de moviment. Tindrem ·una bona solu
ció muntant ¡sobr.e el ·mateix arbre la màquina motora y ·Ja conduïda. 
Pot·acon$eguir-se .atrib ana roda hidràulica que moguÍ una rodé;!. de 
catúfols, .j,fuenys grollerament amb una turbina acoblada a una bomba 
~entrífuga' =; •• : ~ .. , 

· ,El defe.clè principal ·de J1aprofitament de hrforça.hidràuUca és que 
són comptats . els casos en què · les condicions topogràfiques del 
~erreny. .el faran viable. No és un procediment a esçollir,. sinó impo~ 

.sab Quan .Ja hidrografia· del lloc el permeti serà el millor 1 , però 
~· pOClSOvint ens :trobarem ·en. condicions apropiades.· En les · grans fin· 

ques pot ésser ·una elegant~olució l'instaJ·Jar, en un punt apte, una 
•central :hidroelèctrica que distribueixi energia als punts necessaris. En 
una cómarta, ,rassociadó pot permetre-ho també als petits ·propietaris: 

Compresos en · el grup de màquines que aprofiten, com a font 
d'energia, la mateixa aigua, havem de citar els ariets ·hidràulics, tan 
pràctics en-instal'lacions .petites. La transformaicó de treball és idèn-

. tica -a la citada ànteriorment: una massa d'aigua proporcionalment 
gran que ·baixa de. poca altura, .n'eleva una quantitat red.uïda à un 
nivell superior ... iEn ·l'ariet hidràulic, de fonament teòric dist int qu~· les 
bombes; s'aprofita ço que s'anomena cop d'ariet, D ·sigui el- xoç, .l,a 
pressió instantània que es transmet tot al ilarg del líquid quan . en' es· 
colar-se aquest · per un tub ·es tanca bruscament la sortida. L'ariet 
engloba en u,n: sol mecanisme el motor i la màquina elevadora. Per a 
salts compresos entre 0'60 i 2 metres, i altures d'elevació no majors 
de quatre ·vegaQ.es la de caiguda (característiques més favorables), · 
l'ariet arriha.a tenir un efecte útil de 0'80. Amb dades que s'apartin 
d'aquestes el: rendiment baixa; mantenint-se, dintre límits :prudents, 
força elevat. Una instaJ·Jació ben acondicionada pot ésser d'una uti
Utat veritaple. , · 

Manca enc·ara parlar dels motors tèrmics i elèctrics .. Ens n'ocupar 
t'em. en el . pròxim ·article; donant la preferència als d'explosió, que per 
Hurs éspecials qúalitats són els .veritables motors de l'agr.icultura. ' 
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. . I ) · TracJ:E\m, ;\!0 aquests artícle,s, d'instal·lac¡ons per a regar per mitjans ·mecànics. Un 
.altre proble~nÍa mcil1t'interessant, i que dóna sol~cions t.ant o in és perfectes qu¡lñ el lloc les fa 
p'ossibles, 1éSiel (le' 'les ·cons'truccio~s hidràuliq,ues. - .. •. · 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA 

Edi fici actual de l'Escola Superio r d'Agricu ltura . 

P
E R la importància que per a l'agricultura representa el seu en-

- . senyament, dediquem aquest «fora -text» de la Rev ista a l 'Es-

cola Superior d'Agricultura , qual fundació fou deguda a que 

la Diputació Provincial de Barcelona, desenrotllant la iniciativa llen

çada en la Memòria que li endreçà el seu President en el segon pe

ríode de sessions de 1910, prengué l'acord , en sessió de 11 de juliol 

de 1911 , d'establir a Barcelona aquesta important institució. 

Bibl ioteca Sala de P rofessors 



Oficines 

En l' informe conductiu a l'acord, que fou llegit en la dita sessió, 
després d'algunes consideracions sobre la relació directa que té la 
vida agrícola anib la prosperitat econòmica del país, es deia: 

Laboratori de química 
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«Es necessari, per a complir les necessitats d'una de les regions 
mé,s. popJades ~'.Espa9y,a . (C~talun.xa),. crear una E.~co~A, S,uPER~oR 
o,'AGRICP I;TURA , . munta.d,a .a !a moç:l~rna, amb . p.rqfe,ssorat bfn retri
buït, amb .medis abundants' de treball i cjue,no desdigui en res de .les 

4 ' } ) • 

Vista general -d'ull~ d~ les classes 



Exà men pràctic de geologia 

nostres brillants Escoles d'Enginyers, d'Arquitectes, d'Indústries , etc., 
que manté aquesta Diputació ; una Escola que amb plètora de saba no
dreixi i desenrotlli l'arbre de la nostra agricultura , l'Agricultura essent 

Pràctiq ues de pato logia 



Una lli çó pràctica a les vinyes de Blanes 

considerada avui com la base més sòlidà de la riquesa d'un pafs.» 
L ' E scoLA dóna ,els següents ensenyaments: · 
G RAU n 'E NGINYE R AGRíCOLA . - J_.a carrera 9'enginyer agrícola 

dura cinc anys: un any preparatori i quatre de gra·u. D 'aquests quatre 

Els alumn es a la sal a de d issecció 



Part dels camps d'experiments de l'Escola 

anys_ els tres· primers són d'estudis generals i el quart es dedica 
a especialitats. L 'any preparatori, que començarà el 15 d'octubre 
i acabarà el 30 de juny de l 'any següent , constitueix un curs sencer; 

Sala de dibuix-

.. ·· . 
• 
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Exàmen pràctic de botà ni ca 

els tres primers anys de grau són dividits en dos cu·rsos: l'un trimes
tral, que començarà a la mateixa data de 15 d'octubre i acabarà 
el 20 de desembre, i l 'altre semestral, que començarà el 7 de gener i 
acabarà el 30 de juny. 

