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AGRiCULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 7 - Fora: Pessetes 9 - Número solt: Pessetes 0'50 

Una qüestió d ' .a e t u a I i t a t · · 

Era al final del passat gener quant l'Unió d'Agricultors del 
Pla del Llobregat amenaçava retirar-·se dels mercats si l'Ajunta
ment de Barcelona no volia -reconeíxer als agricultors .certes con
dicions. · 

· U Ajl!_nfament de Barcelona acordà satisfer aquelles petícions; 
mes tot d'un -plegat aquelles concessions s'han esvaït i tot torna a 
quedar tal com ~stava... Solsament en queda algun que altre atac 
que contra els codiciosos agricultores endreça un diari d'esquerra 
parlant de l'ambiciosa campesino i de los sufridos ciudadanos. 

I a pesar del misteri en que es vol embolcallar aquesta qüestió, 
el seu fons no pot ser més clar i la solució no pot ser més ~et~. 

Vora .Barcelona, en un i altre costat de la gran ciutat, boï to
cant sos carrers s'exten l'horta que proporciona gran part de la 
díaria alimentació. Aquesta terra sumament dividida és portada 
en una gran intensitat-de conreu, ~revallant aquelles terres tota la 
familia i sent el carro de cada agricultor qui transporta les verdu'
res cada matinada desde el pla dd Llobregat i desde la Costa a 
nostres mercats... I com sia qué allí, com arreu de l'agrieultura 
catalana, hi domina el més fort individualisme, tots aquells culti
vadors van sols i arriben sols a ciutat on troven organitzats l'aca
parament i la venda ... 

I aleshor-es passa el que deu -passar. Productes que al Prat o 
a Mataró valen ro al Mercat, qu-an arriben al poble en fan pagar a 
30 i a 40, i venen les protestes, es mouen les autoritats i paga la 
festa no l'acaparador organitzat sinó el pobre infeliç que fa de pa
gès de nom i de fets , el que més t-revalla: i _menys rendiment t-reu, 
el que no sab o no vol veure que solsament pert perque va so·!, 
perque no ha sabut o no ha volgut orga-nitzar-se. 

La qüestió tindría fàeil remei, i el tín&rà qua-n els agri.cuho.fs 
sapigu-en i vulguin organitzar-se; n.o en tind:rà ni e-n pot teni-r men
tres tot h-o esperin dels altres, dels que viuen ex-pl<:>tant la seva ig
norancia i el seu individualisme. 

Què passaria si aquests agricultors s'organitz-aven en s0cietats 
de ventes? Què passaria si amb una bona organització. fo~sin els 
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mateixos productors els que fessin l'el'lmagatzament_ de pro
ductes? 

Passaria senzillament que l'agricultor productor obtindria un 
aumen'f de 5eneficis, a la 'Vegada que'l co-nsumidor podria adquirir 
els queviures a molt més baix preu i amb més garanties de 
puresa. 

I per què no passa així? Per què avui compra car el ciutadà 
quan a voltes, moltes voltes, el camperol ven barato sos productes? 

Pagesos: hortolans de là Marina i de la Costa organitzeu-vos, 
feu-vos vosaltres els intermediaris; si un a un voleu produir, apun
teu-vos _per a vendre, i no pas per a _ vendre a l'engròs . sinó per a 
expendre a la menuda... Vosaltres podeu vendre a més bon preu 
tot guanyant més que els altres... Poseu algunes botigues, preneu 
algun lloc als merca~s._ No us deixeu imposar pels que saben 
ajunt~r-se i a_ l'hora us far: cré.ure que a vosaltres us .p.erjudica 
l'ajuntar-vos amb vostres companys.. . Recordeu aquella. venda 
de patates que feu l'any passH;-el ,.Sindicat de Manlleu; tassades a 
2S pessetes I oo quilos, aq uefl Si_~3icat" les don¡lVa a r 7... _ 

I aquest any mateix la major part d~ la producció de patates a 
la plana de Vich s'ha venut per dessotÇt-çie 20 pessetes els roo qui
los, quan aquí _totes es cobren a 40 i So pessetes. 

Tot aixÒ és una mostra de quant greU és i es presenta el pro
blema de les subsistències quan una nació abandona a l'atzar la 
font productora de les primeres materies de la vida. 

I res resoldrà el Mercat Central ni cap millora significarà si 
abans no es preocupen de l'organització . dels agricultors i no es 
donen CÇ)mpte 1 els que tenen una responsabilitat directora, d'on 
rp.dica la càusa del mal. 

Ara es parla de mercats lliures · matinals fets a semblança dels 
que funcione~ a l'~stranger, entre altres a 11!: Gran Plassa .de _Bq.Is
sel·les . Si en aquests mercats no es posa remei a l'acaparament, 
dins uns dies_ tot re.staria igual o pitjor. 

No resta altre solució que l'organització a la moderna de nostra 
agricultura. Si aquí ens miressim aquests problemes. com es miren 
arreu, es tindria per les li¡.::¡ies tra~viaries assegurat l'abastiment de 
Barcelona, ja que tant pel p_la· de Marina com pel Besós avui ja casi 
arriben a, !~horta sols manca fer l'organització. 

Sindicats de producció; cooperatives de consum mantingudes 
pels prirpêrs. Hi ha a_lgu~ siste¿n(millor? 

I resulta molt ~ocant que l'uñió d'agricultors, trevalladors de)a 
te~~~' produ~tors din:;ctes qe }nenjar, .1?ia, combatuda pels avensats 
an;parad§rs _de l'intermecl.ia,ri i dei'ac.,ap,arador:, i sï"a en c.anvi de
fensaçla _per fl_gu~§t~ altre~ . patti%~que _QespeÇ:tivame!Jt s'ariomel}_e~ 
burgesos. · .· · ~-" . 

S~~yals d~l temR~. ! , . ,. . 
JOSEP M .• VALLS. 
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Agríeu/fura 

Mancomunitat de Catalunya 

DIRECCIÓ D'AGRICULTURA Secció de Ramadería 

COHCUHS PtH " lft MlllOHH Of HH~H Df UHQUlS llHlHlS 
PRIMER CONCURS EN LA COMARCA DEL VALLES 

La Mancomunitat de Catalunya, desitjant contribuir a la millora 

de-tot el bestiar, anuncia un Concurs per a la millora de raça de 

vaques lleteres a la Comarca del Vall és. 

El Concurs es celebrarà el día ro d'Abril de rg rg en la "Vila de 

Qranollers , a la plaça de Mossèn Cinto. 
Els remaders que v ulguin menar toros i vaques en aquest Con

curs , hauran d'atendre les condicions següents: 
I. n Ésser catalans. 
2 . Que el bestiar que es mani al Concurs faci més de sis m esos 

que visqui en la Comarca. 
3-" Que les vaques tinguin m és de tres anys i els braus o toros, 

més de dos. (S'entendrà que l'an.imal té dos anys si les pales per

manents han eixit, i per tres anys que estiguin visibles les segones 

mitjanes). 
4- • Que els animals _siguin de raça schJJJitr_, coneguda aqúí per 

raça suïssa. 
Els senyals d-'aquesta raça són: Cap relativa ment gros; front 

ample i pla, un poc excavat entremig de les òrbites;_ cara curta i 

grossa; les banyes de secció circular en el tor-o, lleugerament apla

nades en la vaca , més .aviat curtes qué Í largues , sortint de cada 

costat del cap i aixecant-se després amb la punta dirigida ~n l'aire; 

-orelles grosses plenes de pèl groguenc. 
Coll curt i groixut en el toro, un poè més allargat en la vaca; les 

costelles arrodonides; el pit ben avall; espinada recta , ben plana en 

el toro, no tant en la vaca; ronyons amples; ve ntre gros; anques 

.amples; la cua que no estigui enfonsada entre les cuixes; ni tampoc 

-que el seu naixement faci una volta que munti més que els ossos · 

- de l'acabament de la gropa. 
Cames curtes; peus de grandàt~ia regular. 
Alçada, terme mig en els toros adults r '47 m. i en les vaques 

1'36 m. 
El pelatge va del bru al gris , però sempre al llarc de l'espinada 

-els pèls un xic més clars que a la resta del cos. El morro , l'anus , 

la natura i la pell de les turmes són negrencs o tacats de negre. 

Les peúlles i la punta de les banyes són negres. 
La color totalment rosada de la natura , de l'anus i de la pell dels 
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klotons, així com tam bé les taques blanques a qualsevol part del cos, 
són senyalats d' impuresa. 

