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L'agricultura de Catalunya 
Com és com deurà ser 

La qüestió que ha estat tractada més cops en agricultura és 
la qüestió del crèdit. Quantes vegades ha estat el tòpic electoral; 
quants manifassers de la política l'han fet servir d'escambell. l en 
el dia d'avui som igual que sempre; en agricultura el crèdit és 
una cosa desconeguda, s'està si fa o no fa com, mil anys enrera, 

.0 pitjor encara. 
r és que en re~litat la qüestió del crèdit, difícil en si, n'és encara 

molt més quan se'n fa ' aplicació a l'agricultura. El crèdit agrícola 
pressuposa al menys mig any de temps que la planta necessita per 
a formar-se, quan no un any o més, com els ceps i els fruiters re
clamen .. . l un cop la collita a casa, quan la sort més que la previsió 
ens ha deixat arribar a bon terme, encara es fa menester esperar 
mig any o un any per a poder ven'dre a bon preu. r afegiu que els 
productes agrícoles són exposats quan s'han fet o es guarden 
en males condicions, a moltes alteracions i fins a descomposicions 
completes ... 

En aquestes condicions, ¿ ens ha d'estranyar gens que el crèdit 
agrícola no sia estès arreu i que l'agricultor estigui mancat de 
l'auxili :financier que troba l'industrial o comerciant? 

l si a tot això hi afegim la gran divisió de la propietat, la 
característica de l'agricultura catalana posada en mans de la rabassa, 
aparceria, masoveria en sa quasi totalitat; amb la temença de qui 
f-a crèdit que tem donar-lo als que manquen de garanties financieres 
encara ens sorpendrà menys aquest estat d'endarreriment. 

El crèdit agrícola presenta dos aspectes: crèdit personal a curt 
. terme que neixerà sol el dia que la_producció agrícola tingui una 
seguretat, una garantia de què avui està mancada; i crèdit a llarg 
terme, crèdit (podríem dir-ne agrícola-industrial) que tindria per 
objecte transformar la producció rutinària i individualista d'avui 
per la fabricació cooperativa; i la venda isolada d'ara, absolutament 
mancada de tot tecnicisme comercial, per una organització a la mo
derna amb tot l'utillatge que el modern comerç demana. 

Aquesta segona part és, al nostre entendre, la més necessària. 
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l Què en treurell~ que. nna dotzena a cadà poble pugtlln guardar 
els seus productes esperant la bona venda si la immensa maJona 
no pot resistir i ha de vendre al preu que passa, moltes "Vegades 
per dessota el preu de cost? ¿,I quin perill, inclús pels que disposen 
de capitals, no ti:r;tdre una, segure~~t e,n la conservació dels ,productes? 

Tot queda previngut amb la nostra orientació o industr"'Ïalitzaci6 
o camercialitzaci6 de l'agricultura, Tots aquests perills s'esfumen 
quan l'agricultura. sia , no un home que deixa sos productes perquè, 
naturalment, es transformin, sinó que sap encarrilar aquesta 'trans
formació i, ' més encara, sap donar un caient comercial a l'ex.plotació 
agrària, 

Imaginem per un mome1'1Í - això no costa cap sacrifici - una 
Catalunya nova on l'agricultor isolat d'avui ha desaparegut per a 
donar pas en cada poble al Sindicat, ja ple ,de Seccions Especia
litzades, ja formant part de potentes i extenses Federacions, No es 
troben enlloc 'aquells poblets d'av1lÍ on hi ha tres- o quatre ' cents 
veïns que fan vi, oli, alfals o blat. :. Menys es troben encara pobles 
on els pagesos es venen els raïms, les olives o la fruita en fio! . .. La 
diversitat de venedors d'avui ha estat substituïda pel venedor 
únIc: el Sindfcat... Per compte de la venda enginyosa d'avui, sem
pre ' resultant contrària a l'agricultor, éS fa mercat segons l'oferiment 
i la demanadissa; es ve'n a baix o alt preu, segons sobten o man
quen productes ... Els intermediaris, els agabelladors, magatzemistes, 
són mirats com ens miraríem qui anés per ciutat amb cadira de pas t'es 
i èriats amb perru,ca ... 

, Els Sindicats Agrícole,s hati imposat le's estadístiques veritat 
fent-"1es personalment, sense deixar que 'hi íntervingui res oficial; 
els agricultors es dediquen a la producció, i quan arriba, l'hora de la 
eollita, són uns pocs els e~collits pels mateixos que tenen cura de 
la transformaèió o venda dels productes de l'a:gricultura. 

Petites r~muner'acions: 10 . cèntims per càrrega de vi; ro cèn
tims per arroba d'oli; 10 cèntims per 100 quilos de brissa o càrrega 
de niares; permeten tenir · personal tècnic especialitzat que ens 
p:l'Ocuri tot el màxim rendiment. Forma consemblant a base de' comis
sió de vendes permeten, no sols col-Iocar nostres productes a l'inte,· 

I rior, !?inó crear noves sortides a l'estranger i orientar la indústria 
agrícola cap al gust que marca el comprador ... 

Aquestes crisis d'ara; ,aquests cops mortals que certs-productes 
passeu periòdicament; aquestes trasbalsades que signifiquen el vendre 
per dessota preu de cost ... tot ha estat fàcilment estudiat i resolt 
èn conseqüència. Crisis que, motivades aparentment per un excés 
de producció, f(')ren vençudes retirant momentàniament del mercat 
una part de la producció. Certes combinacions que avui es fan ser~en 
aèabades si s"acabés amb els que d'aquestes combinacions viuen. 

l aquest somni podria ser una realitat; aquest somni es pot 
veure ' ~ealitzat en 10 anys Sl la 'Mancomunitat de Catalunya posa en 
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manS' qt¡. r agriqultur;a el capital a llarg termini (20 Ú 25 anys) que 
necessita aquesta ·peF ·a -t'Ía~~f§rtíiat-se. 

, - Quin capital es necessita? Amb quina base de' garantia hauria 
de' trebal).a! la Caixa de Crèdit Comunal? Quines condicions reque
reLx per a ser un ~xit aquesta cooperació de l'Estat Català amb la 
nostra agricultura? 

Pe.rmeteu-nos . que ho deixem per al número pròxim. 

J¿SE~ M." VALLS . 

. . ~ ' ................................................. : 
, 

Els Concursos de b e.s t i a r 
l 

La Mancomunitat de Catalunya acaba d'aprovar el projecte de 
celebrar uns quants Concursos de bestiar en diverses comarques ca
tahnt.:s j els. quals Concursos, a manera d'assaig, podrien esdevenir 
el tipus dels Concursos que definitivament hauran de celebrar-se en 
en totes les comarques ramaderes de Catalunya. 

Calia que s'organitzessin els Concursos d'una faisó seriosa, que 
val tant com dir qu.e els Concursos havien -de deixar d'ésser un es
pectacle p~r a convertir-se en una lliçò. 

Els Concursos, per a produir resultats positius, cal que reunei-
xin les següents condicions: 

Primetra . Determinar els anirÍtals concursables. 
Segona. Manar clarament i sostenir una orientació. 
Tercer. Harmonitzar els interessos particulars amb els generals. 
Quarta. . Garantia imparcial del fura.t. 
Quinta. Produir una millora del país. 
La primera condició, de terminar els animals concursables, és 

imprescindible en tractar-se de Concursos d'animals reproductors. 
Sense aquesta condició la població ramadera viuria en un estat de 
barreja o mestissatge que impossibilitaria la formació de races. 

Tots els zootècnics estan conformes que el mètode de repro
ducció més difícil de practi~ és el mestissatge, per al qual són 
necessaris grans coneixements, i àdhuc així els fracassos són nom
brosos. 

Succeeix el contrari en la reproducció d'a!1imals pertanyents a 
una mateixa raça: entre aquests, per mica de compte que es tingui, 
la raça es. conserva i augmenta llurs propietats. 