Jardí botànic 



Pràctiques de mecà nica 

GRAu· DE TÉCNIC AGRícoLA. -El grau de TÉCNIC AGRíCOLA 
dura dos anys, repartits en cursos intensius d'un mes de durada. 

ÜRAU .QE PROFESSOR EN AGRICULTURA.-Aquest és concedit als 
alumnes que, essent ja ENGINYERS per I'EscoL~ presentin, passat el 
terme mínim d'un any, una tesi que exposi investigacions experimen
tals, fete~ necessariament en un dels laboratoris de l'EscoLA i que 

Tre~alls de poda 



Detall d' un camp d'expe rim ents Dibuix decoratiu 



I 

Lliçó pràctica sobre poda d'o liveres, a Llers. - Exposició escolar de l'any" 1916 
Gran hali en construcció i obr~s d c ix an1plament de l'Escola 



Lliçó pràc~ica sobre bestiar al cu ïset dc Vich. - Assaig del sistema Jean, a I bars d'Angeii. - Fabricació dc mantegues en el curset d'Olot. 
Visita feta pels alumnes als treball s de desfons del Prat del Llobregat 



Recort d 'una exc ursi ó fe ta al Pireneu pels alumnes: Va ll de Bonabé 

aportin una contribució nova a alguna de les ciències agr} coles. Exa

minada la tesi per dos professors designats pel Director, presentaran 

aquests l' informe escrit , firmat i raonat, manifestant si la tesi en qües

tió compleix les condicions anteriors . En cas de disparitat de parer se 

farà constar aix í en l'informe, i decidirà la Facultat en ple. Si l' informe 

és favorable, el candidat haurà de passar un examen davant quatre pro

fessors i un Vocal tècnic del Patronat. El dit examen versarà sobre 

les matèries de la tesi i estarà encaminat a comprovar la capacitat del 

· candidat per a l'investigació. 

/. 

Remat de mules a la Vall de Benasque (Pireneu) 



Agricultura H 

Com s'ha previngut a' Alemanya 
l'escassetat dels .far~atges 

:EN· aque.s~s anys de guerra, de. de~t~ucció i de mor~ hem assistit 
t partiCipat a coses extraordtnàn~s. · 

Els mé.s estranys canvis econòmics han caigut sobre les 
nacions. 'Les més ·greus situacions financieres i els més penosos mo· 
ments sobre la qüestió dels avituallaments s'han parat davant dels 

, Governs i els pobles que estan en guerra i neutrals. 
Cada Estat ·ha tingut problemes nous i ur'gents a reseldre. Cada 

Ün 'ha hagut de pensar a sostenir i afavorir la vida interna de les 
nacions. 

Entre les qüestions de cada naturalesa que s'han presentat, ~e ' n 

troben d'insolucionades, de millorades i d'aquelles afrontades i resol· 
tes favorablement. 

No ens posem en el laberint de les disposicions governamentals 
aptes a protegir i millorar les situacions creades per la guerra. 
· Cadascú coneix la quantitat de decrets luogotenencials (decrets 
fets pel Regent) i de l'Estat Major per al nostre país. Cadascú sap, 
almenys en part, ço ,que han fet els nostres aliats de la França. 

La mancança . d'aliments en proporció al deure de conservar in
tacte, o almenys en bones condicions, el patrimoni zootècnic de la 
nació, ço que és referent a l'alimentació humana, és problema que 
interessa a tots els països d 'una manera particular. · 

Aquí (a casa nostra), la qüestió ha estat ï és molt greu, per - les 
contínues perquisicions (pels avituallaments militars), per les dificul
tats dels transports, i també per la insuficient cooperació en els agri-
cultors i, alguna volta, per falta d'instruccions. · 

. Ço · que· passa al nostre país és, certament amb gravetat major, 
ça que ha passat als nostres enemics. 

L'Alemanya. s'ha trobat, en ·ço que es refereix a l'alimentació. na
cional, en condicions gravíssimes. Les seves importacions foren tan. 
cades quasi CQmpletament. 

I fou necessari, des del principi, regular i limitar el consum, adul
terar aliments, modificar completament el règim de vida interna. 