5." Els animals de totes les altres races bovines queden exclo
sos d'aquest Concurs. 

6." Les bèsties que presentin alguna tara que pugui transme
tre's a llurs descendents no seran admeses al Concurs , com tampoc 
les que estiguin malaltes. 

7." És indispensable presentar els animals netejats ~ els toros 
anellats. 

8. • Els propietaris o conductors d'animals hauran de complir 
les indicacions que se 'ls faci per al bon ordre del Concurs. 

Els animals admesos al Concurs seran jutjats amb el següent 
criteri : 

Màxim nombre de punts que__pot merèixer 
Q UALITATS TORO VACA 

Cap s 5 
Orel le~ 3 3 
Expressió de la m irada. 3 3 
Coll s 3 
Pit J O J O 

Ventre s s 
Espinada 5 . 3 
Anques . 3 s 
Cua 3 3 
Membres s s 
Pelatge , coloració de les mucoses , peúlles i banyes· 5 s 
Orguens gen ita ls aparents . 7 
Ma mell es JO 

Finura de la pell . s 3 
Signes empí rics 2 3 

T ota ls: 66 66 

Un cop el Jurat hagi judicat els anima ls , el President de la Co
missió organitzadora proclamarà la Hista d'animals que han obtin
gut premi. 

Els premis es donaran tots o no , a criteri del Jurat. 
Per a aquest Concurs els premis són : 

1 toro (amb totes les dents permanents) . 
r » (de més de dos an ys) . . . . . 
3 to ros (de dos anys) 6So pessetes cada un 
11 vaques (de més de tres anys) a Soo pessetes cada una 

Im port total dels prem is 

Ptes. 
» 
» 
» 

Ptes. 

10 00· , 

8oo 
rgSo 
SSoo 

92So 

A l'acte del Concurs es farà remesa al propietari de l'animal 
premiat de l'import de la tercera part del· premi; la resta es farà 
efectiva quan el propietari hagi complert les següents impo
SICIOns: 
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1. a Deixar marcar an1b un botó l'orella esquerra de l'animal. 
2. No vend.re l'animal fora de la comarca fins al cap d' un any 

de celebrat el Concurs. Però l'animal es pot vendre dintre de la 
comarca; i si el nou propietari accepta les imposicions que es ma
nifesten, podrà cobrar les altres dues terceres parts del premi, 
sempre que d'aquesta venda se' n doni compte a la Secció de Ra
madería de la Mancomunitat. 

3." Cada un dels toros haurà de fecundar gratuïtament So va-
ques de la comarca. · ' 

A la primera cobrició, el propietari o encarregat del toro om
plirà una fulla del llibre que li serà tramès per la Secció de Rama
dería , en la qual es farà constar el nom i domicili 'del propietari 
de la vaca, senyals , edat, i díade la cobrició. 

Un cop hagin nascut les cries de les vaques fec undades, i retor
nades les fulles d' inserí pe ió , es farà la remesa de la resta del 
premi: 

Des d'aleshores el prop ietari del toro queda lliure de tot com
promís amb la Mancomunitat. 

4." Els propietaris de les vaques premiades vé nen obligats a 
fer-les cobrir pel toro que hagi obtingu t la més alta recompensa. 
Als dits propietaris se'ls trametrà una fulla que omplirà el propie
tari del toro . 

Així que nei x i la cr· ia hauran d'avisar immediatament la Secció 
de Ramadería de la Mancomun.itat. La cria serà marcada amb 
un botó a l'orella dreta, i l'animal nascut s'inscriurà en un Llibre 
registre de la Secció de Ramadería. El propietari de la vaca co
brarà alesh ores la resta del premi, donant-li al mateix temps una 
fulla acreditant l ' inscripció de la cria al Llibre registre. Els ani
mals nascuts de toro i vaca premiats tindran preferència en els 
altres Concursos. . 

5 ." En cas de mort del toro, el propietari cobrarà una quan
titat proporcional al no1nbre de les fecundacions que hagi rea
litzat. 

La vaca prem·iada que mori estant prenys de toro premiat, si 
mor el primer mes de prenyat, el propietari cobrarà la novena part 
de la resta del premi , i si als tres mesos, de nou parts tres, i així 
successiva ment. 

6." L 'incompliment d'aq u'estes ob li gaci ons comporta la renún
cia a cobrar les altres dues terceres parts del premi. 

7. " Els animals premiats no podran ésser presentats a altres 
Concursos per obtenir premis de la mateixa categoría, però si per 
optar a premis superiors als que han. merescut. 

8." Les vaques que concorrin a ls Concursos tindran un dret 
preferent per· a ésser cobertes per un dels toros premiats. 

D'aquí dos anys es tornarà a celebrar un altre Concurs com aquesl 

. 

i. 
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La po s ta d'una be li a teoria 

Dels temps més allunyats ve reconeguda unànimement l'efi
càcia, la necessitat ne] s t.,reballs de la terra. Ja en els segles primers, 
quan l'horr:e començ:l a conrear el sòl per a treure'n el pa, observa
dor per instint, comprengué ben aviat que les collites serien ma
gres i pobres si no aportava, junt amb la llavor, l'esforç del seu tre
ball, la fatiga de furgar, d'obrir, de vivificar la terra. Aquesta no
ció antiga, aquest concepte tradicional dels treballs tan vell com la 
humanitat matei:xa, es destacCJ inconfusible de les primeres ma- · 
lediccions bíh1iques i de tots els mites religiosos primitius. Més 
tard, la pràctica confusa i variada es sistematitza; s'ordenen els 
treballs; s'exposen llurs principis i finalitats ; noves recerques per
meten besllumenar clars horitzons o comprovar i explicar velles 
pràctiques. Però sempre l'arrel queda, fonamentalment, el mateix. 
Separats pels segles coincideixen Magó, de Cartago, i Campbell, 
de Nebraslèa. La terra es presenfa a l'home, hostil, passiva, mor
ta; i pe~ a fertilitzar-la, per a donar-li vida és precís remoure-la, 
trencar-la, obrir-la ; que la humanitat hi pagui el tribut del cansanci 
penós. 

Necessitant-le"s per al treball de la terra, l'home no trigà a 
crear les arades. Màqui_nes agrícoles primitives, destinades a opé
racions empíriques traduïen tamhé principjs mecànics intuïtius. Però 
la relació entre la feina i l'instrument, apte per a ferir la terra, era 
perfecte. Posada modernament nua mecànifica científica a1 servei 
d'una agricultura ra-::ional, era forçós que l'arada es modifiqués. En 
l'inici del segle XIX, Mathieu de Dombasle, creà el seu model basat 
en la teoria de la llaurada que anava cristal-litzant i que s'ha fet 
clàssica. Per a e11 la peça principal de la màquina venia a ésser 
la post, encarregada de voltejar el prisma de terra, en condicions 
fixes, preci,ses, exactes. 

D'aquesta matemàtica certesa del que havia d'ésser la seva 
funció, en nasqué la branca d'estuè.is sobre la post. Enginyosa, enal
tidora del pensa:ment: humà, bella teoria, potser més que fecunda. 
Les recerques per a trobar la forma que ha de donar-se a la post, 
la superfície geomètrica que realitzi teòricament amb perfecció i amb 
força motriu mínima el treball encomanat, han estat llargues, i els 
estwhs portats a cap, profunds. Jefferson el primer, indicà la forma 
d'un paraboloide hiperbòlic ; Lambruschini proposà l'helicoide recte ; 
Bella, Hachette, Olivier, uns teòricament i altres experimentalment, 
treballaren en la qüestió. Pet al cos principal de la post, la part da
vantera, la que gira el prisma de terra de 90° al volt de la primera 
aresta, la resolució e:ra relativament sénzilla, ja que totes les ple
toides proposades resolien amb major o menor perfecció el problema. 
La dificultat venia de la· part posterior de la post, la que ha de 

' 
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girar de 45" el prisma al voltr.mt rle la segona aresta. Finalment, 
Rodolphi, partint de la superiície helicoidal, resolgué el problema 
disposant a continuació del primer un altre helicoide la recta ge
neratriu del qual, corre sostenent-se clamunt dues hèlixs directrius 
traçades sobre dos cilindres concèntrics. Quedava, doncs, la teoria 
closa, arrodonida, amb la solució geomètrica perfecta del problema. 

