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OliUfRf~ flRRWUinf~ 

L'olivera Arbequina, que de temps imme
morial proporciona pletòriques collites en la 
renomenada comarca oleícola d'Urg~ll. va 
acreixent ses excepcionals aptituds en altres re
gions i ree"1plaça amb feliç èxit a altres varie
tats de senyalat aprecl, ampliant-se àrees in
menses de culliu. 

Realitza l 'estimació de aquest arbre, sa 
gran resistència a I es secades, com ho demos
tra el que en molts secans amb precipitacions 
inferiors a 300 mii·Jimetres per any, viu prospe
ra i fructifica l'Arbequina. 

Es recomana especialment aquesta olivera: 
Primer: Per adaptar·se en la majoria de te
rrenys, per pobres que sien. Segón: Per sa no
tabilíssima resistència a les glaçades. Tercer: 
Per començar a rendir als tres anys. Quart: 
Per la facilitat de recol·lecció . Quinl: Per no 
causar en elles els esttalls, que en altres va
rietats, les malalties i pestes que desenrotllen 
aquesta classP. d'arbres. 

Es pot afirmar que entre les millors i més 
recomanables oliveres, poques poden garan
tilzar millor que l 'Arbequina les fructificacions 
abundants l'èxit econòmic de lola explotació 
oleícola. 

----PREUS----
P lançons d'un any. de o·~o a O'íO metres: 
25 plançons, 25 pres.- 50 plançons, 45 ptes. -

100 plançons, 80 pies. 

Plançons de dos anys. èe e·¡ O a nOn elr< s: 
25 plançons, 35 pies. -fO plançons, 60 ptes.-

100 plançons, 110 ptes. 

Plançons de tres anys. Alt de 1':10 a 1'50 metres: 
25 plançons, 40 pies.- 50 plançons, 75 ptes.-

100 plançons, 130 ptes. 

Embalatge en bones caixes, amb molsa, 
a 10 pessetes els 100 plançons . 

Les demandes deuen anar acompanyades de 
son import. Correspondència, demandes f girs a 

E I Cultivador Moderno 
Notariat, 2, principal. - Apartat de Correus, 625 
Te èfcn, 3.699 A. BA R C E L O N A 