Tot això per als homes i per a les bestiès. 
A nosaltre& és a qui ·interessa majorment saber allò que s'ha fet 

per a l'alimentació del bestiar.· 
. Bel restant, , cria·nt. anim,als · e~ . prov:e~ix ~per a les .subsistències 

9e les pò,bla:çions . . E. ls dos problemes só o, doncs; .c¡lirectatnent i molt 
estrictament relacionats. 
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A Alemanya, donçs, segons tot ço ·que díuen els periòdics· a)e

manys i els comunicats de la Societat Alemanya d'Agricultura, s',Jla 

fet molt per salvar l'escassetat de farratges. 
Mentrestant, com a no bon preludi per als nostres enemics, .és 

bo de notar que la importació alemanya ha · tingut un fort cop a.mb 

la guerra. 
Es tracta no d'altra · cosa que de si~ milions de . tones (prop de 

600,000 _vagons), dels distints aliments usats per al be·stiar que no 
són · entnÍts a la nació. · I 

.Blat de moro, ordi, tortós de tota classe, segó pule, trèvol i al

ttes far(atges subsidiaris, representen el conjunt dels aliments que 

han faltat a la importació alemanya. 
És un deure reconèixer (atenent-nos sempre a Ja. premsa alema

nya) ço que no es deu trobar certament lluny de la veritat: que, si 

a Alemanya es viu encara i es combat, l'organització dels nostres 

enemics ha sabut, almenys, sostenir la greu .situació. · 
Un especial comitè de guerra treballa en estreta relació amb l'au

toritat militar, i estudia les possibles substitucions farratgeres i la . 

utilització de tots els residus animals y vegetals. 
La fam espavzla l'enginy! I l'Alemanya qemostr'a bé que ço que 

diem és una veritat. 
Essent particularment i principalment sentida- la falta de matèries 

nitrogenades, s 'ha pensat a produir-ne, encomanant l'operació a un 

especial ferment. 
La premsa alemanya parla del particular microorganisme, sense, 

naturalment, dir ·com s'obté, sense descriure') '¡ explicar-ne Ja vida 

i l'ús. 
El nostre redactor R. Giuliani, professor de Ja Reial Escola d'A

gricultura de Milà, gentilment ens informa que es tracta d'una des

coberta bastant recent: és del 1915, i es deu al Delbriick, director 

de l'Institut für Gaumgsgewerbe, de Berlin. 
Aquest senyor havia seleccionat tm especial ferment, ben dife· 

rent d'aquell de la cervesa y del vi per una creixença rapidíssima, 

i per una particularitat seva, facultada d'assimilar-se directament 

el sucre. 
Aquest ferment es posa en sucre i sulfat amònic, transformant 

en el breu temps de cinc hores les dues substàncies en albúmina, 

la qual pot, per ·tant, .donar-se als animals ·com a aliment con

centrat. 
Amb 100 quilos de sucre es podrien així -obtenir 76 quilos d'al-i-

ment sec contenint el 50 per 100 d'albúmina. . · , . 

.Per .fer la producció econòmica,· el Delbrüch . utilitza les aigües 

residus .de les fàbriques de sucre, que tenen el ·0175 per 100 de sucre, 

ó bé utilitza la melassa. 
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1 i .. Els comunicats dels agraris alemanys informen que el ferment dit 
ha tingut en el 1916 una vasta aplicació: parlen del líquid de aul/ura 
format de melassa, de sals nitrogenades i· de matèries·: min.erals ne
cessàries, i diuen que, amb subvencions del Govern, es van instituir 
esp.e.çial.s fàbriques amb una producció de 12,000 tçnçs de·)Jevat, que 
en e~ b917 feren prop de 70,000 tones. 

El He;vat, que té un crescut contingut de substàncies nitrogenades, 
serveix també per a· l'alimentació de l'home, especialment per ,als pre-
soners i internats. ~ 

El descobriment del professor Delbrüch és, doncs, prodigiós, i la 
seva aplicació pràctica veritablement grandiosa i de màxjma impor
tància. 

Segons els fets, ve preparàt un. farratge especial amb melassa; 
palla. triturada, mescles de farina de t0r.tós, de grans, de ··veces, de 
ca.rn, de peix, i, finalment, s'hi afegei·x el llevat. Se n'ohté·una com
posició que conté· el 10 per 100 de proteïna i el30 per 100 de .matèria 
no nitrogenada. Els resultats d'aquests aliments són molt satisfactoris: 
tant, que. les sis fàbriques e·specials que el produeix-en permetran fer 
una producció que s'apropa a les 300,000 tones. 

* *· * 

' .. · D~sprés de la més interessant novetat en ma fèria, vegem la 
I 

resta. 
A cada ciutat hi ha especials encarregats de l'arreplega de , tots 

els rebuigs dor:nèstics que abans anaven a parar al femer. Ara, tot 
ço que es pot coure, es cou, i serveix per a alimentar els porcs. 

En el camp dels residus vegetals, es parla d'una espècie de farina 
d'erica, semblant a les que es preparen per als porcs (de palla, fenc, 
trèvol, etc.), ·que s'obté de dues qualitats: l'una, de les branques 
verdes encara no lignificades; i l'altra, de les fulles, flors i fruits. 
L'any 1917 setn produïren prop de 18,000 tones. 

Dè les brises, que cal que siguin fresques o dèstiJ·Jades, se'n se
paren les. llavors i· se'n· treu l'oli (7,000 quintars -mètrics l'any 1916). 
Amb els residus, amb els crops ipeJ·Jícules es fa una farina que ser
veix per a farratge i de la qual es produïren prop de 12,000 tones 
l'any passat. 

Es fa farina especial de joncs, de canyes aquàtiques. S'utilitza 
amb procediments químics particulars la fusta, obtenint-se un menjar 
ric.d'hidrats de carboni. S'estudia la utilització de l'escorça dels ar
bres,' de les fulles, de totes les plantes aquàtiques, etc. 

En el regne animal, es recullen les sobres dels escorxadors (o 
adobaries), i se n'extreu cola, ·glicerina i fanatges concentrats, rics. 
de .substàncies azotades. 