Però la terra no és un cos unit, elàstic, que · pugui invertir-se 
com un prisma abstracte _; la terra es disgrega i el resultat real sols 
aproximadament s'assem,bla al que la ded1.H.:ció teòrica prejutja. 
La pràctica ens ofereix, de vegades, dades contradictòries : posts 
ciHndriques trobades per repetides experiències que requereixen es
forços de tracció menors, comprovats amb el dinamòmetre, que posts 
helicoïdals geomètricament estudiades. Resultats que aminoren la 
fe, no en l'exactitud especulativa del raonament, però sí en llur 
completa adaptació a la realitat. 

Es que avui, demés, la teoria clàssica de l'arada, la del prisma 
regular, ja no és un dogma intangible. Noves aplicacions ataquen 
conjuntament la idea que la llaurada perfecta sigui aquella en què 
els solcs es mostrin geomètrics, amb les cares llises i les arestes 
v1ves. 

Defensant-se en les terres argiloses i humides treballades amb 
les posts llargues, cleixa d'ésser, per complet, principi fonamental 
en les terres seques. I són fets que lluiten contra el prisma pre
cís, les ve1ocitats donades a les arades mogudes mecànicament, .que 
són causa que la terra es trenqui i fragmenti formant solcs amor ... 
fes. I aquestes canses són degudes a les arades de discos, de treball 
ben diferent del de les ordinàries ; als tractors automòbils d'útils 
rotatius que polvoritzen el sòl ; i als cultivadors cada cop més nom-

. brosos i genera1itzats. 
No és aventurat el dir que la bella teoria de là post, tancada 

en una sola sortida, en cerca d'una solució purament geomètrica, 
encara que perfecta (separant-se de l'amplitud del problema ag:ronò
mic) se'n va a la posta. No per això morirà l'arada fecunda; i sem
pre obrirà el solc, símbol de la feina pacient. Però es redreçarà lliure 
d'una finalitat limitada. El treball de la terra reprèn amb la mo
derna mecànica, el ritme humà, que ve del pregon dels temps. I 
el realitzarà amb tota l'amplitud, amb tots els matisos i variants que li 
permet. el seu perfeccionament tècnic. Sempre guiada per la .sola i 
multiforme qiiestió: fm~ar, obrir, trencar, remoure, polvoritzar, 
donar vida a la terra, vencent, amb la pròpia .fatiga, la seva passi
vitat mortal. 

Tota la teoria (-o;-astíssima, lliure, més ampla que les migra
des acotacions enginyoses, dura i eterna) del treball de la terra, 

es troba en la fatal i dolorosa llei imposada a l'home, de guany~r el 
_pa amb la suor Gel seu front. 

CAR'LES PI su ÉR. 

,) 
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Honte de molts oficis ... 
' Pobre segur, diu un dels adagis catalans posat més en boca de 

la nostra gent. I ~mb seguretat que, en pronunciar aquestes pa
rau les, no es dóna pas compte que l'h om e que fa més coses i més 
di fe rents , l'home que ja més oficis és, sense cap mena de dupte , el 
pagès; el pagès , però el pagès català més que cap altre, ja que la 
terra i el sòl de Catalunya permeten la varietat de cultius en la 
major p·art de les nostres comarques. 

L'home que llaura la terra per a sembrar-la, és el mateix que 
l'adoba, el que sega el seu blat i èl que el bat; el que fa això llaura, 
cava , poda , ensofra, sulfata , ve rema la vinya i elabora el seu pro
ducte. De ma nera que, ultra la part m ecànica que ·executa, ha de 
tenir coneixements per a aplicar , racionalment, ço que la ciència 
li aconselli ; i no és exagerat dir qu è carrega damunt de les seves 
espatlles la cu ra d'a rbres , hortes , etc . Mira , car lector, si en fa de 
feines: el qu e llaura , a l'ensems poda, fa v i, esporga, etc. 

Es clar que fins a cert punt també l'agricultura , encara que 
d' una manera rudim entària, ha especialitza t alguna feina; però en 
realitat , el que fa aq uell treball especialitzat, fa els altres i no pot 
fe r-ne cap de bé . .En cada pob le trobem un grupet d'empeltadors, 
podadors, esporgadors , etc., però aquests que es lloguen per exe
cutar la poda, l'esporga i l'empaitada, quan treballen. llurs terres 
fan de tot. 

Veu's aquí , aplicant l'esmentat adagi al pagès, la raó-de la seva 
ruïna o, com menys, la raó que la terra no compensi les seves.sua
des ni retorni amb l'excés degut el cabal esmercat. 

Nosaltres ja hi passaríem (que ja és passar, ja), perquè un home 
sàpiga manejar bé la terra i cui.dar les seves plantes, però el que 
no es pot admetre és que aquest mateix posseeixi prous coneixe
ments per a l'elabo ració dels fruits seguint les exigències dels mer
cats moderns , i m olt m enys podem acceptar el que pugui tenir 
condicions ·per a convertir aquells fruits en pessetes . 

Que això el pagès ho ha vingut fent fins ara? 
És clar que ho ha fet, i ho fa encara! Però fent-ho a1x1. es 

con verteix en home de molts oficis i no en pot fer cap de bé. La 
terra no produirà tot el que ha de produir, i els fruits, per la seva 
mala qualitat i per la inoportunitat en les vendes, no li valdran tot 
el que li han de valer. I si suma el que perd amb el que deixa de 
guanyar! . .. 

No: el pagès, no ha de fer, no pot fer res més que fer donar a 
la terra tot el que hagi de donar . E ls fruits, que els transformi i 
els veng ui un altre. 

Però com que en voler vendre la primera materia quasi sempre 
troba compradors prou vius que, no solament volen fe r .u n negoci 
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gras amb l'operació de transformar-la, sinó que hi busquen altres, 
diguem-ne beneficis , algunes vegades no ben legals; veu's aquí 

· la necessitat que té de buscar, d'entre els seus mateixos, algú que 
s'especialitzi en tot el que no pot fer ell, tal com és l'e laboració i 
venda de fruits. Entre tots els vinyaters, els olivicultors, els pro
ductors de menjar per al bestiar , etc., etc. ¿no es trobaria un tèc
nic, si no de moment, amb el temps , amb poc temps, que cuidés 
de l'elaboració i venda? I, si no un tècnic, _ un home, uns quants 
homes que ho estudiessil} fins a saber-ne? Llavors ~i que es farien 
les tres feines (producció, elaboració i venda) ben fetes, o. com 
menys, amb el noranta per cent de probabilitats. 

És clar que llavors s'imposa un altre pas, ja que per bona vo
luntat que trobessin en els homes, toparien arn bla dificultat del lloc, 
de les estubes, de les màquines; però en aquest cas ¿no podrí'em 
fer-ho en comú , en.un lloc de tots, prou espaiós i dotat de tots els 
mitjans per a fer-ho bé? 

Sé que alguns em respondran queen llur poble falten homes. 
Però als que tal cosa diguin els preguntem: ¿és que s'han .preocu
pat mai de buscar-los? ¿Ja ho saben ells, que mai han actuat, si 
els homes que falten els tenen i prou bons? Falten diners? No; 
perquè n'hi ha de sobres i els deixen amb facilitat. ¿Falta entu
siasme? Ni l'heu de tenir de moment. El que ha de decidir- nos 
han d 'ésser els nombres, i a fe que no hi ha res més fred que ells. 
L'entusiasme el posareu quan toqueu el resultat de la vostra obra. 

No: no falta res d 'això : nosaltres ho sabem prou bé el que falta 
i sabem també el que sobra . 

Falta unió i confiança entre la elase agrí'cola , i sobra prou tena
citat per a lluitar fins a rend~r-nos, en els qui -ens divideixen per a 
millor esplotar-nos, per a mi llor repartir-se el botí de la lluita. 

Sortosament el pagès va obrint l'ull i va adonant-se'n de la seva 
situació; són ja molts els pobles que s'han emancipat de tuteles pe
rill?ses. . Per als que queden van, doncs, aquestes ratlles. Ager
manem-nos, ajuntem-nos for tament; fem vía amb pas ferm, segur, 
que els obstacles que segurament hem de trobar pel camí seran 
petits si som tots a treu re'ls·. 

JOSEP M." RENDÉ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Folklor·e de la 
(Continuac/6) 

Quan veu lo sembrat 
se posa a plorar: 
que per falta d'aigua 
no podrà espigar. 