En dirigir-vos a les cases am.mciadore.'l, citeu AGRICULTURA 



•••••••••••• 
B~scules 

• catxes pera 
cbtbals 

·[p~lÇ)~[f(í'J~~ 
-- PArlAment, 9 

~~~cs~~®líiJ~ 
---·---. ---------· • • •• 

• • 
Agríeu I tors! 
Empleeu juntament amb els 
adobs químics o orgànics el 

F ertilitzador 
Radiactiu H. B. c. 
MARCA "U. R. T." 
que és un poderós estimulant 
de la vegetació que augmenta 
les collites d'un 20 a un 50 o¡o 

De venda en les principals cases d'adqbs 

LA HISPANENSE INDUSTRIAL 
V COMERCIAL, S. A. 

BARCELONA MADRID I 
I Bruch, 4Z Argensola, 4 

Tel. S. P. 678 Tel. M. 4146 

• • 
o~~~~~~========~~~o 

SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 
(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 

••• • •• 
PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

les més perfeccionades : les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AU'!'OMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPITJADORES : BOMBES 

MANGUERES I AIXETES PER A TINES 

lnstal·lacions modernes per a Cellers Cooperatius 

Productes Enològics : Aparells d'anàlisis de vins 

Adobs químics : Sofres i Sulfats 

En dlrlglr·vos a les cas•s a"uncladores, citeu AGRICULTURA 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sor tida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona , any: Pessetes 9 Fora: Pessetes tO E stranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

tln altre perill per les nostres produccions 

E L professor Silvestrí, un dels més eminents entomòlegs act'llals, ha 

fet a l'Escola Superior d'Agricultura, un curs fortament interessant 

sobre la lluita natural contra els insectes, ço és, sobre la manera de com

batre els insectes danyosos a l'agriC'Illtura per mitjà d'altres insectes car

nívors. Digue 'm de passada q:ue hi hem après coses noves i que el con

cepte de lluita natural que tenia guanyada teòricament les nostres sim

paties, ha pres ara, en el nostre esperit, una forma nova mé concreta 

dava_nt de les seves àmplies possibilitats d'aplicació pràctica. 

Caldria ara que la Mancomunitat, oberta com sempre a totes les útils 

innovacions, fes seu el programa exposat pel professor Silvestrí i in

tentès a Catalunya la implantació de la lluita natural en vasta escala. 

Ja hem escrit altres vegades que per sobre de tot millorament agrari. 

està la lluita contra els flagells i que el veritable progrés pot a solir-se 

solament quan els ene~cs de les plantes són dominats. Cap pag· s intel

ligent no renovarà els s¡ms mètodes de conreu ni el seu utillatge, si abans 

no està segur que les collites no eràn destruïdes. 

És per això que el problema fonamental és el de combatre les malal

ties. 
Parlant particularment amb el professor Silvestrí, però, !Ultra comple

tar i aclarir els conceptes que informen la lluita natural, hem discutit 

també d'altres problemes d'entomologia. Un d'ells, sobre el qual volem 

cridar l'atenció dels nostres llegidors, és el dels perill que amenacen al

gunes collites P.er la introducció a Catalunya de nous pru·àsits que es 

troben ja en alguns països mediterranis. Paràsits nous, vinguts de ter

res llunyanes, ja aclim~tats a :Emropa i dotats d'una prodigiosa facultat 

de destrucció. 

Les revistes estrangeres fa temps que han parlat d'ells, estudiant-los i 

senyalant llur progressiva difusió . però el professor ilvestri ba sapigut 
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donar-nos la sensació clara i ben tangible del perill que per l 'eco-nomia 

agrària de la nostra terra representaria llur introducció a Catalunya. 

Ultra l ' Yce1·ya Pu.1·chasi, la introducció de la qual, procedent de Por

tugal ha estat recentment senyalada per Garcia Marcet i de la Phto1·i-· 

maea ope1·culella, existent des de fa alguns anys a la nostra terra i de la 

q:ual ha parlat a les planes d'AGRICULTURA En Jo·an Aguiló, hi han altres 

paràsits temibles q'Ue fàcilment invadiran la península, si l'Estat no es 

preocupa d' implantar un vigorós sistema de vigilància que controli totes 

les introduccions de plantes i fruites i arribi, si és necessari, a. prohibir 

categòricament certes importacions. 

El problema, al nostre entendre, es presenta clar i la solució no gaire 

difícil, sempre que el govern vulg>Ui decididament impedir la invasió. 

Però l'escull és precisament aquest: que el govern tingui la ferma 

voluntat d'impedir-la. Fa uns cruants anys haguérem ocasió d'intervenir 

en una importació de plantes procedents de França i ens convencérem 

aleshores que si totes les malalties no han invadit encara els conreus es

panyols, és sols perquè el nostre comerç d'importació de vegetals és ex

iTaordinàriament reduït. Certes inspeccions--quan es fan-<Do tenen, en 

efecte, altra conseqüència q'Ue la de produir molèsties, despeses i retra

ços, mentre ' els paràsits poden .alegrement traspassar la frontera segurs 

de la més completa impunitat. 

Per això seria opo·rtú, potser, que les nostres entitats .agràries es _diri

gissin al Govern demanant el compliment estricte de la llei i, si és neces

sari, la promulgació de lleis riguroses que serveixin pel cas actual i pels 

temps a venir, car, per desgràcia, el número de paràsits que poden inva

dir els conrerus és infinit. 

Si pel cas de I'Yce1·ya Pwrchasi la invasió no revesteix un caràcter de 

gravetat perquè existeixen mitjans de lluita natur~l d'eficàcia definitiva, 

pels altres possibles paràsits, les coses no es presenten d'una manera. tan 

favorable. I fins per I'Ycerya el problema pot canviar d'aspecte i esde

venir perillós si no s'impedeix la difusió de la foT111ig a aTgentina, la 

qual fa dificilísima la lluita natural i en redueix els beneficis. Aquest pa

ràsit, d'una voracitat esfereïdora, no és lluny de la nostra terra; és, se

gons sembla a València, ha invadit ja Portugal, es troba al sud de 

França, i a Itàlia, els focus d'infecció descoberts fins avui són dos: un 

a la Ribera ligur i l'altre en proximitat de Jà,pols. 

Cal :recordar sols els danys enormes cau sats per la filoxera, per a com

pendre el periU de les introduccions de pasàsits exòtics. 

Un altre par$,sit temible és la Do1·íphora decemlineata, que ataca a to

tes les solanàcees. A últims de 1921, la zona francesa invadida, a la 

Gironda, arribava ja a uns 200 quilòmetres. I la invasió, com és natural, 

va creixent i va estenent-se, malgrat les preCaJUcions del govern, perquè, 
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dins d'un Estat, no reeix possible impedir les relacions comercials, tan

cant una zona amb una mena de cordó: sanitari que isoli el lloc infectat. 

A Itàlia, el govern, preocupat pel perill que representa per a la pro

ducció la introducció de la Do1·iphora decemlineata, està esúudiant la 

conveniència de prohibir completament la importació de qualsevol sola

nàcea, única manera eficaç, potser, d'evitar el contagi. 

Un altre paràsit molt perjudicial és la Laspeyresia molesta que ataca 

els brots terminals del presseguer, obrint en l'interior una galeria que 

ocasiona la mort del brot. Ultra el presseguer, ataca també l'ametller i 

l'albercoquer. 
La Laspeyresia molesta, descoberta fa alguns anys al Japó, a Aus

tràlia i als Estats Units, es troba .ara al Sud de França i és comuníssima 

en tota la Ribera lígur, a Itàlia. 

Pensant en la valor que té a Catalunya la producció de présseguers i 

d'ametllers i a l'extensió d'aquests conrffils, es comprèn la necessitat 

d'impedir la introd•ucció de la Laspeyresia. 

· Cal, doncs, fer qualque cosa per evitar l'entrada a la nostra terra 

d'aquests paràsits. La solució CJllle nosaltres proposem, de cridar l'a

tenció del govern de Madrid, és ben modesta; el. govern, com altres vega

des, prometrà, dictarà, potser, alguna disposició teòricament acceptable, 

però en la pràctica les coses quedaran igual. Mes, mentre les coses 

estiguin com estan i fins per a defensar els nostres interessos haguem 

de recórrer a Madrid, no hi ha altre remei. 

Després de tot, la nostra protesta i el nostre crit d'alerta potser irritin 

un xic més a algun diari de Madrid. I .això, al cap i a la fi, és un aven

tatge. 
AUGUST MATO 1S 

Els enemics del Sindicat 

ELS DE FORA CASA 

D EIXA que et parli abans CJlllle dels altres, d'aquells que siguent amb 

seguretat els no tan perillosos quan van sols, són els primers que el 

vindran al pensament al parlar dels enemics de l'associació econòmica

agrària; dels més vistos, dels que es destaquen més en la llista que ens 

havem imaginat: els Comerciants. 

Però abans, en conciència, necessito fer una distinció, o millor dit, 

una aclaració, perqTUè d'aqueixa manera quedin les coses millor sentades. 
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No confonguem els Comerciants amb el Comerç. Encara que l'un no 
pugui existir ,evidentment, sense la concurrència dels altres, entenem que 
s6n dos cossos diferents, i que, per al nostre cas i per la relació qn¡.oe hi 
hem de tenir amb els dos, és força necessari considerar-los com a dos eJe-

' ments. 
Nosaltres necessitem del Comerç com de la mateixa Agricultura, ja · 

que ell constituirà sempre una part integrant de l'economia mundial i el 
nostre necessari mitjà d'expansió, la nostra única via per on han de pas
sar els nostres fruits, siguin de la collectivitat o de l'individu, i per alli 
on ens han de venir leo; pessetes que valen. 

El Comerç no és un enemic : és tot lo contrari, és el oollaborador amb 

el qual hi hem d 'estar sempre en íntim contacte i amb el que hi han de 
mediar relacions sempre amistoses i fins cordials. 

No ens fem illusions. 
No cal que pensem, per ara, i parlant en termes generals, en substi

tJUJir-lo ni en acaparar-lo, perquè el dia que ho volguéssim intentar i lo
gressim fer l'assaig, ens hauríem de valdre necessàriament d'altres per
sones tècniques en qüestions comercials, i llavors, fixa:'t que no haurem 
lograt més que un canvi de persones, amb un sol aventatge econòmic 
per part nostra, però que en general rudundaria en fer condicions ben 
poc diferentes que abans, quan no fos en perjudici nostre. 

EL Comerç, com l'Agricultura, és font , de riqu:esa i de prosperitat. El 
que hi ha és que aqueix mai s'hauria d'exercir d'una manera abusiva, 
sinó en cert modo condicionada, però això depèn dels homes que el 
composen, dels Comerciants. 

I d 'aquleixos n'hi ha de dues maneres, però tots plegats, en lo fona-
mental pensen ... com pensa tothom, i per ço caldrà que abans d'emetre 
judici ens fixem en lo següent: Ells, segons 'sigui la seva orientació co
mercial, tenen uns magatzems, estives, maquinària i utillatge; uns des
patxos o unes cases què, namralment, els cost:en pessetes; ells tenen uns 
capitals propis (i moltes vegades han d'utilitzar• el crèdit), exposant-ho 
tant a la pèrdua com a la ganància; tenen uns fruits comprats susceptj

bles de minves i de pèrdues; una clientela bor:a, rerò q'Ule un client un 
dia els pot estafar; una xarxa qe cases, representants, corredors i agèn
cies que, demés de costar-los pessetes, s'esposen que algu'Il d'ells els sigui 
infidel. I; hem de reconèixer que és cosa:> perfectament humana, qu:e des