I 

• 

I 

: 
• 

,, 
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Tots els ossos· sórrnrecollíts o requerits, els quals es treballe'n en 
divuit ·establiments, I!JUe ·produeixen menjars concentrats que ·conte
nen 48'50. per 100 .de matèries ~nitrogenades, i 'QUe fabriquen també 
fo'Sfat de calç. 1 · . · 

Els cadàvers dels 'animals·, els residus. dels carnissers., són sàvia-· 
ment utilitzats. S'han fet per això ·espeèii:ils instal'laciohs èn 'els ·es" 
corxadors' a la zona d'operacions de guerra, fins en el front balcànic, 
on es 'preparen fàrines de carn i de sang riques en un 80 per 100 de 
substàncies nitrogenades. 

Aquestes farines, que es P.rodueixen en raó de. més de 2,000 to
nes al mes, són venudes a 50 cèntims el quilo. Serveixen per a ba
rrejar els distints aliments pobres en proteïna: les farines vegetals 
abans vistes, ·Ja -melassa i els .productes de la fusta, etc. · 

Es pr-epara també per als cavalls de l'exèrcit un especial farratge: 
un terç de civada aixafada, un . terç de palla triturada, un terç ·de 
palla i fenc :aíxafats (o triturats). La ració és poc voluminosa I d.e 
fàcU transport. · . 

En conjunt, una organització veritablement grandiosa . i cuidada 
al mateix temps. Es calcula una producció complexa, aproximada; 
de 2,000 tones diàries de farratges subsidiaris. 

La quantitat no resol completament ·et problema de l'alimentació 
animal interior d'Alemanya; però mentrestant l'alleugereix d'una ma
nera •indiscutible·; certament és una solt.Ídó de réstricció (abstinència) 

/ 

tolerable en temps de guerra. 
Ara hauríem d'examinar ço· c¡ue s'ha iet a Itàlia per afrontar si· 

tuacions similars, afortunadament menys greus, en Í'alimentació dels 
nostres animals. ' ¡ 

·forçosament ens veuríem obligats a fer comparacions odioses i 
comprovacions no molt agradables. ' 

, Guardem., doncs, ·una: digna reserva per amor a la pàtria. 

M. SIGNORINI 
· ' 

(De 11 Cultivatore) . (Trad. qe L. An~reu) 

r • 

. ·I N F O R M A C I Ó 
Institut Agrícol!! Català de Sant Isidr~ 

Vlnstitut Agrícòla Català de Sant Isidr~ s'ha dirigit novament al senyor ·aJ- · 
calde, insistint en Ja instaJ·fació d'un Mercat Central de Fruites i Hortalisses, . ¡ 

Diu l'Instih,tt, ·en J_a' seva instància, que, exposad~s una infinitat de vegades 'tes 
raons que h'aurien d'fncJinar, SeJ1Se més vaciJ·facions, a Ja realització deJ projecte, 
tinicam'entes· limita 'ara a cridar l'atenció 'de l'Alcaldia respecte de la imminèncii 
del conflicte que s'apropa davant la prevista alça en. el preu 'qel o a i rém:ariinén'~ 

" 

" 
''I 
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de. )Ji carn, greus factors del problema ,de l'alimentació que poden, en pa,rt, ésser 
·sortejats mitjançant determinades cDmpensacio'l!'s. · , . 
:' ·: Indica l'Institut que les unitats nütri~ives. qtïe la clas'se proletà'ria es veurà en 

_ el cas de restar de Ja seva alimentació, per l'obligada disminució, pel preu assolit 
·pels· productes esmentats, pa i carn, .podrien .ésser substituïdes per fruites. i hor
,t!llisses adquirides en bones condicions econòmiques; Ço q¡ie, là dita Corporació 
.té demostrat que s'aconseguiria amb-un bon Mercat C.entral dels .dits productes,' 
desapareixent d'una vegada abusos que es corlleten en perjudici del consumidor 
·L se·nse cap benefici pe'r part del:p.ró.ductor, tom ho comproven els fets, puix que 
el). el passat mes de. març,- per eK.emple, la·. lletuga, que els hortolans. venien 
.a li 50 pessetes el cent, era venuda en els mercats a 0'10 i fins. a 0115 una; el brò
·quH, ·que els hortolans venien a 9 pessetes el cent, per unitats es pagava a 30 i 
a 40 pessetes; la coliflor, que venien aquells de 25 a 30 pess_etes, . era pagada pèl 
consumidor de 0'75 à '1 pesseta la mata. i, actualme.nt, les tomates i cir.eres, que 
són· :venudes pels hortolans a 4 i 2'50 pessetes I,' arrova, respectivament, e~ paguen 
en els mercats a ·0'35 i 0'30 la lliura. · 

:L'Institut es lamenta que, no obstant l'acord, pres fa alguns mesos, de , desti
.nar ¡al. dit objecte el Mercat del Born, continuïn les .coses en el mateix estat, a 
·pèsar d'haver transcorregut amb -excés el temps que s'havia fixat : 1 -

·. Finalitza la referida ex·posició recabant de l'Alcaldia que, pet bé de la ciutat, 
tdisposi l'immediat compliment dels acords a l'efecte adoptats per la Corporació 
Municipal. 