. Per tant, és convenient que els animals que puguin entrar al 
('oncurs pert~nyin a una mateixa raça, i que els animals que siguin 
d'una .raça diferent de la que s'hagi escollit no puguin ni tan sols 
entrar al Concurs. 

Amb aquest sòl' fet -ja es marca clarament una O1'ientació: ja 
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es fa saber als ramaders que per a tal Cçncurs (un, per exemple, 1:'1 
que s'ha de celebrar pel mes d'abril ~ l~ comarca del Vallès), nc 
s'admetran sinó braus, o toros, i vaques suissos (schwitz). Els pro
pietaris d'animals no pertanyents a aquesta raça, o que presentin 
senyals de barreja (encreuament o mestissatge), podran estalviar-se 
de menar-los al Concurs. 

Però aquesta, orientació no tindria cap eficàcia si al cap. de dos 
anys, quan es tornés a fer un Concurs, s'escollís una altra raça (l'ho
landesa, per exemple). No: caldrà rna.ntenir lJ orientaci6 primitiva, 
puix ' que la millora que es pot obtenir en el bestiar és molt més 
accentuada com més temps ( o durant més generacions) es persis
teix en l'orientació que s'ha pres. Si a cada Concurs es canviés 
d'orientació, es posaria als ramaders en una veritable confusió. 

En escollir la raça o el tipus d'animal per a cada comarca no 
s'ha anat pas a l'atzar, sinó que s'han tingut en consideració tots 
els pros i contres, és a dir, s'han mirat, principalment, els interessos 
:generals. 

A vegades els interessos particula1's estan en pugna am,b els 
interessos generalS. L'harmonia d'ambdues menes d'interessos és el 
que s'ha tingut en compte. Un Concurs que conferís uns quants 
premis als propietaris dels millors animals, sense que passés d'aquí 
el seu objecte, no produiria cap benefici a la ramaderia de la comarca. 

En canvi, en un Concurs on apel-Iant als sentiments altruistes 
dels propietaris d'animals premiats se'ls obligués a prestar deter
minats serveis (serveis, aquests, que els fossin costosos o els r.esul
tessin perjudicials), els interessos generals hi g"uanyarien; però no 
hi ha dret a carregar la millora ramadera d'una comarca a la bona 
vol un tat d'alguns parti culars. 

Es per aquestes .raons que la Mancomunitat, en ocupar-se dels 
Concursos, de bestiar, ha cregut que l'èxit i l'eficàcia d'aquests Con
cursos depenia sobretot de l'harmonia dels interesos generals i par
ticulars. Per això en el projecte es consignen premis com el de 
1,000 pessetes per a Concursos de raça suïssa i el de 2,500 ofert a 
les espècies asenal i cavallina, ultra els també importants destinats 
a les altres espècies. Per al Concurs de la comarca del Vallès, la 
suma total de premis ascendeix a 9.250 pessetes. 

Les obligaçions que imposarà la Mancomunitat en el Concurs 
del Vallès seran que les vaques premiades hauran d'ésser cobertes 
pel toro qne hagi guanyat el primer premi, i que els toros premiats 
hauran de cobrir un cert nombre de vaques . 

..:'\.ixÍ, al propietari se l'estimula a tenir bon bestiar, i el que té 
un toro premiat contreu l'obligació de deixar que se'n beneficiïn un 
cert nombre de vaqul:'s ; és a dir, el propietari premiat guanya, i la 
comarca també guanya, perquè se li faciliten gratuïtament bons re-o 
productors. 

(Seguir.à) M. ROSSELL I VILA. 
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Vacuneu els porcs! 

En el calendari econòmic dels interessats a tenir bestiar porquí 
sia com a passatemps, sia per a un fi industrial, no hi ha d'haver 
altre manament més essencial, més important, que el problema de 
les vacunacions preventives. 

No ens cansarem de repetir-ho: ha de desaparèixer aquesta 
malsana preocupació que les vacunes destorben, la major part de 
las vegades, la marxa d.e la salut en el bestiar, el bon cami de l'eco
nomia; i cal sobretot, fer desaparèixer la creença que juga en la 
vacunació u"n destí fatal , que el bestiar emmalaltitza a~b tot i 
la nostra bona intervenció preventiva, com si es volgués que la 
sort beatíficament ens·acompanyi. 

Havem de creure, que no solament existeix la vacunació contra 
el mal roig, que hi ha mitjans, potser més essencials que les dro
gues, que els preceptes del curanderisme, contra la influència del 
tifus, pulmonía o del còlera dels porcs. Tenim avui dia una nova 
vacuna contra aquest mosaic de malalties, que sobretot tenen efec
tes desastrosíssims contra el porc jove, ja sia en deixar l'alletament~ 
ja sia quan l'efectúa , com també dels quatre als vuit mesos de vida. 

Have m de pensar que els fracassos tinguts, han estat sempre 
culpa nostra , que el vacunar, sabent el que es fa, no pot dur-nos a 
un daltabaix econòmic, a la mort dels porcs vacunats. Si vivim 
constantment relacionats amb els laboratoris d'investigació i pre
paració dels nostres elements d'immunitzaci.ó, tenim més segur 
l'èxit de la nostra empresa, No havem de descuidar, els ramaders, 
que en nosaltres està majorment la millor ajuda a l'obra que els 
nostres bacteriòlegs tenen esmerçada; havem de portar al laboratò
ri les nostres impressions clíniques i els mitjans més precisos que 
les nostres paraules, o sia, retalls de vísceres com el pulmó, melsa, 
cor, etc. Mort un cap de bestiar, ens cal desfer-nos de tota repug
nància, i, oberta la caixa del pit o del ventre, extreure parts com 
les expressades; posant-les dintre un recipient de vidre, terrissa, o 
Com millor poguem, segons ens trobin les circumstàncies. 

Així arribarem a vacunar més encertadament contra la natu
ralesa del mal que sol aparèixer en les nostres corts, perquè el la
boratòri tindrà interès en servir-nos cultius de bactèries filles de 
les nostres sembres remeses en morir-se'ns un porc sospitós de 
pesta roja. 

La vacunació havem de pendre-Ia com un manament rigur~s, 
a fí de salvar la nostra fortuna i no ésser al mateix temps un perill 
constant per als ramade.s veïns. Quan i com havem de vacu
nar? Si, per exemple, tenim truges, abans de fer-les criar ~'han 
de vacunar; si les vacunetn estant cobertés, tenim el perill d'avort. 
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Nascuts els gorrins o godalls i corrent l'alletament molt bé, a 
les sis setmanes cal donar-los una injecció de sèrum Polivalent, i 
als vuit dies la primera dosi qe vacuna, o bé fer la sèrum-vacuna
ció, barreja d'una i altra 'cosa a la vegada. Cal, sobretot te~ir en 
compte l'estat individual per a donar dosis. Jo solc donar 5 centí
grams de s·èrum i mitg centím~tre cúbic de vacuna; als quinze dies 
revacuno sols amb virus atenuat, i, vuit o quinze dies despres, 
torno a revacunar, Efectes; bon resultat i una immunització de 
molt llarga durada. 
_ Si els godalls queden per mi, als dèu mesos els torno a revacu

nar, i tinc assegurat tot el procés econòmic. 
Els porcs que generalment ,compro al mercat, tenen ja un pes 

vï"u de de 40 a 50 quilos i uns deu a dotze mesos d'edat. Com que 
deseguida són destinats a l'engreix ultra-intensiu, . els vacuno i re
vacun'o dos cops, i faig primer (no descuidantme'n mai) la sèrum~ 
vacunació; doblo la dosis, i mai he notat' res de desagradable, No 
se m'han empestat, tot hi venir-ne de recent mercat, de malalts en 
altres partides; i, si algun se m'ha posat malaÍt estant a mitg engreix, 
ha pres una evolució més prusada i m'ha donat temps per a pendre 
tote¡; le.s mesures, cosa contrària, .generalment amb els no va
cunats . 