prés de volguer cobrar els interessos i an:'¡.ortitzacïons normals de tot lo 
seu, dels diners empleats i dels que .algunes vegades no són seus, han 
d'heure un benefici compensatifll:, si pot ser, amb el seu treball també i 

amb les possibles pèrdues i, després de tot, voldran damunt de tot .això, 
tot el sobrepuix que puguin. 

Si volem parlar com es diu amb el co1· a La rnà, no podem per açó cen 
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suTar-los. Al fi i al cap, nosaltres, si poguéssim, també faríem el mateix. 

Si hi ha un vinyater (poso per exemple) que hagués comptat l' interès 

àel capital-terra, les despeses que la graven, el cost de producció i un 

benefici n <>rmal , i damunt de tot, pogués abastar 'Ull millor preu, no crec 

que per totes les raons exposades es decidís a cedir el fruit més barat; 

no, ell no deixarà escapar l'ocasió de fer-ne .sempre més pessetes. 

Deixem-nos d'apassionaments i coloquem-nos en el terreny de la re

fl exió i del càlcul i, encara que pagesos (en el sentit despectiu qm.e moltes 

vegades ens ho diuen), siguem conscients. Lo contrari és ignorància de 

la realitat, tossuderia, passió. 

Però el que hi ha de censurable en molts d'ells, és el fet de que no 

s'imposin, amb respecte a nosaltres, aqueixes mateixes reflexions que 

faig, i que recomano que uns i altres les tinguin en compte. 

Ells volen defensar-se, gm.anyar pessetes i guanyar-ne tantes com pu

guin, fins a, si poden, enriquir-se; però aqueixa aspiració tan comuna en 

els homes, ~ns la neguen de fe t a nosaltres. Ells constitueixen grans as

sociacions, i ben enteses i ben disciplinades per a la seva defensa, prenent 

per això el caire més funest moltes vegades; el comprar bara~; però r.e

guen a ls altres el dret de defensar-se val~nt-nos de l'associació també; ells, 

en front de l'individu, completament desarmat, hi posen una collecti\,jtat 

forta, però no volen capir que el dèbil s'enrobusteixi i s'armi de l'associa

ció per a posar-nos, al menys, en igualtat de circumstàncies; ells són, i 

110 demostren, collectivistes per a llur defensa i per l'atac, i volen que els 

demés (i ho prediquen i pretenen convence'ns) sigUem individ111alistes. 

I a ahò no hi ha dret, senyors Comerciants. (Senyors Comerciants 

que així penseu; perquè també hi ha honorables excepcions.) 

I és clar, els que els fa nosa aqueixa associació, se les pensen totes per 

veure si la poden destruir. 

Però generalment no don en la cara: se'ls veru.ria massa i llavors la 

seva actuació els resultaria, amb seguretat, contraproduent. 

Ells disposen de nombros s i eficaços mitjans: influències amb els 

Governs, diners, capacitat intellectual, premsa, algunes revistes netament 

JJrofessionals, d'altres que no ho semblen i fins d'altres que diuen i tot 

defensml los intereses ag1·ícolas o un sub-títol semblant. I , naturalment, 

per ells ens donen informacions de mercats i notic ies, ben poques vegades 

ajustades a la veritat. 

Descendint ja més, es valen d.e la seva organització perquè els nombro-

os individus q'l1e la formen (i dels que en resideixen en cada poble), més 

o menys encobertament ens enganyin i ens ataquin quan sigui l'hora i 

que ho faran arPJJ tots els mitjans que estiguin al seu abast i que tu, vol

gut agricultor, bé prou que en conehes algtu.n ... 

Hem de pensar, amb tot, que hem dit que de comerciants n'hi ha que 
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pensen de dues maneres, segons sigut el caire o extensió que han donat al 

seu negoci. 
En lo fonamental, o sigui en feT negoci, tols pensen igual; en els mit

jans posats en pràctica es diferencien notablement. Els uns es sostenen 

en aquell te1-reny ,elevat, fan el negoci amb noblesa ... guanyen pessetes 

ben guanyades. 

Eis altres descendeixen. Els •uns, valent-se, però, d'aquells mitjans 

d'ordre superior que tenen, volen els Sindicats perquè troben millors. gè

neres, més massa i millor tracte i tot; els altres els detenten i posen en 

joc tot lo possible per desfer-se'n; els uns són els valents del negoci, els 

altres són els covarts, el pobres d'esperit. 

I resten uns tercers que, encara que infladament ells es diguin «Comer

ciantsni alguns fins es crooen que ho són i bo fan entendre, en canvt jo 

expressament no els he inclòs en aquella classificació que he fet. Aquei

xos en veritat no són Comerciants: són ... allò que d'ells en diuen les se

ves víctimés. 

Són els miserables, que, per guanyar una misèria al cap de l'any, 

tenen els p~sos i les meSIUl'es curtes; són els que deixen diners a compte 

deL fruit i amb l'obligació de portar-li perquè després el pagarà més ba

rat, faci delarar per cobrar-lo i es queden els pic os per torna; són els que 

constantment estan a l'aguait de les cases que sofreixen misèria per 

contratemps o per malalties; són els que sobornen al pesador municipal 

(si hi ha bàscula pública) ; són els que et donen els adobs amb barreges 

de terres o pols de la carretera; són els que es desd1uen del tracte pre

textant motius d'alteració en el gènere ... però se'l queden sí, per transi

gir, els hi dones a mig preu; són els que, al pagar-te, et resten una quan

titat discrecional per les mermes que el fruit ha sofert en l'estiva; són 

els qu,e t'admeten la mostra perquè si al mateix dia vas a trobar a un 

altre, hom·adament no te 'n pugui prometre més pessetes; són els abans, 

molt abans de la collita volen presentar-te un negoci amb un tracte; per 

posar obstacles i no quedar-se amb el gènere si ha baixat; són ... ; bé ho 

saps prou tu, pacient pagès, que cada dia els veus i que fins que has 

entrat en el Sindicat n'has sigut víctima ! 

D'aqueixos, si bé no en podem dir «Comerciants», en canvi podem 

dir qu e són el nostres enemics més declarats. Ells es valen de tots els 

mitjans per baixos que siguin. La calúmnia, la insídia, el pacte, el so

born, la po1ítica local, el caciquisme, la ignorància de la 'gent ... tot això 

pren com auxiliars seus i ho posa en gir sempre, treient a cada; ocasió el 

que millor li escaigui. EJls són la causa de molts entr ebancs que s'opo

sen al nostre avenç i de moites qüestions que sorgeixen en el sí dels 

nüstre.s Sindicats; clar, que com nosaltres, coneixen les virtuts i les 

flaqueses dels homes, es valen de la seva coneixença, de la seva relació 

.. 
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amb ells, del seu pTestigi, de la seva amistat i fins dels diners que treuen 

quan convé, per fer trontollar els nostres homes i .allunyar als que encara 

no ho són. D'alli és la tàctica de fer flaquejar a l'individu i calumniar 

als oap-davanters per així enderrocar la insti~lJ,!!ió. 

Cal que en previnguem i que f ilem. molt prim perquè ells tampoc quasi 

mai donen la cara. Es valen d'altra gent menys wspitosa, es valen 

moltes vegades dels nostres socis mateixos i d'un d'ells que expressament 

i per ço li han fet jurar. ¿ o veieu que si ho fessin ells mateixos ningú 

els creuria? · 
Per aquixa sola r.aó els hem de témer. Ells són més perillosos perquè 

els tenim constantment entre mig de nosaltres, es fiquen en les nostres 

converses, ho saben tot i poden valdre's de tot per atacar-nos. 

Contra aqueixos, ens hem d',escudar sempre amb les armes que ens 

dongui la prevenció, la premeditació, .abans de fer-nos seves les seves 

dites, la confiança en els nostres homes, la disciplina i, per: damunt de 

tot això que al fi i al c.à.p depèn dels homes, la nostra fe i entu

siasme en les nostres institucions. 

¡Costa tan poc fer u n bloc de gent bona per destru ir la maldat que 

ens ba d'anoorrear! 
JosEP M. RENDE 

Ca p del Servei 
d'Acció Social Agrària 

Notes d'un viatge al Migdia de França 
III 

EL CELLER COOPERATIU D'ESTAGEL (P. O.) 

E N sortir de la visita del celler de Latour, prenguérem la carretera 

d'Estagel, arribant ràpidament o . aquest bonic poble situat a la 

ribera dreta de l'Agly i .amb estació de ferrocarril departamental que 

enllaça a Rivesaltes 'amb la gran línea. En la seva típica plaça Major 

s'alça el monument al seu fill illustre, l 'astrònom Francesc Aragó. 

Els seus vinyats són com els de Latour, situats en planes i muntanyes, 

essent al peu el Rupestris Lot i els empelts Garnatxa negra 30 per 100 i 

Carinyena 70 per 100. El Celler res més -qJtLe admet que els raïms de 

muntanya, tenint els propietaris que ela"Qorar-se els de plana a casa 

seva; no obstant, té en ·projecte fer una installació com a Latour per 

admetre aquests raïms. Aquest Celler fou fundat en 1910, contant avui 

dia amb 420 socis, qruasi tot el poble, que aporten un total de 40,000 hec-

\ 
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tolitres. El capital de constitució fou aportat, una part pels socis en 

accions de 200 francs al 4 per 100 d'interès i amb dret .a portar 50 hecto

litres per obligació; l'altra part fou aportada per l'Estat, en les mateixes 

condicions que ho fa en casos semblants i la forma del qual és ja cone

guda pels nostres llegidors; el primer préstec fou de 70,000 francs, i per 

una ampliació de l'edifici vell, 55,000. 

Acompanyats pel seu digne president, M. Jean Tor.eilles, i del bode

guer, M. E.mili Guïn, visitàrem detingudament els dos cellers, vell i nou, 

situats un enfront de l'altre a uns 100 metres de distància, rebent ama

blement dels esmentats senyors totes les indicacions sobre eL seu funcio

nament. 

Celler d'Estagel : Celler nou 

El celler vell té dos insta1lacions mecàniques; una Paul, amb cènia i 

turbina derrapadora, la rapa cau a .uns dipòsits escorredors i d'aquí a 

les gàbies de les premses, la pasta, per desnivell natural, va per un rec 

de fusta a omplir els recipients, on se fa la fermentació tumultuosa; l'al

tra insta1lació és Coq; la vagoneta aboca directament a una trepij adora 

derrapadora, la rapa de la qual és portada a la g~bia de la premsa per un 

elevador especial; la pasta és elevada a 11 metres d'alçada, per una 

bomba de veremes Coq, el rendiment de la qual és de 400 hectòlitres a 

l 'hora, que al mateix temps que l'eleva l'empeny horitzontalment, fent-se 

el transport que es vulgui. 

Els dipòsits són de ciment armat rectangulars; en l 'edifici primitiu 

són en tres pisos, i en l'anexe hi ba solament un, però disposats en fer

radura. 
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Les bombes q:ue tenen són totes elles Foufler, de l'últim model. 

Les premses són 4 Marmonier, de 3'10 metres de diàmetre, que fan 

dos premsades diàries, i 2 premses hidràuliques Co<r, de doble gàbia de 

Celler d'Estagel : lnstal·lació mecànica 

1'15 metres de diàmetre i que fan un pressió de 250 atmòsferes; la bri

sa qJU,e surt dels grans, la passen tres vegades per aquestes premsas. 

Celler d' Estagel : Moll de descàrrega del Celler vell 

El cost de tots aquests edificis primitius, inclòs l'anexe fet en 1913, 

és de 4'50 francs per hectolitre, incluïda la maquinària. La quota mitja 

d'amortització és de 2 franc per hectolitre. 
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El celler nou fou inaugur.at en 1921 ; és 'Wl edifici situat al mateix 