Pag es ia 

¡ 

~! 
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Ja n·entrem al maig 
am!J gran desconsol: 
en comptes de pl oure, 
marinada i sol. 
Diuen los logreros: 
-Amos som de l'any, 
perquè los pagesos 
s'ageno llaran.-

Jo em miro els logreros 
lo any que no es cull: 
amb tota l'estopa 
no se'ls tapa el cul. 
-Vi na . pagès. vina, 
enguany que t 'hi tinc. 
Lo blat va a tres duros: 
paga-me'l a cinc. -

Ja n'entrem a l juny 
amb mol ta tristor: 
les falçs ja reposen, 
també els segadors; 
los porrons no ragen, 
està sec lo bot; 
tupins i paelles 
no veuen lo foc. 

Som al juliol. 
Les penes doblades: 
no cal raure l'era, 
tampoc portar garbes; 
les mules no corren; 
no cal fer pallers: 
ja n'està acabada 
la fi del pagès . 

Ja som a l'agost. 
Passen los artistes 
a cobrar conductes 
i poques visites. 
l'\ o seïs apedrega. 
an ells, pèr això; 
que aguarden la paga 
per altra ocasió. 

Ja em miro els marxants, 
tam bé els botiguers: 
lo poc que despatxen 
!"any que no es cull res! 
Sabaters i sastres 
perden lo cabal: 
lo un perd la forma, 
l'altre lo didal. 

Agricultura 
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L'ART EN .L'AGRICULTURA 
SUPLEMENT MENSUAL N . ' 2 

Els patis de les cases senyorials de Ma-
llorca La se mblan ça de clima i la proximitat i rel acio ns de Mallorca 

amb les poblacions italianes banyades pel mateix mar, donà ll oc 

a que certs tipus de sa construcció i de sa decoració fossin d 'una gran ana

l og~a amb els de l'art italià. 

Arrencada d 'esca la de proporcions monumentals 



Pati d ' ingrés amb portada de comunicaci ó a mb l' horta 

Gran pat i refug i amb lzall centra l 



Esca la i jardí central 

Bonic pati d'aon prenen llum Ics habitacions interiors 



Llcn çament d ·escala en lïnterio r d ·un pati 

Monumental escala amb bonics elements arquitectònics 



•. 

Una mostra ben palesa en só n els pat is d e Ics cases se nyoria ls dc Mallorca que 

avui prese ntem a nostres ll eg ido rs. 

Só n de ri vats aq uests pat is de ls a nti cs patis gòtics. e ls quals en la època barroca, 

de gra n es plendo r en la illa deg ut a l co mc rs a mb l'Amèrica , es deco raven. a l re-

Arrencada d 'escala cotxera 

co nstruir-se m o ltes res ide ncies, amb un a o rn a me ntac ió m ig ca ta la na, mi g ita

li a na da munt d 'una estructura dc tradici ó gòt ica. 

Aq uests pati s co nstitueixen l' in grés a l'edifici i contenen I 'esca la de proporci ons 

mo numentals, l'entrada a les cotxe res i dem és dependenci es de la p lanta baixa. 



Pati central amb doble arrencada d'escala 

Altre aspecte de l pa ti 



Gran pati a m b po rxos qu e do nen in g rés a l'esca la , 
cotxe ra i habitaci o ns dc la pl a nta baixa 

Aspecte gen era l d ·un pati obe rt 



A voltes co ntenen un po u o un brollador, i tota la construcci ó es desenrotlla al 

volt d 'aquest pati del que en reben llum totes les depcndencies que no co muni

quen directament amb el carrer o amb el fons de l'edifi ci aon acostuma haver-hi , 

al n ivell del primer pis. un jardí amb brolladors, bancs. balustrada . deco rada amb 

gerres o estatu es, mo lt se mblantment a les residencies de la mateixa època dc 

Gènova i d 'a ltres poblaci o ns italianes. 

F. DE P. EBOT 
Arquitecte 

Entrada ha/l central de la casa 

I 
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Qui ha tret la cançó, 
Antònia se'n diu: 
no hi veu a l'hivern 
i és cega a l'istiu. 
Lo poc que tenia 
ho ha perdut sembrant; 
i ara, si vol viure, 
té d'anar captant. 

71 

¿A q ué aquesta formosa cançó reflecteix admirablement les 
congoixes i les conseqüencies d'una mala collita de cerea ls? 

Però la ~eva valor folklòrica (la literària i la musical no les dis
putarà ningú), s'ha d'apreciar tenint en compte que hi ha comar
ques on quasi no es pot confiar sinó en la collita dels cereals. 

VALERI SERRA I BOLDÚ 

················ ~ · · · · ····························· 

Plebiscit Agrícola 
Segueixen les adhesions 

Sindicat .\ gricol:J. i Caixa. Rural de Sant Jaume Sasolives, Centre Agrí
cola de Blancafort, Sindicat Vinícüla de Blancafort, Sin<licat Agrícola de 
Barbarà, Societat Socorsos Mutus per a pagesos de Balsareny, Societat Lliga 
de Productors de Calaf. Sindicat Agric:ola de Bellvís, Institut Agrícola Ofi
cial de Falset, Il-lus~l'ació Ohrera., Centre Catòlic i Joventut Nacionalista 
de· Falset, Sindicat Agncola Unió de Yinyaters de Catalunya, Círcol Agrí
cola Mercantil ·d'Artesa dc Segre, Sindicat Agrícola <le Bordils, Sindicat 
Agríaola de Vilall.mga del Cany~•, Societat Cooperativa Agrícola de Blanca
! ort, Protectora Agrícola de Pobla àe Mantornés, Sindicat Comarcal de Sant 

. Quintí de Mediona. Sindicat Agricoi!.l. i Caixa Rural de Castelmahs. Sindicat 
Agrícola de Sant Llorenç dels Mc.runys, Sindicat Agrícola de Cistella, Sin
dicat Agrícola d'Amer, Sinrticat Catòlic Agrícola de Riudarenes, Sindicat 
Agrícola d'Arnés, Sinflicat Agrícoh i Caixa Rural de Castellvell, Associacio 
Agrícola de Selva del Camp, Sind icat Agrícola de Sant Andreu de Palomar , 
Sindicat Agrícola de La Sellera, Sindicat Agrícola de GarrigUf~lla.. Sindicat 
Agrícola del Sagrat Cor de Pauls, Smdjca.t Agrícola d'Espluga Calva, Sindicat 
Vinícol!J, del Baix Pr-iMat, Sindicat Agrícola "d'Arbeca, Sindicat Agrícola <i.e 
\'ilaplana, Sindicat Agrícola de Berga, Sindicat Agrícola de La Comunitat 
de Hègants de la Cèquia del molí !le Pals, Sindicat Agncola de Bagpa, 
Simlicat Agrícola de la Baronia del Poble de Sant Pau, Sindicat Agri~oia 

J i Caixa Rural de Sant Isülrr. de Bellpuig, Sindicat Agrícola de Cor11era lie 
l'Ebre, Sindicat Agrícola de Bellvís, Centre Agrícola del Penedès, Sm
dicat Agrícola de Collbató, Simlicai Agrícola <lel Bruch, Unió de Vinyaters 
de Catalunya, Consell Comúcal de Tarragona, Federació Agrícola Catalana 
Balear, Sindicàt'Agricula de Bonastre, Sindicat Agrícola de Maspujols. 

Sindicat Agrícola de Vallbona de les Monges, Societat •La Unió Agrí
colau, Cooperativa Martorellenca, Cnió d'Agricultors del Pla d~l .Llobregat, 
Sindicat Agrícola de Banyoles. Cambra Agrícola d'Avinyonet dei 1'.-!!tedès, 
Sindicat Agrícola i Cn ix a Rural de Constantí, Foment Agrícola Republicà 
Català de Castelldans, Lliga de defensa de -l'Arbre fruiter de Castellt!·rsol, 
Sindicat Agrícola i Caixa Rural 1 Cooperativa Obrera de Reus, FederaciJ 
Agrícola de la Conca de Barbarà, Sindicat Agrícola de Montblanrb, Cambra 
Agrícola d'Empordà (Figueres1, Sindicat Agrícola i Caixa Rural d.:l Caldes •l<~ 
Montlruy, Sindicat Agr1rola de Masnou, Cambra Agrícola Oficial d'Esplu~"' 
de Francolí, Sindicat Comarcal del Baix Urgell (Borges d'Urgell}, Cambr:<. 
Agrícúla Oficial del Nova (Sant Sadurní). Societat Cooperativa •La fidel gan
desana" de Gandesa, Sucietat Agrícola Cooperativa de Vilallonga, Federa.,.,i:/J 
Agrícola Catalana Balear de Barcelona, Sindicat Agncola de C0nstaoti. 
Sindicat Agrícola d'Ulldccona, Sindlcat Agrícola de Santa Bàrbara.. ~indicat 
Agrícola d'Artesa de S&gre, Sindicat Agrícola de Tàrrega, Si11dicat Agrí-
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cola de Vacarisses, Smdicat Agrícola de Pont de Vilumara de Rocarort, 
Sindicat Agrícola de Nostra Dona ò.el Carme d'Arnés, Sindicat -\ g:-t•·ol<~. de 
Saut Josep d'Arnés, Sindicat Agrícüla de Monistrol del Mon1serrat Sindicat 
Agrícola de la •Zona regable d'Urgell" de Mollerusa, Sindicat Agrícola d'Isina, 
Sindicat Agricola de Sarreal, Sindicat Agrícola d 'Albatarrect•. Sindicat Agrí
cola i Caixa Rural de Granollers, Caixa Rural i Esgranadura Cooperativa 
de Balaguer, Sindicat Agrícola de Solsona. 