. Es a dir; tant si es cria com si es recria com si s'engreixa bestiar 
porqui, s'ha de vacunar sempre. Adults, mamellons, gorrins o bé 
bestiar de ramada, ca'l que sofreixin la vacunació a cada [l1oment 
oportú, com ja he assenyalat. 

La temporada del any no estableix llei especial: es indiferen¡ 
sigui l'una o l'altra. Hi ha qui creu que l'estiu, per a certes 
comarques, .serà més bon fa'ctor ~'ajuda contra la pesta, i altres 
creuen que ho és l'hivern. Jo sols els diré que no no es refiïn del 
temps, que no ha de fer-los més sortosos. Vacunar i prou: feina 
f~ta, consell donat, . 

Còm es vacunat , És molt senzill. Carregada la xeringueta, 
es pessiga la pell prima del replec de sota l'orella, s'introdueix 
l'agulla i s'injecta; no cal desinfectar abans en la pell. Portem més 
de 500 vacunacions, i ni abscessos ni ,febre ni cap baixa havem 
notat. Ço que deu estar sempre net és l'agulla. 

Vacuneu o feu vacunar sempre els vostres porcs; sigueu previ
sors en gran manera, i jamai ningú se'n penedirà. Qui sigui tossut, 
que segueixi sense vacunar; podrà triomfar un, dos, tres anys, però 
un~ dia o .altre recordarà que les pèrdues que experimenti, sòn ben 
bé a voluntat seva. És una feina, aquesta, que només vol volun
tat. Si no es poden agermanar els coneixements amb les regles 
més precises que es necessiten per a saber vacunar bé, per a aixó 
són el tècnics, -el veterinaris, La vacuna és molt econòmica, i el 
treball ·també. Ho repeteixo: només és qüestió de voluntat. 
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. Que. vacuñi, d~~cs , to!hom, si pot ésser; però que ningú es 
prenguI la vacunaclO com una cuirassa que es posa als porcs contra 
totes les malalties, contra les males alimentacions, contra les con
dicions higièniques pitjors. Que es salvi el procés d'herència i que 
es vacuni , i no es revacuni confiant-ho així a un mal procediment 
tècni c: en fi, que es vacuni, no obl¡dant-se cap de les regles d' un 
bon comportament tècnic i·industrial.' 

Qui tingui porcs, que es recordi d 'aquestes paraules: prevenció, 
prevenció sem pre, 

JOSEP SÉCULI ROCA 

Gavà, [ ·Janer [9[9. 
(Reproducció prohibida) 

Plebiscit Agrícola 
Prova eloqüent de l'entusiasme amb què els agricultors catalans coope

ren al moviment autonomista de la nostra terra, és la llista interminable 
d'adhesions al mateix, trameses pels Sindicats i altres Corporacions Agrí
coles de Catalunya; donant fe així d'una gran unanimitat en llur amor a 
Catalunya. 

'o podem menys de copiar a continuació ll~rs noms, a l'ensems que 
ens en felicitem i els felicitem: 

President Sindicat Agricola Prat del Llobregat, Unió Agrícola Sant 
Jaume dels Domenys, Sindicat Agrícola .m Parral» de Campany, Síndicat 
Agrícola i Caixa Rural d'Estalvis i Préstecs de Sant Boi del Llobregat, Sindicat. 
Agrícola de Cornellà del' Llobregat, Aleneu de Vilanova i Geltrú, Sindicat 
Agrícola cl'Ibars d'Urgell, Sindicat Agrícola de Vilaseca, Sindicat Agrícola 
de Sant Is idre Llaurador del Pla de Cabra, Sindicat Agrícola de Torregrossa, 
Sindicat Agrícola de Balaguer i sa comarca, Sindicat del Centre Agrícola 
del Pla del Penedès, Centre Agricultors de Mataró, Sindicat Agrícola d'Ar1esa 
de Lleyda, Cambra Agrícola Oficial de ~egarra i Urgell de Cerc era ; Sindicat 
Agrícola de Pons i sa comarca, Societat Agrícola de Cabra, Cooperativa 
Agricola de La Riera, Sindicat Agrícola de Navàs, Societat Agrícola de Sant 
Isidre de Castellbisbal, Sindicat Agrícola de Soses, Associació Agricola de 
Badaiona, Sindicat Agrícola qe Vílóví del Penedès, Sindicat Agrícola de 
Castellbisbal., S indicat Agrícola de Cabra, Sindicat Agrícola d'Albagès, Sin
<licat Agrícola de Guissona i sa comarca, Lliga .de Defensa de l'Arbre Fruiter 
de Moyà, Sindicat Agrícola de I\1onis1rol de Calders, Sindícat Agrícol? de 
Blanes, Sind icat Agrícola i Caixa Rural df' Verges, Sindicat Agrícola de 
Vallmoll, <::indicat Agrícola .Alella Vin ícola. d'Alella, Institució Agrícola 
de Sant Joan Despí, Sindicat ' ïtícola Comarcal de Martorell, Cambra Agrí
cola Oficial d'Arenys de Mar, Sindicat Agrícola i CaLd. Rural de Castell
~erà i sa comarca, Sindicat Agrícola de Montcada, Sindicat Agrícola i Caixa 
Hural de Palau Anglesola, indicat .Joventut Agrícola. de Sampedor, Sin
dicat Agl'icoJa i Caixa Rural d'Espluga de Francolí, Sindicat Agrícola de 
JWl cecla, Sindicat Agrícola Catòlica , 4e anta Coloma de Queralt, Societat 
Agrícola de Barbarà Societat Agrícola d'Ullastrell, _Foment. de Sant Martí 
de i\Ialda, indicat' grícola de Crèdit .Societat Cooperativa. de Catllar, 

indicat Agrícola Industrial d'Hospitalet del Llobregat, indicat Agrícola 
de Rocafort de Queralt, Caixa Rural d'EstalYis. Préstecs i Segurances d'Ani
mals (lel Sindicat de Malgrat, Cooperativa d'Elaboració i Venda de Pro
ductes Agricoles de Cambrils, Gremi Agrícola d'Avinyonet .Les Gunyoles., 
Lliga d'Agricultors de Palautordera, Sindicat Agrícola i Caixa Rural d'Es
tall'is i Préstecs de Cambrils, indicat Agrícola i Lliga de Oefensa d'Agricul
tors de Reus, indicat Agrícola de Marsà, in;dicat Agrícola i Caixa Rural de 
Pla de Cabra, Sindicat Agrícola de .La PagesIa ,· de Saut Andreu de la Barca. 
Can1bra Agrícola Oficial d'Igulada, Sindicat Agrícola de Les Borges Blanques, 
Sir,dicat Agrícola de ant Yicens de Castellet, Sindicat Agrícola de er6s, 

ind icat i Caixa Rural d'EstalYis i Préstecs de Torrebesses, Gremi d'Agri-
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cultors de Súria, Sind icat Agrícola d'Alguaire, Associació Sindicat de Vill i
cultors de Sarreal, Sind icat Agr icola de Mayals, Sindicat Agrícola d'Aspà, 
Sindicat Agrícola de Pineda, Societat d'Agricultors d'Alforj a , Cambra OfI
cial de Sabadell, Sindicat Viti-Vin icola de P orrera, Comunitat de Regants 
d'Albesa, Cambra Agrícola de P inell cie Blay, Sindicat A,gr ícola i Caixa 
Rural d 'Espar raguera , Secció d'Agricultura del Centre Nacionalista de Llansà, 
Sindicat Agrícola de Vinyals, Sindicat Agrícola i Caixa rural de Cervià, Sin
dicat Agr ícola de Castelló d 'Empúr ies, Sindicat Aglicola d_e Balsareny. Cam- · 
bra Agricola Oficial del Pla de Bages, Sindi cat Agrícola de Vilamaniscle, 
Sindicat Agrícola de Morell, Cambra Agrícola Oficial d'Albi, Societat Agr í
cola d 'Alió, Camura Agrícola d'Alió, Sindicat Agrícola de Rodanyà, Sin
d.ieat Agrícola d'Espolla , Cambra Agr ícola Oficial de Montblanch, Sindical 
Aglicola de Santes Creus de Aiguan1Ur~ia. Societat CooperatiYa Agrícola 
d 'Alcover, Sindicat Agrícola de Llansà, Sindicat Agrícola de P alau Sabardera. 
Sindicat Agrícola Oficial de Reus, S indicat Agrícola de Pira. 