costat del riu, de forma rectangular, de 25 per 60 metres, amb quatre 

rengles de dipòsits amb dos passadissos a lo llarg i altre a l'ample, amb 
dues portes laterals. La instal:lació mecànica és Coq i de la qual poden 

fer-se ben bé càrrec els llegidors amb l'adjunta fotografia; la vagoneta 

aboca en •una tramuj a i l'elevador de catúfols aboca els raïms a la tre

pitjad(}ra derrapadora, les rapes cauen directament a la gàbia de la 

premsa hidràulica, i la pasta va 8f un dipòsit d'on és elevada i transpor

tada per una bomba de veremes, igual a là d~ la instal:lació vella. Al 

costat d'8!questa instal:lació hi ha lloc per a una altra parella. 

Les premses són una de 2'30 metres de diàmetre autodèclic Marmonier, 

i 1 hidràJU.lica Coq, igual a les anteriors, i que treballen en les mateixex 

condicions. 
Tot el vi que fan és brisat, de graduació variable entre 12 i 16 graus, 

la maceració dura uns 8 dies, el rendiment de la verema és de 135 quilo

grams per hectolitre. 
• Amb 1a instal:lació nova elaboren 100,000 quilos de raïms diaris. El 

cost d'aquest últim edifici é~ de 730,000 francs, incluïda maq.u.inària, o 

sigui 52 francs per hectolitre de capacitat. 

Els premis concedits per l'Estat a 3Jquest celler per foment de la Coo

peració, i dels que vaig parlar en el primer article, han estat els se

güents: 

Any 1910 

Ar.y 1913 

Any 1921 

24,600 francs 

8,900 francs 
15,000 francs 

48,500 francs 

Com pot veure's, han disminuït les subvencions l'any 1921, degut a 

l'estat de crisi aètual. ¿Quin dia serà aquell que els n_ostres governs 

copiïn les ensenyances del francès en aquestes qüestions? 

E. M . D'YMBERT 
Enginyer Ajudant del Servei d'Enologia, 

No desconfieu dels Sindicwts si actualment passen wna crisi. Arreu 

del món la indústria, el comerç, ragricultura, la passen també . És 

l'epidèmia d'ara que acabarà com totes les anteriors i serà seguida 

pe1· un període de grandiosa florida. Els sindicats són eLs amos del 

pervenir enccwa que els enemics· diguin i prediquin el contrari. 
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Dels prunaires de l'Urgell 

e OM que hi ha varietats de prunes que amb relativa persistència man-

tenen en l'arbre la seva fruita j a ben madura, i s'hi asseca, no 

hem de fer cap més. suposició per a endeyjnar com l'home féu la troballa 

de la indústria del secatge de fruita, ~specialment la pruna. Es tan així 

lo fàcil .que ella és, que en l 'extensió de les capacitats casolanes, arreu 

on hi h a pruneres, hi ha també establerta la indústria. I .això ha de ier 

que el nombre de varietats de pmLDes que en major o meno-r quantitat' 

s'assequen ha d'ésser llarguíssim: 

Però l'assecatge amb 1'exten.sió pròpia de la indústria no s'ha pas 

establert a tot arrem Europa, a la regi6 balcànica, principalment en 

lo que és avui Xeco-Eslovàqruja, i a França, en la baixa plana del Go

rowa, centrant-se a A gen. A l'Amèrica del Nb rd, centrant-se al mig i 

nord de Califò-rnia, i al Sud de l'Oregon. A l'Austràlia:, i ·al Transwaal 

sols sabem que hi existeix en creixent. En tots aquets llocs la pruna 

que s'asseca, no és .unà qualsevol, sinó que és una d'especial, d'entre les 

diferents que s'hi produeixen. A la Xeco-Eslovàquia, la pruna honga

resa; a França, la pruria d'Ente o d'Agen; a la Califòrnià, totes les 

europees, però principalment la d'E.'nte; a l'Oregon, ·Ja pruna italiana o 

Fellemberg; i al Transwaal i Austràlia, suposem que deu haver-hi aques

tes franceses. 
En totes aquestes prunes, que són els campions de la indústria en llur 

I 

país, un bon prunòleg entenem que hi veuria un molt estret parentiu. 

Totes són de forma ovalada, de pell més o menys morada, de carn su

crosa, però poc sucosa, de pell forta, la fulla s'assembla entre elles, les 

branques rara vegada duen aqu ells dards que· acaben en punxó, i solen 

ésser branqrues d 'escassa ramificació.' Demés, totes elles s'assequen (acla

rint el concepte, s'assequen bé). Això darrer no s'entén en tot el seu 

' significat, si no s'ba probat mai d'assecar prunes de diferents varietats. 

Referent a a ixò, els californians tenen dos mo~s per a parlar de les 

prunes. Tota pruna quan fresca es diu ccplumn, i quan seca es diu 

ccprune». Aqruelles variètats que serveixen bé per l 'assecatge, encara que 

fresques, tamb-é es poden dir ccprune». I amb molt encert distingeixen 

ells que totes les ccprune» han sigut ccpluffi>,, però que no totes les 'ccp1umn 

poden convertir-se en ((prune». 

Però en el mercat espanyol hi tenim més o menys la pruna seca, que 

.es ven amb nom de Clàudia de la Rioja, i que és veu que és una pruna 

rodona, probablement la Clàudia verda. osaltres tenien unes referèn

cies de Califòrnia, indicant que la Clàudia s' assecava deficientment, gai-
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rebé podent-se classificar entre les que no s'assequen. Sabíem alg:mes 

proves d'abast casolà, fetes a l'Urgell que ens feien suposar possibilitats 

per l'assecatge. A l'Urgell hi havia producció prou gran, per fer pos

sible qualsevol prova que s'intentés. 

En l'entusiasme que l'eximi agricultor D. I. Girona sent per tot allò 

que representa un avenç per l'agricultura del país, vàrem trobar la com

prensió per les immediates probabilitats de la indÚ;stria en l'Urgell, i 

l'efectiva ajuda de totes menes per a esbrinar-ho, però en importància 

industrial. 

S'operà amb 25,038 quilos de fruita, la qual era pràcticament tota Clàu

dia Verda, fora una petita partida de 2,845 quilos de Clàudia daurada o 

Orero. 
La pr.una s'assecà la major part al sol, i la resta en un assecador in

dustrial del tipus de cambra o «tuneln, de corrent forçada. Només volem 

parlar de l'assecat al sol, perquè ens dirigim als prunaires, i no als in

dustrials, i entenem que al sol principalment és on han de fer l'assecatge. 

S'usaren estenedors fets apropòsit, de dos per un metres, tot de 

fusta, amb les peces de formar el quadre resistent de cap a 5 centímetres 

d'alt, per a presentar prou rigidesa, i amb el fons de l'estenedor de; fulla 

de fruita d'uns 7 a 8 millímeres de gruix. Fusta asserrada, sens pm.lir. 

L'experiència ens ha ensenyat que uns amb altres, aquests estenedors 

tenen cabuda per a 30 qmilos de Clàudia 'verda fresca, és a dir, a l'esten

dre al sol. 

La fruita, abans de posar-se al sol, s'escaldava en lleixiu de sosa bu

llent, el qual es procurava estés a la concentració de 0'5 %. S'usà per 

això una caldera apropòsit, tipus de les més rudime_ntàries que s'usen a 

Califòrnia, i que a indicació nostra ens construí un calderer de Lleyda. 

Installada a l'aire lliure en ple camp; el foc es feia amb rames i brostes. 

Aquesta experiènCia ens ha aclarit dades de valor local, i ens ha 

confirmat, per a les clàudies, molts conceptes de l'assecatge, que ja els 

coneixíem certs quan es tractava de les prunes d'assecar. 

En el primer ordre : primerament la ppca observació, i el que els mur

cians s'emportin la pr.una de l'Urgell encara ben verda, ens havia fet 

rebre diferències de l'època de plena maduresa de la pruna, compl3ta

ment equivocats. La Clàudia daurada deien ésser madura al 15-20 de 

juliol. La que nosaltres ingressàrem ho f01t1 entre el 20 i el 27, solament 

estant madures per assecar les últimes. Per la Clàudia verda d ~ien estar 

madures cap al 5-15 d'agost. N'ingressarem des del 1 d'agost (excessiva

ment verda) fins al 18 de setembre. De 1'1 al 10 setembre, fou quan colli

rem el fruit en més bon estat de madm.resa per assecar. Compari's això 

amb el temps en què colliren els murcians. 

En els dies de més sol de l'agost s'assecava la fruita escaldada eri 8 
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dies. A haver &igut pruna d'5J.ssecar, haguera anat més ràpida encara. 

Observarem que en el centre de l'Urgell no s'assecava el fnuit tan rà

pidament com a Balaguer. P~nsem que és deg.ut a les mullenades que en 

el primer lloc es depositen durant la nit. 

Encara que els fets determinats per les variants de la Naturalesa, 

no creiem prudent fiar-se de una sola experiència, d'un sol any, n'obs

tant em sembla poder avençar que l'assecatge al sol, haurà d'anar acom

panyat d'un assecador artificial per a guardar-se del perill qille repre

senten les primeres pluges de tardor. Així ho dicta la nostra experiència 

(l'enguany. 

En el segon qrdre; comparades amb les prunes d'assecar, donen més 

«granotes», o siga prunes que boi seques són. deformades; donen més 

«trotaires», o p11unes que s'han de triar d'entre les seques i traspassar-les 

a un altre estenedor, on encara són tendres; i «bombes», o bé prunes que 

no s'assequen, sinó que s'inflen fins a reventar, fent-se del tot malbé. 

Aquest darrer fet és directament relacionat amb allò de que hi ha prunes 

q.ue no s'assequen. Tal pas~a amb les asiàtiques per exemple. Aquesta 

manifestació, en les prunes d'assecar es presenta amb les <<bombes», que 

els hi costa molt de reventar, i hi apareixen en escassíssim nombre. En 

les que no s'assequen apareix la manifestació de seguida de posades al sol 

a assecar. O bé pel punt d'immersió del pecíol, o bé per qualsevol ferida, 

es fa el reventat. Apareix runa bromera, que s'estarrufa fins al tamany 

d'un sigró, deixant escapar el suc de la fruita per la ferida: Si tasteu el 

suc, o la bromera, o la carn de~ , voltant quan encara no és avençat el pro

cés, . ho trohareu agre. Passa .una fermentació, que aca,.ba per menjar

s~ tot el sucre de la carn, i deixar-la fofa i dolenta. Això passa més als 

dies de sol del mig istiu, i nosaltres observàrem que es feia molt més en 

la fruita sense escaldar. 

Per què això passa en unes prunes i en altres no? Encara no ho ha estu

diat ningú, que nosaltres sapiguem, però deu ésser que _algunes prunes 

(les d'assecar) deuen tenir alguna substància de reacció contrària a la fa

vorable pels ferments que fan l'enredo. 

Tornem al nostre cas. La pruna Clàudia verda, si és tractada amb 

cura, es pot escaldar sens ésser reventada, s'escalda bé amb llexiu, i 

s'estén amb cura al sol, dóna una ~antitat prudencial d'aquesta immer

sió. Si no és així, sobretot si no s'escalda, se n'haurà de llençar molta. 

Però de totes maneres és fruita que es pot tractar. 

La Clàudia daurada, s'ha de classificar ben bé dins del gl1Up de les 

que no s'assequen. .Se'n fan moltes, però moltes, de malbé, es tractin com 

es vulguin. Demés, la seva condició acuosa les hi fa dar un rendiment 

petitíssim. 
El rendiment industrial per la Clàudia verda fou de 25 %. 
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El rendiment industrial per la Clàudia da'Urada fou de 14 %
A França, amb la pruna d'Eute, conten cap a 33 %. 
A Califòrnia, amb la pruna d'Ente, compten cap a 40 %. 
Sens dubte, creiem que la Clàudia daurada ha d'ésser eliminada de tot 

càlcul d'assecatge de fruita. Mentre no se'ns demostri diferent, entenem 

que no es pot fer res amb ella en aquest sentit. En qu~nt a la Clàudia 

verda, què? En el poc consum del país, en pruna seca hi tenim la com

petència francesa i la calif9rniana. Si fos major el consum, igualment 