Associació ~egional d'Exportadors de Vi 

·El president de la Unió de Vinyat~rs d~ ·cataluny~1 don Francesc Santa'cana, 
ha estat invitat per don josep de Eguizàbal, de l'Associació Regional d'Exporta
dors_ de Vi, de Manzanares, a donar una conferència vitícola en aquella població. 

' 
Una nova Cooperativa 

Per an~r a la implantació d'una fàbrica cooperativa d'alcohols i tartrats a 
Ja Costa de Llevant, s'han celebrat una sèrie d'actes a Mataró, Cabrils, Teià, 
Vilassar de M~r, Sant Vicents de Llavaneras, Arenys de Munt, Sant Pol de 
·Mar, i se n'anuncien d'!,!ltres per als dies 11, 15 i 18 del mes entrant. 

~ Als quJ:l tingueren lloc el prop passat dissabte i diumenge hi assistiren el se
nyor Vivé, ·del Centre d'Agricultors de Mataró; Vilardell, del Consell Còmarcal 
de la Unió de Vinyaters; Armerigol, de la Cambra Agrícola d'Arenys; els engi
nyers agrònoms senyors Nonell i Valls, director d'Agricultura de la Mancomu
.nitat de Catalunya; el diputat provincial senyor Bartrina ; i noinbrosm¡ propieta-
ris• vinyaters de la comarca. · , 

A cada poble s'ha nomenat una Comissió de propaganda, podent-se donar per 
cert el proper funcionament d'aquesta nova entitat agrícola, que tants beneficis 
pot reportar a Ja comarca i a Catalunya. 

:•, . '- ¡ Consell regional de la. Unió de v·inyaters de Ca,talun}a 

Sota Ja presidència de don Francesc Santacana, celebrà sessi.ó la tarda del 
dimars proppassat el Consell regional dels vinyaters de Catalunya. Després de 
dónàr-se compte d'unes comunicacions de l'Associació .d'agricultors d'Espanya, 
del Centre Agrícola· Català del Penadès i de Ja Cambra Agrícola Oficial de Tarra
gona, es donà lectura, per l'administrador general, a l'estat de compt~s .correspo
nent al segon trimestre de l'any corrent, essent aprovat per unanimitat. 
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Don josep M. ~ Rendé1 prengué ¡iossesió del càrréc de conseller regional,: per 
al qual l'havia designat l'assemblea de Manresa. ACte seguit s;aprovaren unes 
instàncies dirigidas per ·rUnió aJ Govern, referents a la pers~cució del frau 'dels 
vins. '- .. :' 1 

El prèsident donff compte del tecent viatge realitzat per ell, amb .el vice-presi
dent senyor Parellada~ a Valèn<;ia, a lnici~tiva -del senyor comte de M5Jntornés, i 

,de les conferències que donaren el pr-imer en la dita ciutat, el dia 4 de l'actual'. i 
el. segon a Xeste, el dia, 5; esl¡!ent els-dits. senyors feli'Citats pel Consell ,¡ acor~ 
d~nt-se transmetre a: la Cambra Agr!cola de València, al Sindicat Agrícola de Xeste 
i als diputats a Corts per Xiva senyor comte d-e Montornés, per Alcira dòn Jo
sep Montesiitos Checa ·i per Almansa senyor marqués de la Calzada, sentides 
comunicacions d'agraïment per les atencions tingudes vers els representants: de 
la Unió, i per l'apoi que se'ls va donar. 

Err vjrtut de les manifestacions del ~enyor Ministre d'Hisenda al Congrès:sO>
'bre la qüestió dels alcohols, acordà el Consell, per.. unanimitat i després de -disc~ 
tit l'ass~mpte, adreçar-U el següent telegrama: . . , · 

«Enterada aquesta Unió manifest'adorrs V. E. .. Congrés, creu urr dettre 'reite~ 
·rar-li el seus acords qüestió alcGhols;; Compro~aCl!l realitat que a disminució preu 
alcohol seg.ueix ·disminució prèu vi, interessa en general preu elevat a<fuell: ·No 
obsfa'nt, en· crisis com actual tal vegí!!'da fóra convenient disminució voluni vins 
que-compensés viticultors falta envasos i preus ruïnosos vi. Com que per aix;ò no 
és S'orucíó . desgravació alcohols totalitat, creiem de justícia desgravació alcohols 
vínics excJusivament produïts per viticultors individuar o col·Jectivament mitjan
.çant sfndicats. Aquesta mesura permanent evitaria i remeiaria en gran part crisis 
periòdiques com l'actual. El saluda per la Unió de vinyaters de Catalunya, ej pre-
·dent Santacana.» · 

Míting vitícoia 

El dia 5 dels corrents se celebrà al teatre de Xeste un míting de caràcter· vití
cola, presidit pel senyor comte de Montornés, amb nombrosíssima assistència de 
vihyaters i comissions de Turiz, Xiva, Riba Roja, Pedralba, Bunyol i altres: 

Despr.és d~ fer la presentació dels oradors don -juli Tarin, president del Sindi
cat Agrjcola, féu ús de la paraula .el vice-president de la Unió de Vinaters de. Ga
talunya, don joan Parellada de Naveran, qui demostrà la necessitat i avent.atges 

-de la cqoperació en viticultura, i assenyalà l'individualisme, el fals benestar. i la 
falta de cr-èdit com a causes que dificulten aquell'a cooperació. '. 