(Seguirà) 

••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••• m •• a ••••••• 

Engreixament de I e s oques 
No és costum, a Catalunya, l'engreixament d'oques per proce

diments forçats , com es fa a França, sobretot a Tolosa i Alsàcia
Lorena_ AqUÍ , generalment, les oques es venen en arribar a l màx i~ 
mum de pes que pels procediments ordinaris naturalment adqui
reixen, sense preocupar-nos de saber si mitjançant altres sistemes 
de producció i aprofitament donarien m és beneficis _ Gairebé po
dríem dir que matar una oca i aprofitar la seva carn com si fos una 
gallina, és fer-la malbé_ D'una oca ben aprofitada, en surt el sucu
lentfoie-gras, que no és sinó el fetge de l'oca, picat i barregat amb 
trufes i enllaunat, com si es tractés d'una conserva qualsevol; en surt 
el plomissol, amb el qual es confeccionen els més fins edredons; 
en surten les plomes, que, encara que no de tanta valor com el 
plomissol , s'utilitzen per a canonets desinfectants , que es porten 
a la boca en temps d'epidèmia; serveixen també per a adornar els 
capells de senyora. degudament teny ides i disimulades ; en fí , la 
pell de l'oca-, curosament treta la capa de plomes i dei xant- li la fi 
níssima capa de plomissol (degudament adobada com si es tractés. 
d'una pell de mamífer), es ven a preus , als quals no arriben actual
ment dues oques. (Una pell d 'oca de T olosa valía , abans de la 
guerra,. 17'50 pessetes.) Aquestes pells s'aprofiten per a borles em
polvadores, per a adornaments de vestits de senyora, etc . , etc. 

T ots aquests aprofitaments, que avui són patrimoni exclusiu 
dels estrangers, haurien d'ésser explotats a Catalunya. Ja se sap 
que no basta la bona intenció de l'agricultor per a presentar produc
tes nous al mercat i a la industria: cal que un i altra estiguin dis
posats a rebre' ls_ Venturosament, tenim a Catalunya una urbs. 
emprenedora i p letòrica de vida , capaç de dur endavant tota mena 
de negocis i indústries. per estranys que a primera vista semblin , 
i que ella mateixa s'assegura e~ consum . En això havem de p ensar 
els productors , en la seguretat que , en oferir- li en regu lar escala-
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els productes derivats de les oques (cosa que no pertany als sindi
cats agrícoles ben organitzats), obtindrem la seva acceptació, que 
la indústria de cría i engreixament d'oques, així com les indústries 
a què donin lloc, es posaran a l'altura de les millors de l'estranger. 

L'engreixament de les oques és cosa ben senzilla. En fer-se 
en gran escala es disposa d'aparells en els quals es fà pressió a un di
pòsit, on es posa la papilla que es subministre a les oques. Aquesta 
papilla passa per un tub de goma que acaba amb una cànula que 
s'introdueix en el c~ll de l'animal. Si es vol fer l'engreixament a 
mà, es pot fer de les següents maneres. I. · Confeccionar boles de fa
rina i llet, subministrant-les a l'oca. (Fig. 2). 2." Donar grans 
a les oques amb l'aj uda d'un em"but i un bastonet. (Fig. 3) 3: Fer 
una papilla clara i donar-la a l'oca mitjantçant un embut i una 
llosa. (Fig. I) Seguint un procediment practicat en alguna regió 
francesa i que consisteix a posar-se a la boca la papilla i donar-la 
a l'oca. (Fig . 4) Aquest procediment, per antihigiènic, no és gens 
recomendable. . 

Les papi lles poden ésser confeccionades amb farina de cereals 
i aigua, o, en substitució d'aquesta , llet desnatada o sense des
natar, amb la qual s'acons~gueix un més ràpid engreixament i 
millor carn. També pot usar-se blat de moro bullit, com es fa en 
gran part de les comarques franceses que es dediquen a aquesta 
lucrativa indústria.· 

JOAN SALOM 
Dc ~'Escola Superior d'Agricultura 

•••••• a ••• Ra ••••• a ••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

La plantació d e ls arbres 
ÉPOCA DE LA PLANTACIÓ.-Rigorosament parlant, es pot plan

tar en tota època, però el període més indicat és el que coincideix 
amb el repòs de la vegetació, es a dir, des de la caiguda de la fulla, 
a la seva nova aparició , o, en altres paraules, des de la tardor a la 
primavera . La plantació mi.Ilor, que té més probabilitats d'èxit, 
és ra que es fa per la tardor. Plantant per la tardor, l'arbre té més 
tem ps d'agafar-se a la terra, d'arrelar , i pot, per tant, aprofitar les 
bones temperatures de la primavera, així que aquestes comencen a 
fer-se sentir; per aixó una dita italiana molt popular, aferma que 
que «q ui planta per la tardor , guanya un any»-. 

Quan no es pot plantar per la tardor, s'ha de plantar a l'h ivern, 
si l'hivern no és excessivament fred i humit, i s'ha d'aprofitar un 
día en què la temperatura no sigui massa baixa, en què no plogui, 
en què no hi hagi boires i la terra no estigui gelada. En cert~s 
comarques 'aquestes condicion"s difícilment tenen lloc, durant l'hJ-



vern, i s'ha de esperar la primavera. Però per la primavèrà' cO'meh
ça a ésser massa tard: els arbres pO'den pendre de la 'matei·xa ma
nera, encara que hi hagi menys probabilitats, però la vegetaciÓ 
queda un xic endarrerida. Quan sigui forçós plantar per' la pri:
mavera, s'ha de mirar d'anticipar la .plantaci'ó tant com es pugui . 
Així, doncs, e! mal costum català de plantar tard, 'cap al gen'et, al 
febrer i de vegades al març, haur.ía d'abandO'nar-se. SO'lament en 
païssO's molt freds ,o en terres mO'lt argilenques i humides la plan
,tació s'ha:de retardar, perquè així l'arbre queda desemparat per 
molt pO'c temps, ja:que, després de plantat, comencen les calO'rs cfe 
primavera. En canvi, en!païsO's càlids, en terres s'egu_es,: el millot 
és plantar aviat;:el millO'r període és el que va de la caigudà de les 
fulles, a les primeres gelades. Plantant re.n el període de les .gela
des, l'arbre podria mO'rir; plantant més tard , per la' primavera, 
es presenten els inconve~ients que havem recO'rdat, 

ELECCIÓ DELS PLANÇoNs ,-Aquesta elecció és fonamental. El 
,pagès ha d'an~r mO'lt en compte en escullir els plançO'ns que ha de 
ad,quirir: ha de dirigir-se a planteristes de confiança, a' persO'nes 
sèries, i ha de ~enir por, el que s'en :diu por, d'aquells que fan 
molta propa'ganda, i criden, i presenten centenars de medalles, 
diplomes i recqmpenses, i sqrten amb varietats noves de plantes, 
batejades amb noms estranys, Quasi quasi es pot dir que, cO'm 
més estrany és, el nom, menys valor té la planta. Nosaltres.pensem 
que la feina m~;; , difícil .del pagès, aquella que exigeix més ull i 
més intel-ligència , és la de saber conèixer i distingir els comer
cial).ts q~e fan llu~ negoc,i sen~e.' estafar-lo, d'aquells qu~ ,si,stemàti
cament l'estafen,' d'aquells que es dediquen al negoci d'estafar-lO', 
tant si venen plançons, cO'm si venen adO'bs o añticriptògrams o 
insecticides. ' 

Els plançO'ns han d'ésser ben fets, ben criats, drets, vigO'rosos, 
joves (com més joves , més probabilitats hi ha que prenguin), amb 
escO'rça llisa, l1úent, d~ bona color, sense 'ferides ni bonys ni cica
trius, sense cap meI1a de mal~ltia, ben fO'rmats i ben lignificàts, 
amb bones artels', molt ramificades. EIs'plançO'ns llargs i prims, 
amb arrugues, amb color 'nO' prO'u 'definida , no són bO'ns, no s'han 
d'adquirir, C:alTècordar que és prefer ible gastar un xic més, però 
comprar plantes que tinguin tO'tes les qualitats que havem enume
rat, que estalviar alguns quartos prenent les desfer res d' un planter. 
El qui vol fer aqliesta mena de estalvis, fa un mal negoci. 