ser ien majors les importacions. Els presents aranzels graven aquestes 

importacions en 18 cèntims el quilo. No es prou marge per a salvar .una 

tal diferència de rendiment. . Demés, és cosa que dubtem, lo de la .millor 

qualitat de la pruna seca Clàudia comparada amb la d'Ente. E.'n rea

litat s' aprècia més dolça, però també més basta. Doncs, deixant de banda 

tot altre factor, queda clar, per lo .que alrendimen :fa i confiats en l'abast 

de la nostra experiència, que la pruna/ Clàudia v,erda no és convenient 

per a competir amb la producció estrangera de pruna seca. 

;En· el decurs de l'istiu,' poguerem fer proves experil;nen~ls d'assecatge 

de diferents varietats de prunes. Ve 't aquí els resultats. Noti'¡:; que una 

prova d'aquesta mena, per ésser feta amb fruita grossa, madura, triada, 

i amb molta aura, &ol donar un rendiment més alt que no el promig que 

és el que s'obté en la indústria. 

Els rendiments experimentals obtinguts són: 

Pr.una Clàudia daurada 
)) )) verda 
)) )) mórada 
)) >) Bavay 

«' Hongaresa (?) 
)) A n'a Spath 

16'7 % 
29'0 )) 

32'0 )) 

36'0 )) 

23'0 )) 

30'0 )) 

els ·quals volem que siguin considerats només que com a indicació. 

I permeti-se'ns unes observacions. 

La Clàudia da1..t1·ada no és cap promesa, n'obstant el producte .sem

blant ~ncara· que poc dolç,, és •qui-s'ap-lo fi . 

La Clàudia verda la calculem d'un r.endiment industrial de 25 %. Pen

sem que s'hauria; de collir de l'arbre que fos madura; però n<l del tot; així 

la seva delicada pell aguantaria més, 1 la-· faria de més fàcil escaldar i 

remenar. El prod.ucte és dolç, molt dolç; i entenem que hi manca acide

sa que la .faci més palatable. 

La Clàucl,ia momda és molt fàcil de tractar i d'escaldar bé, perquè 

la seva condició forta, · ,i de pell groixuda la permeten remenar de qual

sev.o•l manera. Però dóna un producte molt bast. 
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La Clàudia Bavay també és fàcil de tractar, i s'escalda bé. Dóna un 

produ cte bé de. dolç i acidesa. Es fruHa de promesa pel sucratge, però 

té l'inconvenient de madurar molt tardana, no abans del 15 de setembre. 

Totes les Clàudies tenen junt al pinyol unes fibres lleugeres, que de

preci~n molt la qualitat. 
La Hongausa (pensem que és aquesta varietat). Es tracta molt bé, i 

s'escalda amb facilitat. 'asseca ràpidament, i no es fermenta, doncs que 

ja és una pruna tip:us d'assecar. La qualitat és de primera a la presen

tació, però és mancada de dolç al gust. 

La Ana Spath és facilissi.ma de tractar, d'escaldar i d'assecar. Es 

una derivada de la pruna d'Ente, i ja no cal dir res més. El producte és 

eJtcellent en tots conceptes. 

Les dues últimes varietats sols s'experimentaren amb uns quants 

quilos. 
R. SALA 

Enginyer agrícola 

L'associació . dè ral fals . a rUrgell 

E , les ;notes aportades en anteriors articles bem atès sempre a l'al

fals com a planta cultivada isoladament, i sols en parlar de la 

sembra férem notar la seva freqüent associació amb cereals o altres lle-

• guminoses. Mes com. sigui que sovint l'alfals s'associa amb altres plan

tes pel seu cultiu, d'aquí que haguem cregut pertinent dedicar aquestes 

lletres d'avui a tan important qüestió. 

Quan es disposa d'aigua abundant i el clima i la terra són apropiats, 

durant tota la vida de l'alfalsar, a l'Urgell s'acostuma a associaT-se a la. 

lleguminosa el cultiu dels cereals. Es procedeix de la següent manera: 

Disposada la terra per a rebre la llavor, es fa a la tardor la sembra 

d'alfals i blat. Al juny s'alça la coJlita d'aquesta graminea, i es dóna 

una bona regada, i al temps apropiat es fan les segues d'alfals, com 

d'ordinari. 
Aquella tardor no se sembra, p;uix amb la llaurada que dem·ia fer-se 

per a procedir a tal operació, es volcarien les arrels poc fone\es encara 

de la farratgera. 
A l'estiu del segon any es comencen les segues fins al setembre, i es 

donen dues passades de cultivadora, :no molt fondes, seguint-les de dues 

de curra. A l'odubre o novembre es sembra el blat, q.ue al juny es sega, 

regant després tot se¡suit amb bona quantitat d'aigua. 

Si la collita del blat ha vingut ·primerenca, es fan tres bones segues 
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d'alfals al juliol, agost i setembre. En aquest mes es procedeLx com a 

l'any anterior; i així successivament durant tots els anys de vida, a 

excepció dels dos darrers, en quals es subtitueix el blat per l'ordi. 

Cada tardor, abans de sembrar el cereal, s'incorporen a la terra, per 

cada hectàrea, aquests adobs: 

Sulfat potàssic 

Superfosfat de calç 

100 quilos 

200 quilos 

Procedint així, la producció anyal, com pot vffitre's, és d'una collita 

de blat o d'ordi i de tres dalls d'alfals, tot de bona qualitat. Es perden, 

per tant, tres dall de farratge. Si la valor d 'aquests és , superat per la 

valor del gra collit, el negoci és lucratiu; de lo contrari, deu aban

donar-se. 

No sempre és a l'obtenció de prats artificials simples a què es destina 

l'alfals, sinó que sovint passa a ésser part integrant de prats compos

tos. Joan d'Egru.ileor, entre pluralitat de fórmules de barreja de llavors 

, per a obtindre prats compostos, dóna la següent : 

Per a prats temporals en terres lleugeres. Per hectàrea 

Rai-gras d 'Itàlia 

Civada alta 

Dactilis apilotat 

Festuca roja 

L . • 

Trefle violeta 

Trefle blanc 

ALFALS ... 

l.Jupulina 

Civada groga 

Poa del prats 

PRIMER LOT 

SEGON LOT 

3'360 quilos 

8'960 quilos 

13'500 quilos 

4'560 q.uilos 

4'400 quilos 

1'125 quilos 

2'450 quilos 

3'600 quilos 

9'360 quilos 

3'600 quilos 

Si ens fixem en la fórmula donada per Eguileor veurem que les plan

tes hi estan agrupades en tres lots. Les llavors s'han juntat en tantes 
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partides quantes n'ha aconsellat les condicions especials de les mateixes, 

especialment la densitat i el , tamany. Agrupades en cada cas de bar

reja de llavors en els lots neGessaris, es procedeix a la sembra començant 

pel lot de grans més voluminosos, que deuen ésser enterrats a major fon

dària ; i acabant amb els que hagin de quedar ben superficials. Si un 

lot ofereix poca quantitat de llavor, o aquesta és molt xica, es barreja 

amb arena, per a major 111Diformitat en l'escampall, La sembra d'un lot 

es fa en sentit creuat amb el lot anterior. 

Podríem transportar ara. un · reguitzell de dades referents a parts 

artificials, mes les omitim per no allunyar-nos de nostre objectiu, que en 

parlar en aquest punt de l'associació de l'alfals amb altres llavors no 

ha sig:ut pas per a altra cosa que per a puntualitzar això. Deixem-ho, 

doncs, per terminat amb lo dit. 

* * * 

Com tot fina en aquesta vida de trànsit , vé un dia en el qual el prat 

d'alfals comença a donar mostres d'acabar-se. Es costum entre nostra 

pagesia, l 'any abans de roturar l 'alfalsa.r, de destinar-lo a la producció 

de llavor. 
Després de feta la primera sega d'aquest any, es deixa que la planta 

fructifiqui per a la qual cosa és necesssari regatejar-li l'aigua, evitant 

així la producció de filloles, que perjudicarien el granar. 

Una vegada les tabelles són ben negres, ço que acusa una perfecta 

maduració del fruit, es reaullen i fan secar amb gran cura, per a evitar 

pèrdues, i de no batre-les de seguida, es guarden en lloc ben sec. ' 

La batuda pot fer-se a l'istiu o a l'hivern; amb màquines especials, 

o pels mitjans ordinaris. Si s'espera a fer-ho a l'hivern deru.en triar-se 

dies de forta gelada, puix la humitat dificulta la sortida del gra de la 

tabella. ' 

Ja returat l'alfalsar, no ha de caure 's mai en el pecat de sembrar en 

aquesta terra altra vegada la mateLxa farratgera- ni cap altra llegu

minos~. ja que el negoci no podria ésser més ruïnós. "Tal terra està 

cansada d'alfals», sentim sovint en boca de nostre agricultors, els que 

amb tals paraules no fan més que exterioritzar aquell pensament. Han 

de passar varis anys per a que una terra que ha tingm.t alfals pugui pro

duir-lo novament amb gran esplendor. Això és degut a que les capes 

fondes del terreny s'han anat esquilmant dels principis fertilitzants en 

ésser absorbits per les arrels de la farratgera, i es necessita molts anys 

per a que la fertilitat pug¡ui refer-se. Sols quan això hagi tingut efecte 

pot intentar-se novament el cultiu de l'alfals on ja n'hi hagués hagut. 

J. VILADOT PUIG 
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Més sobre les malalties d~ls porcs 

D ESCOMPTADES les malalties roges, de les quals hem parlat en articles 

publicats l'any passat a AGRICULTURA, les altres · que ataquen els 

porcs no tenen gairebé importància. No ob tant en parlarem en aquest 

article , fent esment de les que hem observat i que es presenten amb més 

freqüència en la nostra comarca. 

Algunes vegades els porcs sofreixen indigestions. Aquestes solen anar 

acompanyades de mals de ventre, batiment; l 'animal es revolca i per

T<ejv., el color de la pell esdevé lleugerament esblancaït. Poc amic de 

donar medicines per la boca als porcs (car havent-ho de fer per força 

és fàcil introduir el medicament per les vies respiratòries, ço qrue deter

mina la mort ràpida de l'animal), he intentat algunes vegades donar

lo~-bi injeccions d.e pilo-carpina i eserina, havent-ne SUCCeït que mai ]B 

tingut ocasió de notar el més petit fenòmen fisiològic produit per aquests 

medicaments,' a pesar d'ésser tan notabl_es i ràpids els seus' efectes en 

altre mena de bestiar. Si es dóna el cas que ells beguin o mengin .més o 

menys, els calomelans, sols o associats amb algun altre purgant, solen 

fer efecte. 

Un accident sol succeir amb illguna freqüència; és aquell que en diuen 

els pagesos ¿ngorgosaT-se (obstrucció esofàgica) sobretot quan se'ls co

mença a donar trumfes, que són sempre les més petites, i es dóna el cas 

qtU¡e encara que és costum el coure-les i xafar-les, sempre se n'escapa al- . 

guna per entre mans sense xafar, i aquestes. so·len ésser la causa de l'ac

rident. Els porcs, com que són molt go.Josos, s' aboquen al bassi .amb 

fúria i de les primeres _gorxades, amb prou feines mastegades, succeeix 

que un porc té grans· extremitmts, que s'ofega, que aflueix abundància de 

saliva pels . nari~s i per la boca i que plega de menjar, i és que una petita 

trumfa o cos es_trany l'ha emboiat el carcabos. R'n aquests casos, si es 

veu qme no desapareix la , causa, he trobat que lo que dóna més bons re

s~lltats, encara que no sempre, són les injeccions d'apomorfina; cinc cen

tígrams d 'apomorfina i ~eu d'aigua, donat en dues vegades, si en la pri

mera meitat no es noten efectes. M'be trobat a vegades que amb una 

injecció d'aquestes, al cap de 7 minuts han ving¡ut grans esforços per vo

mi,tar, i l'animal s'ha desfet de l'embaràs, però .de vegad'es no he notat 

cap efecte, com si l'animal f-os insensible al medicament. Entre Ja classe 

P,agesa s'usa fer ço qu e se'n diu la jo1u:ada, o siga fer una sonda . de jonc& 

i ~asar-la coll avall, de resultats nuls, i procediments que té els se.u,g pe

rills, perquè sol succeir que el jonc entra fins al païdor i l'embarràs no 