Demostrà que a Espany!l està el vinyater completament orfe de la ·pr.otecció 
.. econòmica per part de l'Estat i dels grans establ.iníents bancaris, en contraposició 
-amb el ·que ve succeint a França . Advocà per l'urgent solució del problema del 
crèdit agrícola, a qual efecte s~ha de procurar, diu, la major valorització possible 
de producte per tal d'augn;¡entar. ·Ja garantia, ja que sense ella 'no hi ha c_rèàit. 

Expm1à ·que per a la viticultura 1, per tant, per als c~llers cooperatius, és. de 
necessitat una organització més ampla que estudií i propagui la solució dels pro
blemes de caràcter general. 

Agregà gue els P,roblemes que afecten a tots els vinyaters espanyols són el 
frau dels vins, la formaCió d'estadístiques, la qüestió dels alcohols i la agremiació 
.obligatòria. · r-

Féu història del desenrotllament de les cooperatives d'elaboració i venda- ,de 
,vins-a Alemanya, S uissa, Austria-Hongria, Itàlia i França, en èomparació ambles 
d'Espanya, i terminà recomanant fe en l'ideal i perseverància· en l'obra de la .cp

··ope~ativa que s'està edificant ,a Xeste . 
. A continuació feu ,ús de .la paraula el ,president -de l'expresada Untó de vinya-
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ters don Francesc Santacana, reproduint a grans trets la seva conferència donada 
~I dia abans a la Societat d'Amics del País, de València, i excità l'entusiasme dels 
vinyaters valencians per a organitzar-se i constituir llur Unió valenciana de vinya
ters, i terminà saludant, a aquest efecte, el futur president d'aquesta Unió senyor 
comtct> de Mantornés. 

Resumeix, finalment, aquest senyor i diu que, com a particular i com a diputa 
a Corts agrari, i mai polftic, estava disposat a defensar els interessos agrícoles, 
no solament del seu districte de Xiva, sinó de tota Espanya. 

Tots els oradors meresqueren,al final dels seus discursos, el més entusiàstics 
aplaudiments. 

Unió de vinyaters de Catalunya 

En la conferèhcia donada pel president de la Unió de vinyaters de Catah;nya 
a València, el dia 4 del corrent, sobre el tema Necessitat urgent de revisar la 
llei de vins, en especial en ço que al frau es referei.r1 començà agraint les fra
ses d'elogi del president de la Cambra Agrícola don josep Montesinos, diputat a 
Corts per Alcira·, i manifesta que, en consonància amb el tema de la seva confe
rència, la finalitat d'aquesta era !'Otmetre a la consideració dels vinyaters valen
-cians les orientacions de la Unió de vinyaters de Catalunya, per tal com porta ja 
alguns anys estudiant el problema de la viticultura nacional. 
- Després de remarcar la necessitat absoluta de l'associació dels vinyaters en 
defensa dels interessos comuns, assenyalà com indispensables tres classes d'asso
ciacions: els sindicats locals, cooperatives de producció i venda, i sindicats eco
nòmics especialitzats en la tècnica vitícola, responent aquesta última classe a la 
necessitat de vendre el vi a preu remunerador. 

Fent referència a la llei fonamental de l'oferta i de la demanda, diu que, sí di
"fícilment pot alterar-la el comerciant quan es tr·acta de taronges o altres fruits 
-que no poden ésser falsificats, impunement podria portar-la a terme quan es 
tracta de vi, puix que, prestant"se a falsificar-se, s'allarga amb això indefinida
ment la collita, produint un notable excés d'oferta i, per tant, una depreciació del 
producte; i així les crisis periòdiques produïdes per la falta d'exportació a Amè
rica i França són secundàries, i no tindrien tanta importància si les primeres no 
es produïssin. 

Demostrà l'orador la falsetat de l'afirmació que a Espanya hi hagi sobrepro
ducció de 'vi, i exposà la ineficàcia de la persecució del frau dels vins mitjançant 
la llei actual, que no dóna altres mitjahs que l'anàlisi químic, car ja és cosa sabuda 
que a major perfeccionament d'aquest més perfeccionada esdevé la síntesi. La 
Unió de vinyaters de Catalunya envesteix -de dret el problema i demana la refor
ma de la llei, advocant per la prompta implantació a Espanya de tres mesures que 
es complementen entre elles i que són: declaració de collita, guies de circulació 
del vi i agremiació econòmica obligatòria dels viticultors. . 

Finalitzà el senyor Santacana excitant els vinyaters valencians a l'estudi 
-d'aquestes solucions que proposa, assegurant que amb elles s'haurà salvat la vi
ticultura nacional. 

Durant el curs i al final de la conferència fou el senyor Santacana calorosa
mènt aplaudit. 
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· En aquesta secció es respondrà a totes 
. les consultes que facin els senyors subs· 

criptors indicant el númêro de subscripció 

Sr. P. R., Manresa. - Sí, sellyor. El cultiu de la morera, , i la consegüent cria 
del cuc de la seda, crec que li poden donar resultats magnífics. jo estic COI)Ven
çut que si comença bé i en redurdes proporcions per a'anar·ho engrandint des~;>rés 
·de mica en mica, dintre de poc temps haurà augmentat fortament els seus in-
gressos, havent sostingut limitades _d~speses. · · 
· És una llàstima que un diltiu tant èenzill com el 'de la morera, i una indústria 
tant econòmica i apropiada al temperament català, com és el de la cria del cuc 
de la .seda, no tingui a la nostra terra l'extensió que mereix. 