indict Agrícola i Caixa Rural de. Valdellos, Sindicat AgricolJ. noquetense 
de Tortosa, Sindicat Agucola de Boal, Sindicat Agncola de Ginestar, Sindicat 
de Foradada, Joventut Republicana i Societat Agrico:~a Cooperativa de 
Vilallonga ,Associació de Perits Agrícoles de Barcelona, Sindic1L Agrícola 
i Ca ixa Rul'al d'Estalvis i Préstecs del f>l·iorat de Cornudella, Sindicat 
Agrícola de Crèdit de Blancafort, Sindicat Agrícola •La Garrotxa.• d-J Lladó, 
Sindicat Agrícola i C:c~.ixa Rural Foment Junedenenc de Jeneda, Cambra 
Agrícola Oficial Auseta11a de Vich, Sindicat Agrícola de Vich, Sindicat Viti· 
cola de Pla del Penedès, Sindicat Agrícola de Riudoms, Unió de Vmyaters ,1~· 
Llansà, Sindicat Agrícola de Vilarrodona, Sindicat Agrícola <.le Sallent, 
Sindicat Agrícola de l\falgrat, Sindicat Agrícola de Sols ma i ~a ;:t,marca 
Sindicat Agrícola de Vacarisses. . 

Cambra Agrícola Oficial del Baix Llobregat; r :om·m i tat dP- Regants 
del Canal del Vendre:l , de Santa Eulària de Ronsar.a; Sindicat Agrícula de 
Sant Isidre; Sindicat Agrícola Comarcal de Mora d'Ebre Societat Crèdit 
Agrícola de Manlleu; Federació Agrícola de Ja Conca de U:troH.rà de 
MontJ)lancll: Sindicat Agrícola de Mànlleu. 

Cambra Agrícola Oficial del Vallès, Sindicat Agrícola de Lloret de 
Mar, Joventut Agrícola de Manresa Sindicat Agrí::úla ú'Agrall!tlllt i &a 
comarca. 

••••••••••••••••a•••••••11•••••••••••••••••••a••••• 

Carta oberta 
Senyor clon Albert Talavera. 

Molt distingit senyor meu i company en agricultura : 

En el número últim d'AGRICULTURA, revista agrícola que pu
blica l' «Editorial Catalana», he vist un article signat per vostè, en 
el qual, després d'encertades consideracions, pregunta : «què farem 
els agricultors en la pròxima organització ar anzelària?» I, encara 
que no sigui jo, l'indicat per a donar una tan important contestació, 
permeti'm que ho faci, per si se'n pot treure quelcom que pugui ésser 
dE" profit. 

A bans que tot, entenc, com vostè, que els agricultors no havíem 
de consentir que la Junta d'Aranzels i Valoracions quedés constituïda 
de la manera que s'ha constituït. El nombre de representants que 
s'ha assignat a cada ram de producció, no resulta proporcional a la 
seva importància: a l'agricultura li toquen més representants dels 
que li són concedits, i a la vegada es falta també no especialitzant 
els vocals per classes de producció agrícola. Tampoc el Govern s'ha
via de reservar dotze representants per a ésser nomenats a saprici. 

Però tot el que s'acaba d'assenyalar, avui ja no té remei, puix 
quE" ha passat el temps oportú d'aplicar-n'hi. 

Establertes les valoracions dels 'productes caldria tenir en comp
te, per a la reg·ulació i establiment de l'escala aranzelària, així com 
també per a la celebració dels nous tractats de comerç (la vigència 
dels quals està per acabar), la producció sobrera en uns i la manca 

1 
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en altres. Però és sabut que, tal estudi de coses exigeix un cabal 

molt important de coneixements i de circumstà;1eies especials que 

solament concorren en determinades persones, i precisamnt a aques

tes és a qui s'ha d'acudir. 

Tinguem en cotripte que la indústria fa temps que ve preparant

se de valent per poder obtenir, com sempre, un proteccionisme exa

gerat en perjudici de la millor exportació de certs productes agrí

coles; i, en canvi, l'agricultm·a, quieta i pacífica, esperant; com selli

pre, que ens vingui el mannà. 
Se'ns apropa una forta lluita entre agricultors i industrials, i 

entre les escoles proteccionistes i_ lliurecanvistes. De la dita lluita 

en sortirà més bé aquell que tingui més elements de combat i de

fensa; i tals elements no es tenen sinó mitjançant l'estudi i el

treball. 
Entenent-ho així, a la Cambr~ Agrícola de Reus fa sis mesos 

que, com a representant seu, vaig proposar al Consell Privincial 

d'J\f._,rricultura ·i Ramaderia que es preocupés de l'assumpte, i que, 

al mateix fi, convoqués a una reunió als altres Consells pro"Vincials 

de Catalunya, Institut de Sant Isidre, Federació Agrícola Catalana 

l1alear i L!nió de Vinyaters de Catalunya, perquè tots junts acordes

sin el nomenament de dues o més persones de reconeguda com

petència, le~ quals (Entre del temps necessari, però el més curt 

possible, portessin a cap l'estudi de formació i establiment dels 

nous aranzels > així com també el de la realiúació dels tractats de 

comerç a celebrar, i de tot ço que a l'agricultura pogués convenir , 

procurant harmonitzar els dits interessos amb els industrials, i 

evitant topaments, sempre perjudicials ; · les quals persones fossin 

remunerades d'una manera esplèndida, perquè no és de ju~tíçia ni 

d'equitat que j1er altruis.me s'obligui a treballs tan intensius. 

I, a la vegada, els Consells Provincials de Catalunya, i entitats 

expressades, es dirigiren a les altres corporacions agràries d'Es

panya per interessar-les en la bona marxa dels assumptes referits, 

podent-se realitzar una forta campany9- en tal sentit. 

Que jo sàpiga, cap Tesnltat ha donat aquella proposició. Ja era 

d'esp~ar. 

Havem de tenir ben pres~;nt que els altres Estats no donaran 

facilitats per a la importació de productes agrícoles si ·no obtenen 

compensacions, i no havem de permetre que aquestes siguin pri

vades per altres elements de casa que vulguin, sense raó, una exces

siva protecció per a ells , protecció excessiva que a la vegada ens 

privi a nosaltres de tenir a preus més assequibles aquélles coses 

que són de necessitat o d'utilitat per a: la vida humana . 

L'agricultura ja no ha d'estar més te~ps supeditada a l'interès 

de les produccions industrials : havem d'agermanar una i altres. 

I, tement el que per desgràcia va a succeir, vaig recaptar el 

companyonatge dels senyors Parellada i Palet, diputats provincials, 
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presentant tots tres a l'Assemblea de la Mancomunitat, en novem
bre últim, la proposició que pel Consell fos nomenada una comissió 
especial que estudiés la manera d'harmonitzar els interessos agrí
coles amb els industrials en els no_us tractats de comerç a celebrar 
pel Govern d'Espanya, evitant topaments entre ambdós nims de 
producció, i, per tant, entre les escoles lliurecanvistes i proteccio
nistes, podent-se arribar al terreny de les millors anivellacions, que 
és el terreny que havem d'assolir en benefici com-6. . 

El cert és que, essent els agricultors, els més, i l'agricultura 
la més important riquesa) la més necessitada de protecció i auxili, 
no obtindrem almenys la compensació a que tenim dret; i, si no, al 
temps. 