ha marxat, i és que l 'embarràs a penes es troba mai en el esòfag i sí en 

,. 
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la laringe adaptada, si és una trurnia, a la glotis. Val més si acàs posar 

al porc d'esqmama a terra i donar-li uns quants trucs al gorgil; de vega

des d'aquest modo s'aconsegueix apartar de lloc l'embaràs i així curar 

l'accident. Quan cap d'aquests procediments no dóna resultat, el millor 

és matar el porc o bé esperar un parell de dies per veme si es desfà més 

o menys el cos estrany i es cura el porc. Per a conèixer si ha marxat 

l 'embarràs, se'ls dóna 1\lna mica de gra, i sina es fora, ja veurem que una 

vegada ha mastegat el gra el torna a traure. 

També a vegades venen amb el coll gros o una orella molt botida, d 'un 

color morat fosc com si tingués lloc una infecció erisipelosa, o fos un cas 

de carbó, del que qualque vegada se'n mor algun. La pomada de guaya· 

col és de saludables efectes en a,quests casos. 

Amb alguna freqüència també s'observen atacs com de mal de Sant 

Pau (epilepsia); aquí cal saber que es donen casos de mal roig en els 

que els porcs semblen atacats de bogeria furiosa, quadre descrit en l'ar

ticle publicat en el número 17 del 5 de setembre de 1922, la qual presump- · 

ció, gràcies alb bons serveis que presta el Laboratori de Patol-ogia animal 

dels Serveis de Ramaderia de la Mancomunitat, ha quedat plenament 

confirmat en un cas <¡IUe vaig assistir en uns porcs propietat d'en Narcís 

Hamió, pagès del poble de Sant Mi'q'Uel de Campmajor, el dia l6í de març 

de l 'any passat, havent pogut aclarir d'aquesta manera l'únic dubte que 

tenia de si la tal malaltia era mal roig i com 8l tal els tractava, amb l'a

plicació de xigot i quasi sempre amb èxit. L'avant citat Ramió va venir

me a trobar i explicar el cas, fent moltes suposicions rares i judicis te

meraris en veure les coses estranyes com de bogeria o d 'emmetzinament 

o embruixament que feien els 9 porcs malalts; el vaig tranquilitzar, i en 

arribar a casa seva, vaig trobar-ne un de mort; altres en estat agònic, 

als quals vaig aplicar xerigot contra el mal roig, sense cap confiança. 

Vaig fer l'autòpsia al mort i vaig enviar algun tros d'entranya al labora

tori de la Mancomunitat perqruè aclarissin si es tractava de mal roig, 

confirmant-m'ho el meu amic i professor de Zootècnia, en M. Rossell i 

Vilà, en carta que m'adreçà en 22 del mateix mes. 

De resultes del sanar, també solen venir certs accidents, com són al

gnmes repticènies i el tétanos, ocasionat per la falta de netedat i asèpsia 

dels que es dediquen a aquest ofici. Almenys haurien de tenir el cuida

do de rentar amb esperit de vi les eines i els dits, i matar amb tintura de 

iode la pell abans Qe tallar-la i després d'acabar l'operació; demés, l'amo . 

dels porcs, uns quants dies seg'llits, hauria de tenir la precaució de rentar 

les ferides amb aigua fenicada o esperit de vi. També el no sanar bé és 

causa de les renegues o po1·cs xisclon.s, per haver quedat alguna part dels 

orgues de la reprodll.lcció, com també és freqüent la trencadura, princi

palment en els mascles i que si no es redueix des de son principi, en aca-
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bat esdevé tan fenomenal i grossa, que és impossible curar-la i queda 

el porc inútil per l'engreix. Es una de les tantes coses que, quan es com-

pren porcells, s'ha de vigilar, puix que a vegades surten tr~ncats tota una 

godallada per la ineptitud del sanador. 
Entre altra classe de malures citaré la qru.e se'n diu socarró, que és 

una malaltia de la rell, que es presenta sarnosa i dura ocasionant 

constant gratera en els porcs, en perjudici de l'engreixement de l'animal, 

ja que els porcs fan la feina jeient, i perden el temps gratant. No sembla 
pas que 31questa malaltia sign1Í causada per cap paràsit, mentre és pos

sible que sigui de caràcter herpètic o defecte de nutrició, perquè demés 
de la neteja de la pell dóna bons resultats una bona alimentació abun

dant en matèria nitrogenada. 
En les tnuges so1 succeir la sortida de les madrigueres (prolapse de 

l úter), accident greu perquè demés d'ésser de defícil reducció, sol anar 
acompanyat de fortes hemorràgies que quasi sempre ocasionen la mort. 

Poca co'sa més podria dir de malalties de porcs adaptat al caràcter d'a

questa Revista no professional, i quasi com a apèndix, donaré algunes 
instruccions sobre la manera més pràctica de subjectar-les per a practi
car la vacunació i altres injeccions. 

Les injeccions, a ésser possible, jo les dono sempre a la base de l'ore

lla, i si els porcs són petits, els faig subjectar, fent-los posar entre cames 

de l'ajudant i amb una mà tenir l'orèlla d'un costat i amb l'altra la cama 

de davant de l'altre costat i procurant que el porc no toqui a terra, a fi 
qru.e no pugui fer força. Però si els porcs són ja molt grossos, hi ha un 

modo molt fàcil que convé es sàpiga, perquè hi ha pagesos que no volen 
fer po·sar xerigot als porcs per l'ànsia que els dóna haver-los d'agafar i 
martiritza1·, com ells diuen. S'ha de conèixer la natura dels porcs, car 

aquest bestiar quan és gros és molt espantadís, i si quan nm hom entra a 
la cort, agafa una verga i comença a donar algunes singlentades a ca
dascun, conseguirem acurrucar-los en nm recó de la cort, i així es fa la 
feina de donar qualsevol injecció sense agafar-ne cap, i que no es mouran 

fins que amb uns quants cops més de verga es tornin fer marxar del lloc. 

JoAN VIDAL 

No guardeu els vostres diners, com feien els vostres vells, dins d'wna 

calça amagada en. les màrfegues o sota d'una rajo-la: 'ROrteu-los a la 

Caixa rwral. Us donaran un interè·s i al mateix temps, posant-los en 

circulació, permetreu que s'en . puguin servir els ccnnpa'nys neces

sitats. 
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COMENTARIS 
' Els núvols de fum contra els freds tardans 

I 
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Llegim a una revista brasilenya, q1ue es van fent amb singular èxit 

. unes pràctiques per a produir núvols artificials de fum, utilitzant.pólvo·ra, 
que es fa encendre per una detonació produïda per .un dispositiu elèctric. 

Segueix dient l'esmentada revista que uns assaigs verificats a Filhos, 

encaminats a preservar els c.afetals de les gelades, donaren magnífics re
:mltats distribuint per diferents indrets de la plantació cartutxos de pól

vora de 'u.n quilo de pes, els quals, esclatant simultàniament, produïren 
una espesa capa de fum que protegí admirablement ço que es proposaven. 

En vista dels bons resultats assolits, es tenen grans esperances de po

der resguardar les collites dels danys de les gelades tardanes. 
Que aprenguin els nostres pagesos, q:ue troben massa dificultosos els 

núvols de fum de palla que aconsella el nostre Salam, per a resguardar 

.els ametllers dels freds tardans. 
Sempre hi ha pitjor. I sobretot és cosa d'ensinistrar-s'hi. 
No és cosa ben amoïnosa el sulfatar i ensofrar tantes i tantes vegades? 

Els concursos de bestiar 

Alguns subscriptors ens escrif\l¡en demanant-nos si els concursos ra
maders, que amb tant d'èxit venia celebrant la Mancomunitat, estan sus

pesos definitivament. Hem de contestar que, desgraciadament, pensem 

que la suspensió té caràcter definitiu. 
La Mancomunitat es va decidir a pendre aq'Uesta mesura, forçada per 

una reial ordre absurda amb la qual s'atemptava, com altres voltes ~'ha 

atemptat, de limitar les seves atribucions i d'intervenir amb pretensions 

d'.amo en l'administració dels seus interessos i en la seva activitat. La 

resposta era lògica; la dignitat la imposava, evidentment. ' 
Perquè el nostre govern torni enradera és necessari que el govern de 

Madrid derogui la reial ordre i deixi de nou. a la Mancomunitat la seva 

plena llibertat d'acció, . cosa que, fins d'un punt de mira exclusivament 
centralista, és perfectament compatible, sobretot si el govern de Madrid 
fos inspirat per un sentiment de veritable patriotisme espanyol. En 

efecte, el progrés d'una 1·egió significa progrés d'Espanya. 
' Això, però, no passarà. El Govern de Madrid, manin els conservadors, 

assessorats per En Cierva, o manin els lliberals, amb l'Alba, no tornaran 
enradera i la Mancomunitat no podrà tolerar intromissions. 

Per això els con~sos, pensem, estan de-finitivament suspesos. 
De totes maneres, les nostres entitats agràries han d'exterioritzar 

novament llur protesta, i han de demanar novament que la Mancomuni
tat pugui continuar amb llibertat la seva acció en benefici de la rama
deria nacional. Si no res més, haurem exterioritzat una altra volta la 

disparitat de criteri entre CatalnLilya i Madrid. 
I això té la seva importància. 

El parlar de ço que no s'enten 

Es mol,t graciós llegír de vegades les cròniques d'aq:ueix-os periodistes 
rodamons, que parlen amb tota tranquilitat de ço que entenen i de ço que 

no entenen. 
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Un periodista belga va escriure aquestes ratlles, després d'un viatge 
per nostra terra : 

-«Los catalanes tienen, como los alemanes, el espírit'UJ de plagio in
dustrial; pero si Alemania apenas si consigue hacer una cccamelotten in
ferior, Cataluña, fabricando tejidos, o componiendo perfumes, conquista 
una perjección que merece el respeto de todos. Los catalanes son indus
triales de alma, pero, por eso mismo, los ca,talanes sufren la amenaza de 
una crisis de l'agricultura. Las fàbricas, van absòrbiendo• los trabaja
dores del campo. Los catalanes, no tienen espíritu de agricultores ... " 

A la qual cosa hi replicà un periodista d'aquí, q,ue Catalunya és agrí
cola ,i que àdhuc, no havent-se mogut mai de Barcelona, una vegada (una 
vegada era un rei) va anar a l'Empordà i es va convèncer sentint com 
dos pagesos dialogaven així al cafè: 

cc~¿Has ido a verlas hoy? 
-Si, estuve esta mañana. 
-¿ Y van mejor? 
~La mas grande, si, pero la peq.ueña, no. Se me va a morir, como 

se me mmió la otra. i Y qué muerte! Daba p ,na. 
-¿Es que tiene enfermos graves en su. familia, este hombre?-pregun

tà el cronista. 
-i Ca! Si habla de las viñas. » 

I satisfet com el qu.e ha fet un descobriment important, diu després 
en to sentenciós: 

ccHablaba de sus viñas aquel hombre, aquel agricultor de Cataluña, 
como si fuesen persones, en las que P'USiera el corazón. George Bexeau, 
hubiera comprendido que el alma de nuestra tierra, es la tierra." 

Els danys causats pels insectes 

En un dels números passats parlàvem del mal que fan les rates, 
referint-nos a ço que destrueixen. Trobàrem, com recordaran els llegi
dors, que el perjudici era en{)rme. Per dissort, però, més mal enc.ar9. 
fan els insectes. 

Això no estranyarà als nostres pagesos, els quals els cóne·ixen prou 
bé i havent de lluitar amb ells saben llur prodigiosa activitat devoradora. 

Primer que tot influeix en el mal q.ue fan, el número d'espècies exis
tents; es calcula, en efecte, que hi han descrites ja més de 300,000 classes 
diferents d'insectes. Afegint les no conegudes encara, s'arriba, segons 
alguns entomòlegs, al milió. Després cal recordar el número infinit 