Segops les notícies qtie tinc, només hi ha alguns pobl~::s de. la província de 
Tarragona on aquesta indústrin es practiqui, però entra en el pr.ograma d'acció de 
a Direcció d'Agricultura de la Mancomunitat el fer la propaganda necessària 
perquè s'estengui pe.r tot :catalimy,í! . J .estic segur qt,te d'aquí a poc's anys. això 
serà un fet . · · · · · · · · 

Abans que comenci a invertir diners, li recomano dues precaucions fonamen
tals. Primera, que estudiï bé el probiE;!ma· ·i que consulti tot el que cregui conve· 
nient. Nosaltres estem disposats, sigui públicament, sigui en P.articular:, 'a donar
li totes les dades que necessiti. Segona, que, per a fer les primeres proves amb 
caràcter industrial, no es refiï q'ue podrà comprar fulles: millor és que les pro
dueixi vostè mateix . Més d'un en conec que h~ fracassat perquè va coll)ençar 
sense tenir moreres. 

AuG 

, Sr. C. H., Rubí. - Li enviem per correu una fulla, publicada per la Direcció 
d'Agricultura de la Mane~munitat dè Catalunya, amb les instruccions que vostè 
ens demana-per a preparar els polisulfurs. Esperem que tindrà-l'amabilitat de fer
nos saber qualsevol dificultat que se li presenti,· per a obviar·la qual no dubti que 
trabarà en nosaltre~ totes les facilitats que estiguin al nostre abast. ' 

Sr. M. A. i R. , Sarrià.- Les fulles de perera que ens envia no tenen altera,· 
cions importants. Les petites taquetes que el preocupen no constitueixen cap 
malura perillosa: pot, per aquest cantó, estar tranquil. 

'Molta més importancia té la color groguenca que gran nombre d'aquelles pre-
senten. ' · 

Es tracta de la m~laltia anomenada clorosi, que pot ésser deguda a excés de 
calç, a excés d'húmitat, a falta de ferro o de llum, a malalties de les arrels, etc. 
En virtud d'una· o de diverses d'aquestes condicions desfa:vorables ; no es forma 
la clorofil·la, que és el pigment verd , ind_is_pensable per a la vida de la pla11ta. 

Es~udii · vostè mateix .a quina d'aguestt'!s causes és· deguda, en el seu cas, la 
malaltia; miri de remediar·la donant a les. pereres més llum, 'més aire; eliminant
ne l'humitat, etc. Un remei que pot practicar de seguida í que li donarà boris re
_sultats, és el tirar a sota de cada arbre ·uns 500 grams de .sulfat de ferro, que en
terrarà amb un lleuger freball de cav~. Tractant-se de pereres , que són plantes 
molt sensibles a l'excés de calÇ, si veu que la terra és molt calissa, haurà de aug-

1 

mentar la quantitat del sulfat. 
T. T. 

J 

I. 

' 

··' 
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ELS MERCATS DE CATALUNYA 

Mercat vinícola. - Bareelona 

Blanc Negre Rosat 
COMARQUES 

Ptes. Ptes. Ptes. -------'--- -- -- --

Penadès 1 '65 1 '45 1 '45 
Camp de Tarragona . 1 '65 1 '45 1 '45 
Conca de Barbarà. 1 '50 1 '40 1 '45 
Priorat 0'00 1 '60 0'00 
Vilanova i Geltrú 0'00 I '45 0'00 
Igualada . 0'00 1 '45 I '45 
Martorell. . . 0'00 1 '45 I '45 
Aragó . 0'00 0'00 0'00 
Manxa. 0'00 1 '00 0'00 
Alacant 0'00 \ I '50 I '50 
València . 0'00 I '50 1 '50 
Andalusja . , . 0'00 0'00 0'00 
Mistela blanca, 55 pessetes hectolitre 

!d. negra, . 50 íd. (.çl . 
Moscatell, 75 íd. fd. 

Preus per grau i hectolitre i merca
deria posada al celler del colliter. 

BLAT 

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

quartera . . 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintar . . 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Granollers, els 70 litres . 
Igualada, els 70 litres 
Figueres, hectolitre. 
Tàrrega, els 100 quilos . 
Martorell, la quartera . 
Torregrossa, la quartera . 
Girona, els 100 quilos 
Lleida, els 100 quilos 
Pons, la quartera. 

CIVADA 

Pons, la quartera. 
Lleida, els 100 quilos 
Mollerosa, la quartera . 

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

quartera. . . · 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintar 
Puigcerdà, els 100 quilos . .·1 
Granollers, els 70 litres 
Igualada, els 70 litres . 
Figueres, hectolitre. . 
Tàrrega, els 100 quilos. 
Torregrossa, la quartera . 
Girona, els 100 quilos . 