I dispensi'm, senyor Talavera, que, volent contestar-li què fa
rem els agricultors, com vostè pregunta, pugui haver-lo molestat~ 

el que ~'ofereix company i afectíssim, s. s., q. s. m. e., 

R AMON VIDIELLA. 

Reus, rs de febrer, de I9I9 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

C o n e e p t e a e t u a I d e I v i <•> 

Llur acció fisiològica i .terapèutica 

pel Doctor Joaquim Vilar, de la Reial Acadèmia de Medicina 

de Barcelona 

Els països que no produeixen vi, són els més castigats per l'al
coholisme. 

Dit fenòmen, reconegut, proclamat i comprobat per· tots els 
higienistes moderns , sols té una explicació: on no es produeix vi, 
no se'n beu , mes en son lloc s'ingereixen alcohols industrials, i, 
per tant , aquests i no altres són els autors de l'alcoholisme. En 
canvi, allí on se fabrica i beu vi, apeoes s'hi coneix el mal , car el 
consumiçlor no sent la· necessitat d'entregar-se a altres begudes. 

No obstant, d'Alemanya , d' Anglaterta , de Rúsia, etc ., nacions 
de climes que im pideixen el conreu del cep, n'han devingut formi
dables diatribes contra èl vi, arribant llurs autors fins a negar el 
poder alimentici de aq uest líquid. En1però els poders públics de 
aitals p~ïsos~i convé no ob lidar aquest fet-amparen i protegeixen 
alcohols, que sots les formes de w hiskys, cerveses, etc., co nstituei
xen una importantíssima part de llur riquesa nacional. I és que 
en el fo ns del problema hi batega una qüestió netament econòmi-

(1) Donem la traducció d'un notable trevall mè dic fórça interessant als nostres agricultors i als 
consumidors i productors de vi en general. Criteri imparcial i desinteressat el del autor, atesera 
doble valua.-(Redacció). 
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ca, per molt que vulguin disfressar-la de científica . Declarat nociu 

un producte, es restringeix llu·r importació; això es evident. 

Tenim, doncs·, fonamentades sospites per a recusar en aquest 

punt als higienistes del Nord·. Per altra part, els experiments ofi

cialment verificats a ord-Amèrica per Atwater , Benedick i Rose

mano, acaben de derrotar en absolut als encoratjadors de la creuada 

empresa contra el vi. Aquests experiments demostren d'una faisó 

que no admet dubtes , que el vi es un a1iment de gran acció termò

gena. En el règim alimentici de tres adults sans·- per compro

bació de dits antors-fou possible sense inconvenient, substituir 

les grasses , llegums o altres aliments anàlegs per l'alcohol etÜic en 

forma de vi. Dita substitució no depengué de l'estat de repòs o 

treball ni de cap circumstància relativa al subjecte sotmès a l'expe

riment, sinó al coeficient isodinàmic de l'aliment 'que era fisiològi

cament el mateix, de manera, que si va suprimir-se el vi en un 

menjar, se feu indispensable reemplassar-lo per altre aliment iso

dinàmic de l'alcohol. 
Aquest resultat consona amb l'obtingut molt abans per Richet, 

Chaveau, Gautier i altres fisiòlegs, al demostrar que en la combus

tió intraorgàniéa, l'alcohol del vi es transforma i elimina en 

C Üz i Hz 0. , és a dir , en productes idèntics als originats en el 

desdoblament de tots els aliments hidrocarbonatats. 

Llur qualitat més remarcable és la de no exigir digestió de cap 

mena. 
S'absorveix ràpidament per la mucosa gàstrica (Von Merin) 

éssent l'aliment que ho verifica amb major facilitat, tanta, que una 

volta penetrat per la vena porta, és immediatament empès a la cir

culació general, sense deturar-se en el fetge, com passa amb la ma

joria dels productes de la digestió, glucosa inclussiu. Aquesta cir

cumstància explica la rapidesa, gairebé instantània amb que l'orga

nisme pot aprofitar lluracció tèrmica. 

Segons Rubuer, :hi ha una estreta relació entre la mena de 

menjar i la beguda, facilitant l'alcohol vínic la digestió de les subs

tàncies grasses i obrant així com age11t eupéptic. 

Per fi, és també un estimulant de l'activitat cardíaca-fet d'ob

servació vulgar-per l'us del vi s'apressa o augmenta la pressió 

arterial; i és un excitant del cervell-comprobat així mateix uni

versalment-com es manifesta en el mon intelectual i afectiu. 

En resum, el vi actua en l'economia COf!l aliment, per la can

tita! d'alcohol que conté; com estimulant de la digestió, per les ma

teries minerals ràpides que l'acompanyen, i com· 'excitant general 

de l'organisme, pel conjunt d'elements que l' integren. Aqueixa és, 

en línies generals, l'acció fisiològica del suc provinent de la fer

mentació del raïm. 
Des del punt de vi_sta terapèHtic, es dilatadíssim llur camp 

d'acció. En aquest sentir coincideixen autors de totes les latituts i 
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procedències, tal vo lta perque el limitat consum de vi com medica
ment, no interessa massa al problema econòmic de cap païs , raó 
poderosíssima que detenta moltes voltes la si,nceritat. A mb tot, escu
d.ant-se en 1'11lgiene-avant mur de la terapèutica-s'ha desterrat en 
numeroses ocasions per alguns clínics l' us del vi, influenciats poH 
ser per la despiatada campanya que contra ellíquit va empendre's. 
A Espanya en partic ular hi hagueren i fins hi han metges que 
desterren sistemàticament llur empleu en qualsevulla regisme die
tètic , al punt que el· C:oncell Provincial d'Agricultura i Ramaderia 
de Tarrago na-comarca vinícola-es vegé empès a sotmetre's a la 
op inió de .la Reial Acadèmia de Med icina de Barcelona, si l' us del 
vi pur era úti l o nociu à la salut. Sobre aque ix tema, tingueren 
lloc interpelacions en el parlament fra ncès; i l'autoritzada revista 
pari si na L'Jl'lustration creà un concurs a les darreries de rgo2 entre 
els membres de la Acadèmia de Med icina de Paris, extensïu a ls més 
eminents metges de França. Les conclusions aco rdades per les 
doctes corporacions , el mateix les de la Reial Acadèmia de Medi
cina de Barcelona, com les dels acadèm ics francesos, fore n terJ,TIÍ
nan ts i concretes en favor del vi. 

(Seguirà) 

•ll•••s••a••••IIIICII•II•••a•••••••amallllll•••aa••••aallll• 

Resum de Revistes 
EL FRET I EL V Í,-Ed. Delle: «Le Moniteur Vinícole»-Febrer. 

En termes genera ls és favorab le l'acció que el fret exerceix en els vins, sempre, 
nafuralment, que no depassin certes graduacions inferiors a- 6.', -7.' centessimals; 
car esdevenint la congelació , comporta una serie d'inconvenients. No és pas de 
temer això en celler i magatzems, més si cal vigi lar-ho en els transports i en tant 
que romanen en doks i estacions els wagons tines, bocois o botes. 

S i la congestió es presenta, caldrà un trasbalç que sepa ri els vidres de la massa 
i fet a l'abric del a ire ; practicar després un col.lage i tan isatje o una barreija am[) 
vi verdoset d in s d 'un recipient ben sofrat . 

Mes l'acció benèfica de l refriger'ant s'ens mostra pel precipitat de l bitrartat de 
potassa que lentament va afonant-se i arrastrant res combinacions fè rriques, a lbu
minòidees o de tanats de color que precipiten en forma de llim que va als,fonsos. 
o s'adereix a les parets de ls recipients. ·S'obté així una tal transparencia en el vi 
i un tan accentuat aroma que el fa força sugestiu car està ja en condicions de passa!' 
directament al consum sense altres manipulacions. 

Si es vol produir una conge lació amb petits cristalls, obtinguts mecànicament, 
com practica Cardes, per a treurer l'excés de verdor, pot batre's el vi exposat en ll oc 
fret o breço lar-lo en llur bota en la que s'hagi deixat un buit exprofés. 

LA QUEST IÓ FRUITERA.-F. Vercier:«L.e Progrés J.lgricole et Viticole».-Febrer 

D'iu l'articulista que la manca de fruites és principalment deguda: primer, a Ja 
manca ·de terrenys per a dit conreu; segóo a l'excés de producció circumstan
cial ql!e deixa en les terres un producte pocsol·Jicitat i sense utilizació-per a consu
midors allunyats; tercer, a l límit d 'aspiraci.ons en les explotacions entregades a . 
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intermediaris, per refugir el productor les tasques de tria, embalatge i transport 
amb recerca de mercats; i quart, per manca d ' indústries derivades de conserves, 
secació, con fit u res, etc. 