que de cada classe existeix. Basta pensar, per exemple, als milions i 
milions de mosques de l'oliva que volen en els olivars, als milions i milions 
.d'erugues de la col, als milions de milions de mosques domèstiques, als 
milions de milions de llagostes, que en certes regions arriben a cubrir el 
sol, fent nit del dia i deturant els trens, a les formigues, a les vespes, 
a les termites... Cal també recordar que d'insectes n'hi han arreu del 
món i que viuen i ataquen les coses més variades i estranyes : a la terra, 
a les plantes, a les cases, a la fusta viva, a la fiUSta morta, a l'aigua, als 
animals, a les persones. 

I per últim, cal també esmentar- llm maravelloses facultats de repro
ducció i d'adaptació. 

No es estrany, per totes aquestes causes, que pro,dueixin anyalment 
perjudicis formidables. 
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En Silvestrí, no fa gaires dies, en les lliçons que ha donat a l'E.'scola 
- Superior d'Agricultura, ha dit, calculant el dany anual dels insectes al 

món, una xifra que c'ap home pot arribar a figurar-se : ha dit que els 
insectes destruïen per valor de mil milions de nuilions. 

Es una quantitat que de primer moment fa dubtar, peró si es refle
xi0na, es comprèn què no deu allunyar-se gaire de la realitat. La mosca 
de l 'oliva sola, a Itàlia causa \Un dany anual d'uns 300 milions, a Cata
lunya d'uns 20 - 30 milions, a Espanya d'uns 300- 400 mili<lns. Afegint 
els altres països olivarers, s'arriba per un sol insecte a més de mil 

I ara sumem-hi el mal que fa l'altre milió d'espècies! 

El patronatge de Sant Antoni sobre el bestiar 

En aquests temps e.n què a Catalnmya ens preocupem de definir ben 
bé tot lo que és ben nostre, algú mira amb mals ulls que els pagesos 
tinguin per patró a Sant Isidre, perquè és un sant castellà i madrileny 
per afegidura, dient que abans de nàixer Sant Isidre, ja els pagesos de 
Catalunya tenien el seu patró' al cel. 

Escatim-ho això. No podem dir per ço que fa referència als temps 
passats el sant a què els pagesos de Catalunya es reclamaven. Més 
ben dit, de tots els patronatges que sabem dels Sants venerats a Cata
lunya, no resulta q¡ue n'hi hagi cap que íntegrament assoleixi el patro
natge de l'agricultura. Millor sembla que són diversos els Sants que 
el comparteixen. 

Procedint per ordre cronològic, tenim que els pagesos del Vallès vene
raven a Sant Medi, el pagès de Sant Clllgat. 

Els hortolans de les hortes barcelonines de Sant Bertran, invocaven 
als dos prínceps perses Sant Abdon i Senén, vulgarment coneguts amb 
els noms de Sant· in i Sant _ 1on, encara que no es reduí solament als 
hortolans, sinó que molts pobles de Catalunya els prengueren per pa
trons, com ho prova el qme són diversos els pobles que els hi dediquen 
la festa inajor. 

Per Sant Cristófol, tots els pobles riberenys sembren les mongetes, 
1 osant el fruit baix la seva advocació. 

Per Santa Cata1·ina, cull l'ol/iva, que és com si es posés també la co
llita oleícola sots el patronatge d'aquesta Verge del Senyor, malgrat en 
alguns pobles venerin especialment a Santa Oliva, per la raó d'haver 
estat aquesta santa martiritzada tirant-la dins d'una caldera d'oli 
bullent. 

I ço que d'a-quests Sants no s'anomena ni s'assigna a Sant Isidre, 
és el patronatge sobre el bestiar, puix que es guarda sencer per a Sant 
Antoni Abad, per la raó, segons sembla que ens dóna la tradició, de que 
vivia constantment acompanyat al desert de Tebaida de tota mena de 
bestiar i així en3 el representen algunes -estampes catalanes, demés del 
1::orc, que és com sol representar-se'l i per lo qual ha estat nomenat Sant 
Antoni del porquet; però que el poble el fa també protector d'altre bes
tiar, ens ho prova que els animals de treball se' ls deixa descansar el 

dia de la festa del Sant, i àdhuc es porten a beneir, i recordem també 
que tant a b sties com a persones, s"i se les veu calñ"e, se sol dir: Sant 
Antoni! 

Si bé que quan cau una persona i es diu semblant invocació, és en 
sentit irònic. 
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INFORMACIÓ VINÍCOLA 
Finit l'any malestruc, inaugurem el present,-we desitjo ple de bo

nances .als meus llegidors-amb una impressió quelcom esperançada-l'a, 
més que per la realitat de m¡omentanis resultats, per La. significació qu•) 
entranya, car sembla que el comerç francès demana mostres i preus .als 
negociants tarragonins, com trobant possible una represa de· qu efers. 

E¡ mercat que semblava animar-se amb el desig d'operar, ja que els 
preus restaven estacionàriament els mateixos de les dues passades quin 
zenes, ha vingut de :so-bte a aquietar-se de nou amb les impressio-ns que 
es desprenen de la poca intel:ligència política ex-aliadista que, .abocada 
a malentesos, sol sempre traduir-se en desequilibris dels crèdits i, per 
tant, de les finances . I el negoci d'exportació, i senyaladament el dels 
vins, retorna a un grau de quietud a aquesta hora. 

Tan cert com la política, malmetent-ho tot, trasbalsa la producció 
vinyatera a l resoldre's en la' nova accentuada baixa dels francs qui'!, 
per naïuralíssima prudència, no vol arriscar aventures i detura als 
nostres comissionistes exportadors en el camí de les compres. 

I, .com natural conseqüència, ve el mercat interior reflexant la ten
dènci-a, no en un sentit també abstencionista, però si baixista, malgrat 
que els preus aconseguits dels consumidors siguin amb un grau marg.~ 

de beneficis per l'intermediari i els d€tallistes, en comparança amb les 
pessetes que es destinen a compres. L'encariment de drets i transports 
no és de tal importància que puguin raonar els mals preus d'oferta er.
front dels de venda en detall. Però l 'ego-isme humà és així, i no repara 
en si els malstractes a la gallina dels ous d'or .acabaran amb aquests i 
amb ella, quedant-se els xu cladors .al ras o bé obligats a la fabricació 
de vi de besses, amílic i t intura de safrà. · 

Per ço, enfront d'una tan monstruosa inconsciència que compromet 
la riquesa-millo•r diríem, la miseria-vinyatera; enfront dels porucs 
vinyaters sofridors i enfront d'un consum castigat per malifete·s d'en
venenament, s'està produ·int una reacció protestatària de la que s'es
caurà parlar-ne amb major amplitud en la propera crònica. 

Mentrestant, l'any comença amb una activitat manifesta, que e~ 

tradueix en reclamacions enèrgiques i amb una mostra de desig de 
desensopir-se el mercat francès. No hi ha, domes, raons per a la deses- · 
per.ança, per tant que el pessimisme, fi ll dels malstractes rebuts, nu 
ens aboni les platxeries. Ens cal continuar a la que salta, sense deixar
nos engolir per l a corrent dels reventadors, interessats en sembrar a lar-
mes que ens decidissin a mal vendre. • 

PERE J. LLORT. 

En ta societat moderna l'home vwl en proporció del que sap. L legiu 

per a instrui1·-vos; serew més considerats i tindreu els cO'J'teixements ne

cessa1is pe1· a fer més profitosos els VO'stres esforço·s. 
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INFORMACIO OLEÍCOLA 

El curs dels mercats oliaires es va debilitant, car no és compra si 
no el més necessari; les o·peracions fetes aquests dies no les podem 
pendre coin orientació, puix han estat totes elles forçades, és a dir, que 
s'han fet sense ganes de vendre ni de comprar, per lo qual escrivim 
aquestes línies sense tenir orientac.ió que pugui servir als nostres esti
mats llegidors de guia per a llurs operacions. 

Aq.uesta calma però, és natural en totes les campanyes en aquest 
temps; sembla talment que els comprador•s d'oli en arribar aquestes 
festes es retreguin i els preocupi més la venta de queviures per a passar 
la setmana nadalenca, que per l'adquisició d'oli, i fa dos anys seguits 
q.ue, després d'aquesta quinzena, trobem el mercat més decaigut. No 
creiem pas, però, q!Ue enguany passí així, al menys és !le creure que se 
sostindran els preus actuals. 

A l'estranger es troben igual qu e a casa nostra, i amb ço que es 
refereix als olis catalans no en volen sapig:uer res, i pel'què Itàlia té 
u na ablmdant collita i o•fereix els seus olis més barats q.ue els nostres. 
Els .olis de Bari, que són més fruitats que els prime.rencs de Borges i de 
gust més fi, es cotitzen, posats a Marsella, a cinquanta francs més barats 
que ·els nostres, i, natuTalment, que els marsellesos deixen estar els 
nostres per a comprar-ne d'aquells. Les altres procedències italianes, 
es cotitzen encara més barates, ço que fa que cada dia siguin menys 
demanats els olis nostres. 

Per a contrarrestar tot això, l'únic que ens pot consolar és que el 
mercat barceloní, en aquests últims jorns ha deixat de banda els olis 
andalusos i ha dedicat totes les seves energies a la compra dels no·stre 
olis, en especial dels q.ue provenen de la part de Tortosa i de l'Urgell, 
talment que en la setmana passada arribaren a l'estació del Bogatell 
38 vag·ons d'oli Cafalà i d'ap d'andalús. 

Mes això és ço que ens ha de fer estar alerta; els andalusos comen
çaran a primers d'any a elaborar els seus olis i si els mercats no tiren, 
per wquell temps es segur que ens fm·an anar a una baixa, que bé podria 
ésser important, si la pesca en els països del ro rd d'Espanya i d'Europa 
no fo¡¡ abundant com és suposa que serà. I és q.ue la pesca en aquestes 
regions és un factor. importantís.sim que no s'ha de deixar de banda 
quan es .Parla dels mercats oliaires, puix el seu consum és tan impor. 
tant, que si ella és escassa, pot fer baixm' molt l 'oli, com pot passar al 
revés si ella és abundant. 

Per les plagues oliaires, és va treballant de ferm, amb una confiança 
de part dels moliners com si l 'oli se'n hagués d'anar als núvols, tant 
q¡ue, com hem dit més d'una vegada, estan en llur contacte, neix l'espe
rança que l'oli anirà amunt; més tot això marxa ben aviat, quan veiem 
les noves •que es reben dels països consumidors, on per ara es veu que 
fan totes le~ compres a Itàlia. 

La campanya, comença a minvar al CaJ.Dp de Tarragona, on, no 
obstant, es treballarà per tot el gener i part del febrer; on durarà encara 
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molt, serà a Lleyda car la recollecció a les Garrigrues arribarà fins al 
març o abril. 

Els preus han estat a la part de Tortosa, iguals que en la última 
mformació; al Camp de Tarragona, els ~xtres s'han fet a 26 i 27 pessetes 
el càntir. A Lleyda, s'han pagat entre 26 i 27 rals; però a tot arreu, 
àm.b tan poca animació, que més aviat es tem una baixa que no altra 
cosa. 

Els olis de pinyola es fan entre 0'85 i 0'80 el quilo. 
LISIN! A DREU 

NOTICIARI 
A Fmmça, per tal cle donar a conèixer al món. els p1"oductes agrí

coles f1·ancesos, i amgmentar així l'esfera d'influència a l ' estranger, han 
disposat que dos dels seus vaixells facin un viatje de propaganda comer
cial, que durarà sis mesos. 

-El Sindicat Agrícola de Ten·assa té acordada la implantació d'un 
molí d'oli cooperatiu en edifici de nova planta, el qual farà costat al 

Celler cooperatiu, qrue és ben albirador. 
Dues altres seccions, que són la d'estalvis i el moviment que a l'istiu 

hi porta la màquina de batre, el fan un centre d'activitat ben digne 
d'imitar-se. 