CO'M ES ' TREUEN ELS ARBRES DEL PLANTER.-L'arbre s'ha de 
arrencar amb tota .cura , rompent el menor nombre possible 
de~rrels, Si es pO'gués treure amb el pa de terra, millor. Després 
d'arrencat, ha de patir pocs remenaments : s'ha d,e tocar poc, i les 
arrels han d'~star poc :temps a l'aire. O s'enterra deseguida O' 



ENGREIXAMENT DE LES ;:OQUES (1) 

Fig. 1 

(1) Fotografies obtingudes durant les pràctiques fetes pels alumnes de l'escola Su-

perior d'Agricultura. 
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'siembala- per a env¡a~-lò, emboli~ant-Io amb palla, amb molsa 
:Q amb gerba seca. ' Es convenient tallar un xic les arrels rompudes 
i despuntar els ram ets. 

'. PREPAR.~CIÓ'~DÚS ·:LANçoNs.-Els' p!añçons 'no s'han de plantar 
.tal com es reben. Fent-ho així, hi ha pr.obabilitat que molts no 
prenguin . . Per anar bé l'arbre, s'nauría d'e. plantar de-seguida de 
arrencat, però això . rara~ent ~s possible, i llavors s'han de pendre 
-algunas pre·caucÍons. Si els arbres han' arribat en bon estat i s'han 
de plantar de-segujd'a, es. poden guardar tal com vénen en un local 
'qualsevol, no gaire fred. Si s'han de con~ervar molts dies, convé 
posar-los enterrats en unà rasa, d'on sols es treuen el día d'em
pleat-los. D'aq'uesta manera, és segur que pendran. 

Quan els arbres han arribat gelats, (fet no estranyen el nostre 
pats; on les companyíes ferroviàries ' tenen totes les cures per les 
coses q tie els són co-nfiades), s'hqn de fer desgelar abans de 'plan
tar-los, posant-los en una habitació freda per uns quants dies; 
després de de~gelats, s'enterren cOrtl ha~em dit abans . 
..... 'Si han arribat mig secs, s'en pot. fer reviure alguns enterrant
los completament pe-r vúit o deu dies en una rasa i cobrint-los amb 
terra ben humida. La terra s'ha de tenir sempre ben humitejada. 

Abans d'ésser posat à la terra, l'arbre s'ha de sotmetre a~ l'ope-
ració d'arreglar les arrels i 'les rametes. . . 

En arrencar l'arbr.e, i durant el seu viatje, moltes arrels es 
rompen, altres s'aixafen, i altres es copolen. Si es deixessin aques
tes arrels, per les ferides entrarien fàcilme.nt els gèrmens de malal
ties. C9nvé, per aixó, treure)ota la part mig podrida i en degene
.r:ació , la part que aviat s'assecarà. Amb una ganiveta ben afila
da, o arn b un podal,l (per aquesta feina no serveixen l~s estisores) 

.es tallen totes les arrels no completament sanes. La ferida llisa afa
voreix la cicatrització; la ferida irregular, en canvi , és un niu de 
.tota mena de porqueries. El tall s'ha de fer de manera que la fe
rid.a ~iri cap a baix i que toqui la terra. Amb aquesta operació 
es deixen només les parts. veritablement vives, i,es provoca l'emis
sió de les arrels petites, que són les més útils : l'arbre, per tant, 
preç amb major facilitat. Després s'han d'a rreglar també les 
l~ames . . El ramatje d'un -arbre és proporcional al seu sistema ra
dicular: un arbre' amb moltes arcels., té. molte.s rames, i viceversa. 
Existeix una directa relació entre la part aèria i la subterrània" un 
equilibri, que es romp en tallar les arrels. Perquè no pateixi s'ha 
de restablir aquest equilibri. En general es pot dir que la supres
sió de les rames , ha d'ésser proporcional a la de les arrels; com 
m 'és arrels s'han tret, més rames s'h~n de tallar. Però en cada 
mena d'arbres, aquesta poda ha de fer-se d'una manera especial. 
Per a la prunera, perera, pomera, albercoquer, la supressió de les 
rames ha de fer-se menys forta que per al presseguer i el cirerer. 
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En fer aquesta poda, s'ha de mirar de deixar les rametes més 
bén situades, que poden servir per a constituir el brancatje de la 
planta. 

PROFUNDITAT DE LA PLANTAC¡Ó,-En general hi ha el costum 
de plantar amb massa fondària, i és un gran error. La plantació 
superficial té moltes més probabilitats de sortir be i de de donar 
resultats. 

Es pot dir que farbre ha de quedar al' mateix nivell en que es
taba en el planter. Però hi ha excepcions que cal tenir presents . 
En terres seques, o molt lleugeres, en països càlids, convé plantar 
amb un xic més de fondària, perquè les arrels trobin frescor i n9 
es dessequin, com passaría si quedessin a les capes superficials, en 
canvi, en les terres humides o fortes, en països freds, la planta ha 
de quedar quelcom més superficial, per a evitar que les arrels es
tiguin en contacte d'un excés d'aigua i pateixin fred i s'ofeguin per 
manca d'aire. • 

Però en un i altre cas es tracta de petites diferències de fondària . 
L'empelt ha de quedar sempre fora terra: els teixits de l'em

pelt són tendres i es podririen fàcilment amb la humitat del terreny', 
Una regla senzilla per a plantar bé, es la següent; En p1antar 

l'arbre, el primer pis d'arrels ha de quedar sempre al nivell de la 
superfície del sòl. Amb el temps, per les pluges i pel seu propi 
pes, la terrà baixa, i llavors les arrels, queden suficientment ente
rrades, Més endevant veurem la manera de fer-ho . 

ADOB DE PLANTAC¡Ó.-No s'ha de plantar mai sense posar a 
disposició de la nova planteta una certa cuantitat d'elements nutri
tius que'n facilitin la vegetació quan encara es jove, en el període 
que podriem anomenar crític de la seva existència, 

Aquest adob ha d'ésser bastant abundant, per què serveixi per 
alguns anys, que són aquells en què 'la planta ha de concentrar les 
seves energies a créixer i fer fusta, i no a gastar-les en treballs inú
tils per a l'agricultor, com sería l'estendre les arrels en cerca d'ali
ments . No és possible indicar exactament una fórmula d'adob 
que serveixi per a tota mena de plantes i de terres, perquè cada 
planta té les seves exigències, i cada terra la seva com posiciò, Però 
es pot donar una fórmula amb xifres mitges, que pugui aplicar~se 
a les te,rres de regular fertilitat. 

U n bon adob per a un arbre, és el següent: 

Fems . . , ... , 
Superfosfat. . . . . . , 
Clorur o sulfat potàsic. . . 

40 a 60 Quilos 
2 » 
I Quilo 

El superf9sfat es pot substituir per 4-5 quilograms d'escòries 
en les terres pobres de calç. En aquestes també pot ésser útil afe
gir-hi un xic de calç pura, 
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PRACTICA DE LA PLANTAGIó.-Com haven dit, la plantaciò s'ha 
de fer un quant temps després d'haber preparat la terra, aprofitant 
dia no gaire fred ni ventós ni humit. Q.uan s'ha practicat un 
desfons total, i la terra, per tant, ha estat remoguda, el mateix día 
de la plantació s'obren uns clots petits, suficients per a contenir les 
arrels de l'arbre . 