Pessetes 

50 
26 
50 ,, 51 

26a28 

25'50 
52 
28 
24a 25 
38 a 40 
50 a 51 
26 
24 
50 a 51 
47 
26 a 27 

18a 18'50 
45'50 
14 
43 

14 a 15 

12'50 
51 
14 
15 a 16 
22a25 
37 
13 
44a45 

ORDI 

Pons1 la quartera. . 
Lleida, els 100 quilos 
Mollerosa, la quartera. 
Vich, els 100 quilos. 
Santa Coloma de Farnés, la 

quartera 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintar 
Granollers , els 70 litres 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Igualada, els 70 litres . 
Figueres, hectolitre . 
Tàrrega, els 100 quilos. 
Martorell, la quartera . 
Torregrossa, la quartera . 
Girona, els 100 quilos . 

BLAT DE MORO 

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

quartera. . . .. 
Sant Sadurní de Noia, els 

100 quilos 
Puigcerèà, els 100 quilos . 
Granollers, els 70 litres 
Igualada, els 70 litres ~ 
.figueres, hectolitre. 
Tàrrega, els 100 quilos 
Martorell, la quartera . 
Girona, els 100 quilos 
Pons, la quartera . 

PATATES · 

Lleida, els 100 quilos 
Girona, els 100 quiiQs 
Vich, els 100 quilos . 
Puigcerdà, el quintar 
Mollerusa, els 70 litres. 
Martorell, el quintar 
Granollers, els 100 quilos. 
Santa Coloma de Farnés, la . 

quartera. · 
Sant Sadurní de Noia, el 

quintar 

li 
Pons, la quarte.ra . . 

GARROFES 

11 

Girona, els 100 quilos . . 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Tarragona, els 100 quilos . 

FAVES 

Pessetes 

19 a 20 
43 
18 
40'50 

15 a 16 

15'50 
18 
52 
17 
23a 26 
42a-t3 
19 
16 
35a 36 

42'50 
21'50 
47 

28 

44 
65 
23 

24 I 38 a40 
50 a 51 
22'50 
51 a 52 
22a23 

20 
' 17 a 22 
16 
7'00 

I 11'75 
5'50 

15 

ll .a 12 

6'50 
6'50a 7 

25a26 
34 
24'50 

Girona , els 100 quilos 
Vich, els 100 quilos . 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Tàrrega, els 100 quilos . 

. . 44a46 

:_¡ ~ 
74 a46 

I 
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Mollerusa, la quartera . . . 
Santa Coloma de Farnés, la 

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

quintar . . . . 
Figueres, hectolitre. 

ALFALS 

Tàrrega, els 100 quilos . . . 
Mollerusa, els 40 quilos 
Torregrosl!a, els 40 quilos. 
Puigcerdà, els 100 quilos . 
Figueres, els 100 quilos 
Vich, els 100 quilos. 

PALLA 

Lleida, els 100 quilos 
Girona, els 100 quilos 
Puigcerdà, els 40 quilos 
Figueres, els 40 quilos. 
Martorell, els 40 quilos. 
Tarragona, els 100 quilos. 

OLIS 

Pons, el quartà 
Tarragona, 100 litres 
Girona, hectolitre 
Puigcerdà, 120 litres 
Tàrrega, el quartà . 
Martorell, la carga . 
Figueres, hectolitre. 
Lleida, 100 litres . 

GALLINES 

Pons, el parell 
. Vilafranca, el parell. 
Vich, el parell. . 
Puigcerdà, el parell. . . . 
Santa Coloma de. Farnés , el 

parell . . . . 
Martorell, el parell . 
Granollers, el parell. 
Igualada, el parell 
Figuere~. el parell 

Pessetes 

22 

26 a 27 
22'50 
20'50 
19 
19'50 

15'50 
31'25 

12 a 13 
4 
4'00 

14'50 
8 a 8'50 

14 

8 a 8'50 
10a 12 
3'00 

2'50 a 3 
3'50 
9'75 

7'50 a 8 
172 

180a 190 
~20 
6'50 a 7 
215 
145a 153 

177 

12 a 18 
15 a 18 
16 
1'2 

12 a 18 
17'50' 
15!50 
8 a 14 

13 a 15 

Azricullura 

ous 

Pons, la dotzena. 
Girona, la dotzena 
Vich, la dotzena . 
Tàrrega, la dotzena. . . . 

. Santa Coloma de Farnés, 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 

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

carnissera 
Martorell, el quilo . 
Granollers, l'arrova. 
Vich, el quilo . 

CARBÓ D'ALZINA 

Pons, el quintar . 
Girona, càrrega . . . . 
Santa Coloma de F arnés, càr-

rega 

FUSTA DE CASTANYER 
PER A BOTADA 

Santa Coloma de Farnés 

Poat (pipa), càrrega 36 pams. 
Id. Rebuig, 36 » 
Duella (bocoi), 36 » 
ld. de R buig, 36 » 
Carretell mitja pipa, 45 » 
Id. de Rebuig, 45 » 
Barril, 72 » 
ld. Rebuig, 72 » 
Samalisa, 82 » 
ld. Rebuig, 82 » 
Fonadura, 54 ·» 
Id. Hebuig, 54 » 

Pessetes 

1'50 
2'00 
1'70 
2'20 

2'00 
1 '75 
1'75 
2'10 

1 '75 
I 1'75 

2'10 

3'00 
3'50 
2'95 

3' 15 
3'05 

23 
3'15 

6a 8 
22a23 

~6 a 28 

90 a 100 
75a 80 
00 aOOO 
OOaOOO 
58a60 
45 a 46 
58a 60 
45a 46 
32a 35 
OOaOOO 
80a85 
70 a 75 

-------0-------

I 
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