I afageix l'autor que tot pot remeiar-se per tal que els productors vulguin en
trar-sc per les vies de la cooperació que mostrin on radiquen els interessos i les 
utilitats gens despreciables i força compensadores de mals de cap. Tal allà a 
França, com per casa. 

PROGECTES GUBERNAMENTALS PER L'AGRICULTURA.-Titto Poggi.
<<ll Coltivatore». - Desembre. 

L'autor de l'article no es altra cosa que un comentarista dels discursos de tttl l 

Miliani. ex-ministres respectivament d'Hisenda i Agricultura. Temes? Un pro
blema de producció màxima intensíssima més que reclama un planeig llegislatiu 
d 'economia ben adaptat; escoles agràries i càtedres ambulants a seguit que fitin 
l' industrialització de l'Agricultura; reconeixement_ de l'estat civil agrari amb la 
corresponent representació genuïnament agrària. 

J en conjunt , un amplíssim contingent de riquesa provinent de Foment que 
faciliti vies de relació barates; que pugui impulsar el ressorgiment forestal, que tin
gui en les orientacions hidràuliques bons recursos d ' intensificació con resadora. I 
el s anexes de maquinaria agrícola, dc productes fertilitzants , de selecció de plantes 
i llevors. i una circulació de riquesa que atengui necessitats del crédit. 

Està tot en el contingut de Nitti. l' incomparable economista: El problema de 
la producció excedeix a tot altre . És menester produir més. produir millor. pro
duir més econòmicament; totes les formes son útils si concorren a creixer la 
producció. son nocives si la pertorben. És menester adquirir a l'extranger tan 
sols les primeres materics indispensables a l'industria i tot quan siga menester per 
nodriment. Tot el demés debem produir-ho nosaltres matei xos i es absolutament 
precís que dit con.cepte penetri en. la coDciencia de les multituts! 

Està Italia sobre vies d 'aplicació en tant que nosaltre.s ens trobem encara e.n el 
període dels planeigs i estudis i contraprojectes. 

, LI. 

INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Ha persistit el moviment d·alça en nostres mercats, mes amb manifesta tendèn

cia a u na contenció per part del comerç, esmaperdut en ço que es refereix a un 
franc eÍ11barc vers l"extranger. 

França quelcom ha reprès amb !"ordre telegràfica eixida de París per a fer-se 
amb un nou stok.de vins ordi na ris de Soo,ooo hectòl i tres, dels quals se n 'ha reservat 
l'Estat 230 ,000. Amb tot cal no perdre de vista que el principal port francès que 
acepta vins d 'Espanya , resta força congestionat per Ja manca de transports que li 
prenguin les importacions. I Ce"tte , dificultós, fa ressentir en nostres mercats un 
deix de calma. si be és de creure que les sortides seran encara a l'ordre fins ben 
avençat març. 

En termes generals podem dir que el mercat ha vist franques sol·licituts en 
classes licoroses i de bon color i capa que s'han vingut pagant a pessetes 2 gran 
hectòli_tre , per a que repercutissin en els altres tipus amb les pessetes 1 '70 a 1 '7S 
per al consum. 

Es clar que no h.a sigut massa persistent la demanadissa de classes , que s'han frac
cionat en compres a salt de mata per no entusiasmar be massa als mercats produc
tors. I podéln dir que a les dificultats d·admissió i a la resistència del comerç 
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enfront de la inseguretat, hi pesa d'una manera preferent la probable collita vinenta 
que constituirà per molts dies encara una incògnita, car no es pas el mateix que Sant 
Josep trobi pam pols al cep en les terres arrecerades, o que es pugui judicar de la ge
neral brotació i floració que fins ben entrat maig quedaran compromeses. 

Avui, doncs , debem dir que si els preus no mostren variacions sensibles , les 
experimenten les demandes un xic massa emperesides en general, ta l volta perque es 
confia que les disponibilitats vindran a la oferta que fins ara han refugit, potser pel 
mate ix que feia tèmer un daltabaix en el preus. Per aixó la propietat correspón a 
la reserva comercial amb un desmenjament ben significatiu, que tal volta decideixi 
als comprado rs a arriscar-hi algunes transaccions en sentit mès francament demos
tratiu , car ara mes sembltn operacions de gent conjurada i poruga que de corner~ 

especulador i clarvident. 
I si els temps seguissin indecisos , sería tal volta arribat el moment d'entaular 

negociacions directes amb els importadors extrangers mitjansant els sindicats, que 

podríen. oferir garanties sobrades als consumidors de tota mena. 

P. J. ÜORT 

•••••a•••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••a• 

INFORMACIÓ 
Comuniquen de Marsà que fineixen les tasques çle poda de la vinya, havent 

començat els treballs preparatoris en les hortes per al conreu de les patates. 
La florida dels amatllers dóna ï"ndicis d'una bona anyada, mcntres no vingui 

una gelada tar~aria que-la malmeti. 
El temps continua sec, amb lleugeres borrascades. Amb tot , la terra està as

saonada des d 'entrada d 'hivefl'l. 
En e l mercat , el vi negre (de I 'any) de I 6' a 1 7' ha osc i J·lat entre 33 i 36 pessetes 

la carga de I 20 litres. 
L'oli es paga a 32 o 33 pessetes el doble decàlitre. 
Les patares escassegen, paga nt-se a 16 pessetes els 40 quilograms. 
Les ametlles s'han vçnut entre 2S i 3S pessetes la quartera de 8o litres , i les 

avellanes entre 30 i So la quartera, també de 8o litres. 
El carbó que baixa de Llavería , es paga a 8-10 pessetes els 40 quilograms, se

gons sigui de pi o alzina . 
(Del nostre corresponsal Sr. Llu/s Martor{) 

L'Ajuntament' de Granollers ha ofert el seu apoi decidit per a contribuir al ma
jor èxit del Concurs de vaques Schwitz que es celebrarà el dia ro del corrent avril 
en aquella -vila. 

El dia r5 del corrent els alumnes que cursen els estudis de Grau de Tècnic a 

l'Escola Superior d 'Agricultura, van començar el curs corresponent al mes de fe
brer. Com a fina l del curset últim , els esmentats alumnes varen fer- una interes
sant excursió , que ressenyem separadament. 

Els alu.mnes de l'Escola Superior d'Agricultura de la Mancomunitat de Cata
lunya , matriculats al curset de Piscicultura, realitzaren els dies 12 i 13 de febrer 
darrer una profitosa excursió a Olot i Banyoles per a estudiar l'organització 

d 'explotacions piscícoles .. Els acompanyava llur professor Sr. Maluquer (D. Josep) . 
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El primer dia el dedicaren a la important piscifactoria que els benemèrits pa
tricis senyors Torres Germans tenen establerta a SantJoan Les Fonts , oñ visitaren 
detingudament les diferentes instal·Jacions, fent pràctica , al mateix temps , de re
producció artificial de truites. Es feren càrrec de l'excel·lent disposició del labo
ratori, mitjançant la bona projecció del qual les incubadores poden admetre un 
milió d'ot:¡ets. 

El segon dia el passaren a Banyoles, lloc apropiadíssim per a una bona estació 
piscícola. Allà practicaren reconeixement de plantes aquàtiques , cucs i crustacis 
del plancton, etc. , tornant amb el darrer tren a Barcelona molt satisfets de l'ex
cursió, àe la qual s'emportaren valuoses ensenyances . ..i agraïts a D. Rafel Torres, 
a l'amabilitat extremada del qua) degueren l'baver pogut presenciar i efectuar les 
pràctiques de reproducció, amb tot i no ésser ja l'època més apropiada. 

En passar per Olot visitaren la Biblioteca de la Mancomunitat , quedant vera
ment encisats de l'ordre i distinció amb que està disposada, per la qual cosa feren 
present llur felicitació a la Srta. Bibliotecària. . 

Aquest mes han estat visitats pel Director d 'Agricultura de . la Mancomunitat 
de Catalunya els camps experimentals de Yinya de Esparraguera, Vilamaniscle, 
Sallent i Barbarà, practicant-se diverses menes de podes. 