La plantació es fa de la següent manera: 
Amb una eina qualsevol és rompen-o es graten-les parets i 

el fons del clot, que s 'han endurit, per a augmentar el volum de 
terra remoguda, i sobre tot per què les arrels no estiguin dins d ' una 
espècie de caixa, amb parets impenetrables. 

Després es posa el tutor, de manera que' quedi fixat a la terra 
ferma. Això és important, sobretot en les comarques ventoses. 
Però com que és necessari un tutor molt llarg, en les comarques 
que no pateixen vents impetuosos, el tutor es planta en la terra que 
om ple el clot. I 

En el fOns del clot s'hi posa després una capa de fems un xic 
pallosos, és a dir, no ben desfets; en terres humides és convenient 
posar-hi', abans dels fems, una grossa capa de pedres que serveixi 
per a recollir les aigües, traient-les del contacte amb les arrels. 

Amb la terra més bona es forma després un con que arribi 
fins a la tercera part o fins a la meitat, o més, del clot. L 'alçada 
d'aquest con ha d'ésser tal, que, posat l'arbre damunt, el primer 
pis d'arrels quedi al mateix nivell que la superficie del terreny. 
Es fa sostenir la planta sobre el con, tenint cura que estigui verti
cal i alineada i en el centre del clot se separen les arrels i es distri
bueixen en totes direccions, sense forçar-les. Entremitg de les 
arrels es va ti ran t de mica en mica, terra fina barrejada arn b els adobs 
minerals, mirant que totes quedin cobertes i no es formin buits 
que impedirien la presa de l 'arbre: per això es va comprimint cu
rosament i poc a PQc. En les terres compactes no es comprimeix; 
n'hi ha prou amb desfer ben bé la terra perquè sigui molt fina. 

Quan l'arbre se sosté sol, es posen els fems, ben desfets. Els 
fems no han de estar mai en contacte am~ les arrels, perquè podrien 
determinar la p!Jtrefacció d'algunes d 'elles o al menys farien difí
cil la cicatrització de les ferides. Després s 'acaba d'omplir el clot 
apilaqt u,n xic la terra a l 'entorn de la soca per a cobrir les arrels 
superficials. Quan la terra s 'atapeirà, la superficie quedarà tota al 
mateix nivelL 

Allí on no plou gaire, en lloc d'apilar la terra a l'entorn de la 
soca, convé més, per acumular l 'aigua, fer-hi un clotet. En 
aquest cas , la plantació es fa un xic més pregona. 

En algunes comarques italianes solen adoptar un procediment 
de plantació que crec convenient per coneixer perquè pot convenir 
aplicar-lo en aquells llocs on l'aigua i les pluges són molt escasses. 

L'arbre es planta de manera que el primer pis d 'arrels quedi 
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més 'O menys a mitja alçària del cl'Ot. Els detalls de plantació són 
iguals als que havem indicat per al mèt'Odè' c'Orrent: El cl'Ot es va 
'Omplint de mica en mica cada any. Així les arrels queden niés 
enterrades i n'O es c'Orre el perill que l'arbre m'Ori òfegat 'O que falti 
humitat. 

CURES SUCCESSlvEs.-Després de plantat l'arbre, es r..ega. Aques
ta subministracíó d'aigua té per 'Objecte augmentar el c'Ontacte i 
adhesió entre les p,artícules terr'Oses i les arrels, i, al mateix temps, 
di'ss'Oldre els elements nutritius per a satisfer les ' primeres necessi ... 
tats de les plantes. 

Les regades s'han de repetir ,sempre que es vegi que la terra 
s'assequi , s'Obret'Ot durant els d'Os 'O tres primers mes'Os. 

Quan per una raó q ualsev'Ol n'O es p'Ot regar 'O resulta difícil i 
embarassós, es p'Ot, per la primavera, cubrir el terrenya l'ent'Orn 
de l'arbre, amb una capa de palla 'O d'herba seca 'O d'un material 
semblant, per a mantenir la fresc'Or, evitant una .intensa evap'O
ració. 

L'arb.re s'ha de pr'Otegir també dels mals que p'Ot causar el 
bestiar. M'Olt pràctic és l'ús de les cistelles de j'Onc 'O de canya que 
s ' estilen en certes c'Omarqu.es. També p'Ot emb'Olicar-se l 'arbre amb 
rames espin'Oses. 

Durant els primers temps especialment, és indispensable im
pedir el desentrr'Otllament de males herbes, le~ quals r'Oben a.igua i 
nutriment: la terra ha d'estar . neta i e'n p'Ols; les treballades han 
d'ésser superficials. Per a afav'Orir el desentrr'Otllament de l'arbre, 
é~ m'Olt c'Onvenient subministrar per la primavera de 2'0'0 a 3'0'0 

grams de nitrat de s'Osa per arbre, 
per. últim, n'O s'han de descuidar els tractaments c'Oñtra les 

malalties, s'Obret'Ot els d 'hivern: un arbre que ja des de petit puja 
malalt, n'O serà mai un b'On arbre. 

AUGUST MA TONS 
Cap de Servei d 'arbres fruiters 

Folklore de la Pagesia 
(Continuació) 

Si n'O f'Ossin les creences rel-ligi'Oses que guarda en s'On c'Or, la 
vida pagesa seria un c'Ontinuat martiri. Ara , mercès a .Déu, n'O és 
així: el pagès tem i està exp'Osat a un fred tardà, a una pr'Ol'Ongada 
sequera, a un aiguat excessiu, a una gran'Or esguerrada, 'O a qual-



sevulla dels altres enem"ics que solen fiageJ 'lar-Io; però no es deses
pera pensant en millors dies passats, i dí.u resignadament: 

239.-Los pagesos 
sempre som de l'any que ve. 

Essent els cereals els productes agrícoles que exigeixen una 
tasca més laboriosa, tarit .en..llur desenrotllament com en una re
col'lecció, i estant subjectes a tantes conting~ncies per a arribar a 
bon terme , no és estrany que la saviesa p.opu~ar s'hagi manifestat, 
en això, de tantes i tan variades maneres com veurem en la se
güent cançó, que es podria dir que n'és el compendi , per sa admi
raJ5le aplicació de motius exclusivament populars: 

CANÇÓ. DEL PAGÈS 

Jo us di -ré la i-de-a que pop-ta el a-.gès quan 
~ ~ . ' ~ t r "sonE 1",,6 r~ G r r I &10' ~ E1ç' 1;1 

som al se -tem bpe, que éslo f:;;; ptt mes: ia pas - sa quí-me- pa si 
~ ~ ." ~ fi s-3~ Jo t lo r' LC El oC S'1~P' $ 

po-drà sem-bra, o si el se-men-!:ep v,n-dpà molt l'-dà. 

240.-Jo us diré la idea 
que porta el pagès 
quan som al setembre, 
que és lo florit mes: 
ja passa quimera 
si podrà sembrà, . 
o si el sementer 
vindrà molt tardà. 

Ja som a l'octubre: 
cau' lo sementer; 
tira lo gra a terra 
com si res vaigués. 
Qui no en té ne busca; 
l'altre en va a comprar: 
no pensa en l'hivern 
si tindrà prou pa. 

Ja som al desembre, 
cerca de Nadal. 
Ell va a la botiga: 
- Què he fet del cabal?
Se compra un pronòstic 
per veure el que diu : 
si dóna neus o aigües, 
lo pagès se'n .riu . 
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Si plaia bastant 
al mes de gener, 
colliríem oli, 
ordi, i blat també. 
Si al gener no plou 
i pega en gelar, 
lo un diu a l'altre : 
-Quin mal temps nos faI 
L'altre li respon, 
ple de bona fe: 
-Lo març i l'abril, 
ells ho han de fer.-

Si plaia al febrer, 
no estem molt contents , 
que l'aigua no és bona 
segons en quin temps. 
No us en fieu massa, 
del mes de febrer: 
de cap o de cua, 
sempre l'ha de fer. 
Si lo març rriarceja 
no us refieu d 'ell: 
castiga l'ovella 
i mata l'anyell. 
Com és tan caín , 
sempre va de boig: 
fa calamarsades, 
vents i gambairots. 