-La da1Te1·a collita de vi a ;França, segons les impressions que se'n 
reben, es calcula qtUe assolirà la xifra de 65 milions d'hectòlitres, contra 
45 milions de la collita de 1921 i 56 milions en 1920. 

' 
......... L'Associació Nacional de Vititcultors i Indústries deriv.ades del vi, 

acomplint un .acord ha visitat al Ministre d'Estat per a fer-li remesa 
d'una instància demanant la denúncia del tractat de comerç amb França. 

Al mateix temps parlaren .amb el ministre de la conveniència de con
certar un tractat de comerç amb Alemanya, contestant el ministre que 
han començat ja les negociacions inicials. 

-Un cwrs de Viticultum i EnoLogia és començat a Vilafranca del 
Penedès, a càrrec del Director de l'Estació Enològica d'aquella població, 
Don Cristòfol Mestres. 

-El 'cànem ita,lià, és tanta l'entrada qtUe té a Espanya, amb motiu 
de la baixa de la lira, que preocupant-se'n les comaDq:ues productores, 
tracten d'empendre una forta campanya, fins a lograr que se n'importi 
gens. 

-Un concurs de petita ra1naderia s'és celebrat a Santa Coloma de 
Farnés, organitzat pel Consell Provincial de Foment de la província de 
Girona. 

......... El da1·1·er número del ButlLetí de la F. S. A. de Girona dóna compte 
de les moltes felicitacions de qtUè ha estat objecte, .amb motiu d'haver 
pres la inicatva de protestar contra la R. O. que ha motivat la suspensió 
dels concursos ramaders de la Mancomunitat. 
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NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El servei de Viticultura i Enologia ha realitzat una visita als Camps 

Experimentals d'Esparraguera i Cabrianes per la poda i parcellació, per 

experiències d'adobs; ha atès vàries consultes particulars sobre adobs de: 

la vinya i una sobre vinagres, i ha donat una conferència al Sindicat 

Agrícola de Navarcles sobre els aventatges de la cooperació en viticul

trura. 

Hla estat concedida una llicència de nou mesos al professor de l'E. S. 

A., don Manuel Uenas. 

El cap d'Acció Social Agrària, Sr. Rendé, ha donat una conferència a 

Artès, sobre cellers cooperatius. 

Ha estat concedit l'auxili tècnic al Sindicat Agrícola de Navarcles, per 

a la construcció d'un Celler Cooperatilu. 

El Servei d'Arbres fruiters ha r espost consultes de Sant Martí de 

Maldà, sobre ametllers; de Rocafort de Queralt, sobre el conreu del pirè

tre; d'Artés, sobre oliveres; de Barcelona, sobre malalties de les pereres; 

de Terrades, sobre malalties de les oliveres. 
El Cap del Servei ha acompanyat al Professor Sr. Silvestrí en les di

verses excursions per les comarques catalanes, en les quals s'ha procedit 

a la recol:lecció i estrudi de noves malalties de fruiters, i està preparant, 

demés, la publicació d'un resum de les conferències donades per dit pro· 

fessor sobre la lluita contra els insectes. 

CONSUL TO.RI Bn aquesta secció es respondrà gra
tuïtament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

R. F. BARCELONA . -Ho sentim molt, però, malgrat haver fet llargues 

recerques, no ens és estat possible trobar cap nota ni cap dada sobre 

aquest conreu. Potser si vostè ens ajudés aconseguiríem alguna cosa. 

Caldria per això que ens digués on es conrea, o d'on ve el que s'usa a 

Catalunya, car així aniríem a les fonts . 

E. D., VILAJ.'\TOVA I GELTRÚ.__, Contra la Diaspis del roser empleen a 

França amb èxit la fórmula: 

Petroli 
Sabó moll 
Carbonat de sosa · 
Aigua 

3 litres 
2 quilos 
1 quilo 

100 litres 

El carbonat de sosa i el sabó es dissolen en 20-30 litres d'aigua calenta, 

tenint cura de remenar bé. Quan la solució s'ha refredat, es va tirant a 

poc a poc el petroli, remenant sempre perquè el líquid resulti homogeni. 

Després s'afegeix l'aigua fins als 100 litres. Convé de totes maneres fer 

lUDa petita prova per veure si la insecticida 1 rodueix alguna cremadura, 

car aleshores convé rebaixar-lo oportunament, augmentant la proporció 

d'aigua. 
També és convenient fregar amb un respall aspre, o amb un tros de 

sac, les rames més atacades. 
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Publicacions.· de l'Escola 
(afalana d' Arf Dramàfic 

ACABEN DE SORTIR 

El IfiTRE DE lll (IIJillT 
Per lluís Duran i Ventosa 

. . .. 
t:ousiderations sobre les 

1 infcrp elacions dels Ptr· 
sonafèes dc Shaliespeare 

Per n. norera i Galida 

••• 
/ 

~olière i la tarsa dels 
mefèes 

Per Adrià Gual 

••• 

ADMINISTRACIÓ 

EdUorial C:alalana, s. A. 
• ESCUDELLERS, 10 BIS 

PREU: UNll PESSETA l:llDll fllSI:II:I.Il 

- =-------------....:-En dirigi ~·vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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* : I Aparells Agrlcoles d'ocasió I 
+ : 
+ •• : Grans stocks d'articles americans a preus aventatjosíssims + 
+ + 
+ + 

i Espino artificial galvanitzat : Cargols +++ 
+ Pales : Picots : Làmpares Diefz : Bu- + 
+ gíes motor : Cadenes : Cable cobert per + 
i+ a electricitat : Serres : Calçats de goma ~ 

per a pluja i neu : Motors a gasolina ;¡; 
+ + 
: Trituradores de grans per a piensos : 
+ + 
+ + 
+ + + DESINFECTANT INSECTICIDA + 
:+ de sorprenents resultats per a bestiar, estables, àrbres, etc : 

EMPLEAT EN LA GUERRA + 
: per a la desinfecció de les trinxeres : 

: ~ 
+ JULB:A. NOUGUÉS + 
+ + i Corts, 517, magatzem- BARCELONA ! 
+ + 
~++++++++++++~~++++++++++++++++++++++~++++++++++++i~· 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ulllllllllllllllllllllllllllllll~ 
= ~= 

= 

= 
= 

-
-
-
-

XERIGOTS I VACUNES 
~~GANS'' 

Contra totes les malalties contagioses dels animals domèstics 

(porcs, bestiar boví, cavallar, asinal 
cabres, ovelles, aviram de corral, gossos) 

XERIGOTS CONTRA LES MALALTIES HUMANES 
Sota l'inspecció de l'Estat Alemany 

Reactius per al diagnòstic de la sifilis per la reacció de Wasser
mann, sota el control directe del Prof. Wassermann 

Demani's prens, condicions de venda l demés detall• a 

L'INSTITUT FARMACÈUTIC LUDWIG WILHELM GANS 
OBERURSEL (TAUNUS) f'LEMANYA 

o a sos representants a ESPANYA 

Don EugenÏ Lamparter 
Santa Anna, 9. - SEVILLA 

Srs. Montserrat Ï Pià 

-·---------------------------------------· iJJJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll fF. 
En dirigir-vos a les cases nnuncili\dor!MI, citeu AGRICULTURA 
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BASCULES 

ARI SÓ 
SANS, 11:BARCELONA 

Les utilitzen e·n quasi tots els Sindicats , 
magatzems d'olis i vins i indúst~ies , per 

llur duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar valors 

I 
per a obrir amb clau i sense clau. 

r.;_._.a_•_•c;u;'•.m;•;";"'.·•_• _··.·.·.·.··.·.·.··.··."." '¡;•;• ;;-.-.A;R;I;S,;Ó-.~me;:;:;:•_s~-i-:_:i;x;~s-~-· A.Pr;:;u:_.:_L_O_.N.A_.¡ 
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li_ ~ li HA SORTIT 
EL-------
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DIETARI CA TALA 

I 
:: Llibre de Caix a 
PER A 1923 : Segon any de sa publicació 

Útil a la pages ia catalana . Entre altres dades Inte
ressants, publica les festes i mercats de tot Ca ta
:: :: :: :: lunya, telèfons i ferrocarrils :: :: :: :: 

PER A COMANDES A 

Editorial Catalana S. Bon avi a 
Escudellers, 10 Tapineria, 13 

= 

~················································· • • • • 
E EDITORIAL CATALANA,S • . A. E 
• mmm:m:m:mmn:mnm:nm:::man:m:nmnmmnnnmmnnnm:::llmmmmmrnnnrnlll!llllllll a 
• • 
: LLIBRES DE TOTA SECCIÓ D'IMPREMTA PUBLICACIONS : 

B MENA :MOSTRA- DE TOT A MENA B 

B RIS : CARTES Mallorca entre 257-259 DE RBVISTJ:'S B 
8 TARGES :TALO- ESPECIALITAT 8 

: NARIS : FACTU- Telèfon 58 O ENLESEDICIONS : 

: RES : E s TAT s B A R e E L o N A e ATA L À N E s : 

• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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SINOIC ATS A~RICOLE$ ·1 ,_ VINAIERS 

PER A TOTA MENA DE 

TINES PER A VI1 BA.ii- , 

SES PER A ALOUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARli\A T; 

T~ ES _TABLERTA t 
· ~ LLUIS SANS UNA SECCIÓ F.SPE- t > 

CIAL DE P~ESSU· f 
Carrer Trafalgar, 14 PosTos 1 PLÀNoLS ¡ 

,, 
LA CASA 

BARCELONA - ___ ~-~ 
111111111111111111111111_1111111111111111 1, __ ---~---'----1 1111111111111111111111111111111111111111 

. . 
········································································il···························· : ,. ~ 

: 
~ Ha sortit el D" ACÍ D' ALLA del mes dedasembre 

•: 
: 
: LI"''ERATURA : ACTUALITATS : MODES : DEPORTS 
: . : 
................................................................................................... & 

• 
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~ 
Cotii:Preu 
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Costums sobre termenals, camins 

i aigües en terres de pagès. 

Llibre indispensable a tots els terratinents, propietaris, 
pagesos, jutges municipals, entitats agrícoles, etc. 

Ha sigut editat per l'Oficina d'Estudis Jurídics de la 
Mancomunitat, i han col·laborat en la redacciò homes ex

perts de tots els indrets de Catalw1ya. 

Preu: 4 Pies. Es ven a les principals llibreries . 

• 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 

I 
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RHJOUS, llUUS, .TOIXOS 

La casa VILLAL TA, de Barcelona, és la que millor podrà servir-lo en 

MAQUINES, FORNS, ASSEGADORS 

-
VDA. J. 

i tot el ci u e pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui av.ui mateix a la SECCIÓ A de la casa 

F. VILLAL TA, s. EN c. 
BAR C·E LONA 

Oficines . 
Nou San1 1Francisco, 28 

Apartat correus n. 0 65 
Telèfon 568 

-
-

-ffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

VITICULTORS! per a comb8tre el 
MILDBW de la v inya, féu ús del 

Polvere C~FFAR'O 
( Polvo a 16 Ofo de coure) 

Contra tots els insectes d'arbres 

' ARSENIAT DE PLOM 
Polvoro O.IJ'F.!.RO a 50 Ofo d'Arseni al de Plom 

Demaneu instruccions i pr eus a la 

Socleta Elettrlca ed Elettrochimlca Callaro 
MILA (Itàlia) 

··············································· 
Sulfuro de Carbono 

- - _____,____ 
111JIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJIIJIIIfll11liiiiJIIIJII 

P I¡ . .1. .ó er a es vinyes , esteri llzacJ 
del sòl i extermini dels pa-

ràsits de les planti!S 

Per a Informes dirigir-se al fabri cant: 

S. Di. H. Boccara et Fils 
VINAROZ (Espanya) 

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

¡ ...........•................................... 
tiUHHOS - DROüUfS - SOffttS 

ADOBS PER A LES TERRES 
Pra mlats on 15 Expo•lc lons naclona lal e•t ra nge rea 

GUANO AMONÍAC FIXF 
• Adob co111 plert aplicable a tots els cul tius 

Adobs especials per a vinya ' 
patates i Hortallces, etc . 

GUANO PROVENÇAL 
SOFRES GARANTITS 

Flor del sofre : Sofre sulfata 
Sulfatina : Esteatína cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 

Primeres matérles pel' a adobs 

Superfos f;~t s de calç : Escòries T homas 
Nitrat de Sosa : Sulfnt Amónic : Clorur 
de Pot-dssa : Sulfat de Potassa : Su lfat 

de fer ro i Kaini ta 

DROGUES I MATÈRIES CURTIENTS 

.J.ALESAN 
Freixure; , 23 - BARCELONA 

" 

•......................................•........ 
Editorial Catalana, S. A, - Ser.ció d' ltopremta. - Mallorca. entre 2.~7 i 2.19. - BARCELONA 
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