El dia S de febrer, el Director d'Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya 
va donar, a Lleida, l'anunciada conferència sobre l'ensenyament de l'Agricultura 
en aquella provincia. Fou extraordinària la concurrència. Va fer la presentació 
l'alcalde, Sr. Torres. El conferenciant començà el desenroi!Jament del tema 
tractant de !.'adaptació de l'ensenyament agrícola segons les comarques i distribu-. 
ció de la terra. Va fer veure que Lleida estava destinada a ésser el centre _prin
cipal d'ensenyament agrícola, i, en aquest sentit, la Mancomunitat va acollir ·amb 
simpatia, des de( primer moment, la pet-ició d 'aquest Ajuntament per a la creació 
d'una Granja agrícola . . 

Es va .declarar partidari d'establir diversos centres d'ensenyament agrícola; i, 
quan aque_sts hagin arribat a tenir prou increment, serà l'hora de crear la Granja 
agrícola. Opinà que no és procedent fer les coses primer, i després l'ambient, 
sinó que és precís qJ.le hi hagi ambient perqué tinguin vida les coses que es creen. 

El conferenciant fou molt aplaudit per la concurrència que omplia el Saló de 
Sessions de l'Ajuntament · 

- ~ ~ :~ 

Ha dimitit el càrrec de President de la Secció de Patologia Agrícola del Con
cell Provincial d 'Agricultura i Ramaderia de Barcelona, D. Jaume Gu.imjoan , 
havent sigut designat per a sustituir-lo D. Angel Brañó, a qui desitgem una bri
llant actuació. 

El dia 1S del corrent es constituí la nova Societat CATAL UNYA AGRARIA . . 
La necessitat .d~ la compenetració dels -organismes de fora ·amb els propietaris 

rurals que viuen a Barcelona, a l'objecte de constituir una. comun·icació regular i 
constant per a defensa dels interessos comuns, ha creat CATALUNYA AGRAR!A. 
. Les orientacions es revelen en la carta de presentació que ha publicat Ja Socie
tat al -constituir-se. · Copiem: · 

«¿Quines orientacions seran les nostres? Es resumeixen. en poque.s parau,les: 
Agricultura en.· el sen.tit més ampli de la paraula' í amb totes les derivacions que 
el sentit modern imposa, i sobre tot la tendència a la industrialització i comer
cialització de l'agricultura. 

~· 
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Aspecte social env isatjant tots els caires de la qüestió amb mires amplies sense 
que ens arrosseguin els perjudicis ancestrals ni ens espantin les idees noves, sem
pre que , degudament sospesades, puguin resoldre el problema en benefici de tots 
els agricultors. ' 

La nostra entitat es forma i actua dins de Catalunya, i, homes del dia, sentim 
totes les qüestions de la nostra; fonamentalment nacionalistes, en som també agrí
colament parlant. 

En una paraula, no anem contra cap particular ni contra cap entitat, però no to
lerarem que ningú s'atribueixi representacions que no tingui, ni adopti resolu
cions per a les que no estigui degudament autoritzat.» 

~ ~ ~ 

Notes de la Redàcció.-En eJ número 3 sortit darrerament, en l'articlé En
greixament de les oques, del nostre benvolgut amic Joan Salom, aparegué un erro 
d'impremta, que desvirtua el sentit d.e l'article. Aon diu .«(cosa que no pe·rtany 
als sindicats agrícoles ben organitzats)» ha de dir-cosa que pertany als sindicats 
agrícoles ben organit::;ats. 

Preguem als nostres llegidors que ho tinguin en compte. 

·············~···································· 

CONSULTORI En aquesta secció es respondrà a totes 
les consultes que facin els senyors subs
criptors, indicant el número de subscripció. 

Francesc A. D., de Manresa.-Tots els s.enyals que ens diu observa en el 
seu fruiterar, acusen l'existència de la clorosi. Donades les condidons ·en què 
estan plantats aquests arbres, convindrà que apliqui el sulfat àe ferro sense disol
dre, ço és terrossos· colgats en diferents indrets, facilment assequibles per les arrels: 

M. A. S., de Terrassa.-La depreciació que els comerciants fan ·de llurs 
baixos o. maces, és degut a que, per mala qualitat dels envasos, estan en contacte 
amb l'aire, originant-se fermentacions que destrueixen el bitartrat ràpidament. 
D'aquí que facin poc grau, no presentant a la vista cap símptoma d'alteració. Cal 
posar cura en llur conservació. 

M, 1. A . 
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Moviment de Mercats 
Comuniquen de Tàrrega els següents preus que han reg¡jt en l'últim mercat~ 
Blat banc, a 48 pessetes els 100 quilògrams. 
Blat roig, a 48 pessetes els 100 quilògrams. 
Ordi, a 40 pessetes els roo (;}Uilògrams. 
Moresc, a 42 pessetes els roo quilògrams. 
Alfals, de '3 a '4 pessetes els wo quílògrams. 
Vi del païs, de 18 a 20 pessetes els r.oo litres. 
Vi de l'Aragó, de 40· a 45 pessetes els roo litres. 
Alcool rectificat, a 2 ro pessetes els roo I i tres. 
Misteles, de goa roo pessetes els wo litres. 
Anissats, de 120 a r8o pessetes els roo litres. 
Oli, de 7 a ?'5o pessetes el qüartà. 
Ous, de 2 a 2'25 pessetes la dotz·ena. 

(Corresponsals Srs. Pera i Gaell) 

~ ~ ~ 

Diuen de la Comarca del Penadès, que la collita d'olives és milia.Ua. · La co
llita de llegums i grà d'espiga segueix per ara be. Contínua el temps sec, amb 
borrasques propies de la temporada. 

Han regh els següents preus: 
Vins.-Clà ·de 13' a 32 pessetes l'hectòlitr.e. Negre de 14' ~ 28 pessetes l'hec

tòlitre. 
Vinagres.-Rosat a 25 pessetes l'hectólitre. 
Els O)JS a deu rals la dotzena. 

EDITORIAL CATALANA, S. A. Mallorca, entre 257 i 259 Barcelona 
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Agricultors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

Fertilitzador 
Radiactiu 

H. B. C. 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 

· les ce llites considerabíement 

Agència genera l per a Espanya del FERTI· --·--

I 
LITZADOR RADIACTIU H. B. C. , Bru eh, 

11 --~--------1!11 núm. 42: Barcelona.- De venta en les 
principals cases d'adobs d' Espanya. 

~ . 
•!========================================~· 

:::Marca 
registrada BACCHUS 

(PATENT) 

ENSOFRADORA 

i SULFATADORA 
LES MILLORS DEL MON 

Constructor: C. CIVIL 
Carrer Alfonso XII, núm. 66 

Teléfon G. 932 

BARCELONA 

Reparacions i peces de recanvi en tots 
els sistemes d'aparells de sulfata!". 

DEMANI'S CATÀLEG 

•i=========================================í• 
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Màquines : ferns : Accesoris 
I NSTAL · L AC IO NS D E FA B RIQ UE S 

per a fe r Raj oles , Cairons , T eul es, Totxos, 
i\llao ns (plens i foradats), Tu be ri es o Canonades , 

a base de T E RR ES o ARGILES - -

11 

11 

11 

· Màq uina, moguda a força anima l, 
fabricadora de materia ls d'edi ficació, am,b fangs o argiles 

PREMSES, 
AMASSA

DO RES, 
MO LI NS, 
MAXACA

DORES, 
GARBE 
L L ADO

RES 

MESC LA
DORES de 

lnstalacio;1s-' dc FABRIQUES de CALÇ i CIMENTS morter, etc . 

Màquines i Motl los per a 

fer: BLOCS. MAONS. CO

LUM N ES. CORN ISES i al

tres objectes d 'ornamenta

ció amb CLMENT i ARENA 

ESTUD I S PROJEC T ES 

J. F. Vilalta, c. E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
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• • • • ! A Selecció d'arbres per a repoblació de riberes : 
• • • • 
: Plançons de POLLS BORDILS : 
• • ·- . • • • • • • • • e o • . B . • • • • • reconeguts en. el XIV Congrés de la F €dera- • 
• • 
! ció Ag rícola Catalano-Balear--com una de ! 
• • 
: les classes de pob lació de maj or producció : 
• • • • . E . ~ . '~ . . . . . ~ 

: Carolines = Plàtans = Acàcies : 
• • 
: , Albes = Pollancs de totes classes .: . ·• 
: Miguel B os ch B atlle : · 
• • • B O RDILS o o • o o ( Gir o na) o 
• • • • ••••••• •••••••••••••••• •••••••••••• •••• ••••• •••••• 