Ja som a l'abril. 
Sol ser molt eixut: 
si per Sant Marc plaia 
no hi ha res perdut. 
Com és tan caí n , 
soL ser molt estret: 
deix mor! a sa mare , 
vora el riu, de set. 

Per Sant Pere Màrtir 
lo pagès va al camp, 
i a la mà s'emporta 
algun brot de ram. 
Quan vèu lo sembrat 
se posa a plorar, 

• que' per falta d'aig'ua 
no podrà espigar. 

Ja n'entrem al maig 
amb gran desconsol: 
en comptes de ploure, 
marinada L sol. 

(Seguirà) 
'VALERi SERRA l BOLDÚ 
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Jardineria casolana 
L'afició a les plantes és tan estesa, que poques són les famílies, 

per modestes que siguin, que no tinguin almenys una planta en 
test. 

La profusió de plantes~ en els blalcons, finestres, galeri~s, te
rrats, patis, celoberts, habitacions, etc., n'es una prova evident. 

Moltes plantes hi prosperen d'una manera notable, degut al 
conreu i encert en la situació exposada. 

El conrreu que necessiten les plantes esmentades és principal
ment una bona terra adequada a la necessitat de la planta que es 
vol conreuar, atenció en el regar-les, en donar-les els adobs corres
ponents, i en la grandària relativa dels testos o recipients, on han 
de plantar-se. . 

La terra es compon, generalment, de parts més o menys iguals 
de terra ordinària de conreu i fem ben podrit, o terra-fem. Algu
nes plantes, com camèI1es, gardènies, hortensies, etc., s'han de 
conrear en terra de castanyer, bruch, o altra terra vegetal que no ~ 
con¡ingui calç. 

La terra de conreu, ordinàriament, conté més O menys quanti
tat de calç, i aquest element és nociu a la vida de les plantes in
dicades, puix que, produint una vegetació groga i raquítica, les 
anihila ràpidament. Per a les regades, és convenient en temps 
secs i calorosos, observar diariament si la terra de tots els testos 
presenta la superfície seca. En tal cas s'ha de regar en abundor . 
No es regarà la que tingui la superfície humida, presentant un as
pecte fosc, i més o menys pasto~a al tacte. La terra seca presenta, 
generalment, un aspecte clar, polsós i dur al tacte. Quan una 
planta presenta ~n aspecte tirant a groc i la terra és humida, gene
ralment és que el forat de desguas del test es troba obstruït. En 
aquest cas s'ajeu -el test a fi que surti l'aigua entretinguda, i es de
sembussa el forat quan la terra és un poc eixuta, asegurant-se que 
l'aigua sobrant de les regades surti fàcilment. 

És indispensable, en plantar una planta en test, abans de posar
hi gens de terra , 'col'locar un boCÍ de test sobre el forat de desguàs 
situat al fons, per evitar l'obstrucció. 

Quant la terra és seca i les plantes estan pansides, han d'ésser 
regades copiosament. Si continuen pansides, és senyal que la 
terra és excessivamen~ seca, i en tal estat no absorveix l'aigua inte
I:iorment filtrant-se amb rapidesa pels espais produïts a l'interior 
en assecar-se la: terra en excés. En aq uestcos, s'ha de remoure la 
terra su perficialment sense ferir les arrels, per a aplicar-hi tot se
guit les regades necessàries. Si el test és petit, ha d'ésser introduït 
dintre d'una galleda contenint aigua suficient, cobrint la terra dos 
o tres dits, sense remoure-la prèviament, fins que quedi completa-
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ment mullada; cosa que té Hoc quan l'aigua queda en repòs en 
parar les bombolles produtdes. qua'n ·s~rt ·l'aire>~eAi.n~ la terra. 

Essent les dimensiòns dels testòs limitades, els elements nutri
tius de l·a terra que contenen són tilmbé llmitats, 'i per taÍ1t.; ·ésÏn
dispensable, per . a l'obtenció de: plantes sane!) .i vigoroses, donar.:. 
cada vuit dies, des d'abril a setembre, una regada contenint ele-~ 

ments nutritius en quantitat 'raonable, o ·bé ¡;ep:artir ad0bs .en 'pols, 
dam unt de la terra dels testos, a raó de 2 grams, o un bon pessíc 
pér decímetre quadrat, removetit la terra, ja sia amb una for.q uilIa, 
o un gavinet sense punta, o. bé amb un·bastOnet afilat;teniri comp-.i 
te de no ferir les arrels i, regant-se tot seguit. ' .~ 

L'adob dissolt anticipadament és molt més còmode, més.-. enèr- : 
gic i més ràpid a causa-de sa divisió .infinita. 

Pot· ba-rrejar=-se a l'aigua a dosis homeopàtiques. (una cullerada 
de cafè o 4 grams per litre d'aigua) i regant-se com d'otdin·ari. AI-
gunes de les fórmules d'adobs químics' san.cionades per l'experien
cia universal per a plantes <1è test , 'són les .següents · de l'eminent'. 
professor Mr. Georges Ville . . 

Fórmules d'adobs per' a tulipes. jonquilles, lliris de 'Sant Anto- . 
ni , vares de Gessé i clivies. 

Per 100 grams: 
Superfosfat de caiç. ". 34 gran1s 
Nitrat de potassa . . -16 » 
Sulfat de amonLac. 2,0 » .-..... 
Sulfat d~ calç . . 30 . » 

Fórmula d'adobs per a aspidistres, geranis, alfàbreg.ues, piGar-' 
dia, e~pMregueres, .pr.imaveres;.o-matr.imo}1is, formi UITIS· i violers. -· 

Per IOO grams; 
Superfosfat de .calç. 34 grams 
Nitrat de p0tassa . 16. » 
Nitrat de sosa : . 25 » 
Sulfat de calç anhidre . 25 » 

Total. . 100 grams 

Fórmula d'adobs per a ros'ers, eures, crisantemes,'tradescànsies, • 
begònies, falgueres, ficus i vainilles. . 

Per IOO grams: . _ >. 

Supérfosfat de calç. . 40 grams 
Nitrat de potassa . 30 » 
Sulfat de calç anhidre. 30 » ' 

Tótal. . 100 grams 

Fórmula d'adobs per a palmerès i' azeleès. 
Per ' IOO grams: 

Superfosfat de ' calç. 
. Nitràt de potassa . 
Sulfat de -calç ,anhidre., 

-Lotal. . .. 

50 grams 
16 » . 
34 » 

. .m!Lgrams 

( 

'. . . .--
s. MATAS , 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Ja el teníem previst i fins e'nonciat l'actual moment del mercat, car com po

drà recordar-se, diguerem a fins de desembre que renuades les relaci~ns ' mer
cantils amb França per perllongament de l'acord , influiría en el começ i en la 
propietat el dit estat de coses. 

Així mateix hi ha influit en l'alça la menys costosa sortida dels vins per faci
litats en 'els transports , rebaixa de nòlits i menors perills de travessía . Això ha 
fet que represa l'activitat des començ de l'any, ens tròbèm avui amb una fran:>a 
tendencia alcista que comporta majors transaccions i una mes ~ctiva exportacï'ó a 
França i Suissa. 

Cert que no tots els tipus frueixen d 'igual benefici , car els mes sol'licitats son 
els clars de poc color i gradació i els negres de bona capa; amb tot, els uns vnéen 
encalçant als altres, per a que els cellers comencin a descon gestionar-se . El co
merç, un bon xic temerós, regula llurs compres amb una prudència força con
semblant a por, i això fa q.ue els corredors i intermediaris vagin encara a bots i 
tries , refugint les ostentacions d 'ajust. 

Els preus vénen promediats entre les pessetes I '70 i I '!lo grau hectòli tre a la 
propietat, i sabèm de compres ja realitzades a les pessetes 2 grau , que sembla ésser 
el preu vinent regulador que de fòra Catalunya no troben excessiu els magatze
mistes i gent d 'embarco Tot fa esperançar una major activitat per a febrer car els 
vin s de tria aniran escassejant per a que els hi arribi el torn als nostres vins de ge
neral característica 12' a IS ' i colors cirera i dorats. 

P. 1. LI . 

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

INFORMACIÓ 
Ens comuniquen de Sant Gregori (provincia de Girona) que l'estat dels conreus 

està un .xic endarrerit, essent regular l'aspecte de la· collita. 
El règim atmosfèric, durant el passat mes de gener , ha estat plujós i fred. 
Durant el passat mes s'ha pagat la civada de classe vermella o negra de 17 a 

20 pessetes la quartera de 80 litres; l'ordi, de 20 a 25 pessetes la mateixa unitat; el 
blat de moro , de 32 a 33 pessetes el mateix volum; les faves, a 30 pessetes , també 
la quartera de 80 litres. 

Les patates s'han cotitzat a 17 pessetes el quintar de 40 quilos, i als mateixos 
preus i unitat la trepadella. 

Els porcs s'han pagat de 3'35 a 3'75 pesse.tes el quilo. 
El preu de.Ja dotzena d 'o us ha estat de 2'50 a 2'75 pessetes. 

(Notes del nostre corresponsal Sr. Pere O/rones) 

Segons noticies de Tàrrega, els preus que han regit darrerament en els mercats 

han estat els següents: 
Blats blancs, 48 pessetes els 100 quilos; id. rojos, 48 pessetes els 100 quilos; Ci

bada, 39 pessetes els )00 quilos; elat de moro, 40 pessetes els 100 quilos; fabons, 
36 pessetes els roo quilos; Ofals, r4 a 15 pessetes els 100 quilos; Vins del païs, 18 a 
20 pesse¡es els 100 quilos; Vins d'Aragó, 30 a 35 pessetes els 100 quilos, Esperits 
(rectificat) , 200 pessetes els 100 quilos; Misteles, 68 a 70 pessetes els 100 quilos: 
Anisats, 180 ·pessetes els 100 quilos; Oli , 7 a ]'50 pessetes el cuartà; Ous, :1 a 

2'50 pessetes dotzena . 
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CONSULTORI En aquesta secció es respondrà a totes 
les consultes que racin els senyors subs
criptors indicant el número de subscripció. 

F. P., de Manresa.-Per al cas d 'agricultura mixta que es practica en la seva 
comarca , està molt indicat (en substitució del Progrés Agricole et Viticole de . 
Montpeller, que és molt recomanable en qüestións de vinya) Le Journal d'A,gri
culture pràctique, que surt a París. El preu de subscripció és de 23 francs l'any. -

S. B. i B., de Barcelona.-Desitjava V. saber si era pràctic, per a la construc
ció.de les parets del cups destinats a la conservació de l'oli , l'ús de les rajoles de 
vidre que ven una casa de Madrid. A tal pregunta havem de contestar que les 
trobem molt bones, però que am,b tota seguritat és un material que ha de resultar 
un xic costós. 

Pot llegir el Consultori del número anterior, i allí trobara quelcom interessant 
sobre l'ús de les rajoles ceràmiques per als dits usos. 

Quant a la consulta referent a on es construiexen les trilladores eléctriques i si , 
ja s'han construit les que sols necesiten 2S cavalls de força" tingui present el que 
li anem a dir : 

En veritat es tracta de dues màquines diferents que en fan una de sola: màqui
na productora de força i màquina útil que per a funcionar ha de rebre força. El 
motor constitueix la primera, i l'altra és la trilladora. 

Vet-aquí per quina rao poden les trilladores ésser mogl,ldes per màquines de 
vapor, motors eléctrics, de gas pobre, d 'explosió etc., etc. Cal , doncs, fer distin
ció entre la trilladora i el motor, essent impròpia la denominació de trilladores 
eléctriques, ja que totes ho poden ésser. 

Llevat dels grans models americans , no aplicables en les nostres comarques, 
totes les trilladores poden ésser mogudes amb 2S H. P. de força, i fins amb menys , 
puix trovarà models variadíssims. 

Quant a la mena de motor que es pot usar, és qüestió quasi purament econò
mica. Són molt recomanables, per llur comoditat, netedat i carencia del perill 
d 'incendi, els motors elèctrics, els quals a igualtat de circunstàncies, han d 'ésser 
preferits als altres. 

J. M.' M. i E., de Vich.-No sóc del seu parer quan diu que, essent una feina 
p.esada I.'escurar, apilar, escampar i colgar els fems, sigui aquesta la causa que no 
es pugui estendre la superficie conreada en cada mas. 

Jo entenc que és ·Ia manca de fems ço que limita aquest expandiment. 
Els adobs quimics, és clar que són una bona solució, però sols han d 'uti lit

zar-se com a complement dels fems, ja: que resulten , sobretot ara, costosíssims. 
Altra cosa que cal tenir en compte és l'a lternància dels conreus de grans 

d 'aresta amb les lleguminoses, procurant no sembrar dues anyades seguides un 
cereal, nitrogenant així les terres i estalviant els adobs quimics nitrogenats que 
avui dia manquen i són els menys assequibles per llur preu. 

Crec, doncs, (precisant en poques paraules çò que ben bé mereix tot un tractat) 
que la solució la tenen vostès en la Plana de Vich, que m 'honro de conèixer 
bastant. 

¡er. Augmentar fins al màximum la producció de fems, augmentant els con
reus forratgers per a poder augmentar el nombre de caps de bestiar. 

20n . Perfeccionar els mitjans de conreu , cosa que ja han fet bastant en la 
Plana. 

3er. Millorar la rotació de cultius, és a dir, fer alternar els llegums amb els 
cereals o grans d 'aresta. 

EDITORIAL CATALANA, S. A. - Mallorca, entre SID7 i 259 - Barcelona 
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Agricul tors!· 
Empleeu juntament amb ers 
adobs químics o orgànics el 

Fertilitzador 
R-adiactiu 

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

Agència general per a Espanya del PERTI· 

I 
L1TZADOR RADlACTJU H. B. C., Bruch, 
núm. 42: Barcelona. - De venta en les 
principals cases d'adobs d'Espanya. 

- --========================================,-
::: Marca 
registrada BACCHUS 

(PATENT) 

ENSOFRADORA 

i SULFATA'DORA 
LES MILLORS DEL MON 

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

Teléfon G. 952 

BARCELONA 

Reparacions i peces de recanvi en tots 
els sistemes d'aparells de sulfatar. 

DEt-fANl'S CATALEG 

D~==============~======================~:~ 
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Màquines: Perns: Accesoris 
INSTAL'LACIONS DE FABRIQUES 

per a fer Rajoles, Cairons, Teules, Totxos, 
Maons (plens i foradats) , Tuberies o Canonades, 

a "base de TERRES o ARGILES - -

Màquina, moguda a força animal, 
fabricadora de materials d'edificació, amb fangs o argiles 

Instalacio)1s de FABRIQUES de CALÇ i CIMENTS 

PREMSES , 
AMASSA

DORES, 
MOLINS , 
MAXACA

DORES, 
GARBE
LLADO

RES 

MESCLA
DORES de 
morter, etc. 

Màquines i Motllos per a 

fer: BLOCS, MAONS, CO

LUMNES, CORNISES i·al

tres objectes cl 'ornamenta

ció amb CIMENt i ARENA 

'ESTUDIS PROJECTES 

J. F. Vilalta, c. E. 

(Apartat de Correus) BARCELONA 
•• · •• 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11. 
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Selecct6 d'arbres per a repoblació de riberes 

Plançons de POLLS BORDILS 

• ' 0" • • • 

reconeguts en el XIV Congrés de l·a Federa-

ció Agrícola Catalano-Balear, com una de 

les classes de poblaci:ó de major producció 

• • • • • 

Carolines = ,Plàtans = Acàcies 
Albes = Pollancs de totes classes 

• 

'. • • • • • • • .-
Migu·ei Bosch Batlle: 
BORDILS • • • • • • (Girona.) • 

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