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METZGER, s. A. 
Casa central: 

Passeig de Gràcia, 76 

Telèfon: A 1944 

Apartat 225 

BARGELONA 
Sucursals: MADRID - SEVILLA - VALÈNCIA - BILBAO 

Instal·lacions completes de tota classe de Laboratoris 
Balances "SA.RTORIUS" : : Microscopis "REICHERT" 
Porcellana fina resistent al foc : : Vidre Jena i corrent 
Aparells per a tota Classe d'anàlisi de vins, "SA.LLERON", , . -
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MOTORS 
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Premses VIl i OLI 
Continues: de 1000 a 7000 qg. h.-Mecaniques: de 0.30 a 3.5 m. 
diàmetre. - Hidraul;ques: de tots tipus i cabudes i també 

per a bandatges, enfardar i tots usos i nd us trials 

Potents instal•laclons per a olis de COCO 
Cacao I llavors oleaginoses 

URGELL , 120 LLUIS FELIU BARCELONA 
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NÚMERO SOLT: !'25 PESSETES 
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Pér aire comprimit : Alta pressió continua: La 
compressió de l'aire sols es verifica una vega
da al dia : El més eficaç per a el traci ament 
dels arbres :: Adqu iril pels :>ervels Tèc
nics d'Agricultura de la Mancomunitat de 
Catalunya :: Blanqueja i pinta 100 metres 
quadrads en 10 minuts : Adoptat per més 

de 200 pinlors de Barc.elona 
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Maquinària i aparells per a l'agricultura 
I 

PERE PARÉS 
Passeig Duana, 75 

Barcelona 

Divérsitat de models 
i taman ys de fi I tres per 
a vins i mares : Filtre 
universal per a vins, li
cors, a lcohol , etc., re
gu lable; funciona amb 
discos de cotó que es 
renten i tornen a ser
vir, per tant, no hi ha 
gasto d'entreteniment, 
com de paper amianto, 

etcètera, ect. 
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I SOCIETAT ENOLÒGICA DEL PENEDÈS 

(Societat Anònima) Continuadora de 

SERDA, ROS I C.A - Vilafranca del Penedès 
A~ÈNCIA A BARCELONA: València, 278 
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PREMSES CONTÍNUES "MABILLE" 

Les més perfeccionades : Les més sòlides : Les més econòmiques 

PREMSES MECÀNIQUES AUTOMÀTIQUES 

PREMSES A MÀ : TREPITJA~ORES: 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 

SULFATADORA _ 
B -ACCH U S 

ENSOFRADORES de motxilla 
MANEGUES per a arbres, etc. 

DEMANEU PREU I CATALEG 

CONSTRUCTOR c. CIVIL 
Alfonso Xli, 66 ·Telèfon 2217 G · B~RCELONA 

JOSEP SANTANA 
Gran Via Laietana, 11 B.llRc:lilONJl 

SOLER 
f 

Jlpartat :!:!6 

Primeres matèries per adobs :: Arseniat de sosa i tianuro 'sòdic: 

venedor exc:Iusiu delleéttim LYSOL, de la 
c:asa Sc:hüllie & Hayr Jl. 6., de Damburé 
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AGRICULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 I 20 de cada mes 
Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 Fora: Pessetes 10 Estranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0'50 

U n a I t r e -e a m· í 

E N aquestes mateixes planes fa molt temps donàrem a conèix~r als 

· nostres llegidors tres exemples de cooperació iruitera. La nostra 

intenció era de demostrar als fructicultors catalans que l 'associació pot 

ésser útilment aplicada en aquest camp de l'agricultura i que ells podien 

beneficiar-se'n com se 'n beneficien els productors de moltes comarques 

estrangeres. 

Però els nostres fructicultors no estan per l'associació. Tenim sin

dicats vinícoles, oliaires, destil:leries, etc., però no tenim cap sindicat 

de fructicultors. Ultra les diftcultats d'ordre pràctic que comporta la 

cooperació fruitera i que impideixen que sigui aplicada en vasta escala 

a ~atalunya, hi ha també en COJ?-tra l'esperit dels fructicultors. 

Allí on la cooperació no troba un sentiment, una tradició que l'inspi

).'in, és sempre filla de les vaques magres. 

A Catalm1ya on aquest sentiment, aquesta tradi~ió no existeixen s'ha 

extès solament en les comarques on les crisis han estat freqüents i on els 

pagesos han hagut de sof.,rir totes les misèries. Els fructicultors són mas

sa rics per a que es decideixin a associar-se. Poden permetre's el luxe de 

donar vida a una munió d'intermediaris tot i guanyant-se la vida. 

Però ha de venir un dia en el qual els fructicultors catalans hauran 

d'associar-s~. Les plantacions creixen cada any de manera tal que no és 

aventurat de preveure que els preus dels últims temps no seran pas 

eterns. Ço que ha passat enguany a l'UrgelJ, on les prunes han hagut 

de vendre's a qualsevol preu, és ben instructiu. Si els fructicultors ur

gellencs haguessin estat associats haurien pogut realitzar un _magnífic 

negoci. 

D'exemples di') cooperació fruitera se'n poden citar molts. En un dels 

números passats d'AGRICULTURA el senyor Sala, parlava de l'organització 

i dels resultats de la Su11,.Maid Raisin GTowe1·s, de Fresno a Califòrnia. 

En aquell país privilegiat existeixen molte~ altres associacions que si no 
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tenen una oranització perfectament igual a les nostres, no deixen per 
això d'ésser cooperatives. En ' elles, la iniciativa privada s ' empelt(~. a la 
cooperació. Però sense anar gaire lllJD.y, en terres catalanes, a València, 
trobem l'admirable Federació tarongera que alguns competents estran
gers han citat com exemple i que ens envegen. 

Molt interessant, per la utilitat i per la significació, és un caire nou 
que ha pres la cooperació fruitera a Itàlia;' el de la producció de plan-

çons. 
Fins ara a Catalunya ha predominat la cooperació encaminada a 

l'elaboració i venda dels productes de la terra; que sapiguem, no hi ha 
cap as~ociació destinada a produir coses necessàries a l'agricultor, com 
adobs, anticriptogàmics, insecticides, maquinària, etc. Tothom com~ 

prèn la importància que té l 'adquirir ~1 material agrícola o les primeres 
mtttèries a bons preus i en bones condicions. -"' 

Ben mirat, no es tracta solament de vendre bé; és necessari de com
prar bé igualment i ae no comprometre el resultat final de l'explotació 
amb adquisicions equivocades. 

En el cas particular de la fructiçultura, la qüestió és que el pagès ha 
de resoldre, no resideix exclusivament en vendre la fruita a preus ele
vats, sinó també en poder fer les plantacions de la manera millor perquè 
els arbres assoleixin ràpidament la fructificació i la mantinguin elevada 
durant el temps ~és llarg possible, i en plantar arbres de les varietats 

' . 
més indicades. Això · s'aconsegueix emprant planter sa, vigorós, de va-
rietats reconegudes com a bones. 

Tothom sap les dif!cultats que es troben per aconseguir planter bo i 
de la varietat desitjada. Per dissort, no són pocs els planteristes desho
nestos i molts hi han que sense ésser planteristes es dediquen a aquest ne
goci amb un esperit -de negrer que els governs no s'han preocupat encara 
-de castigar. 

El planter és un ' element essencial d 'éxit en les plantacions i per això 
és perfectament justificable que . els fructicultors se'n preocupin. 

A Itàlia existeixen varis planters cooperatius. 'Bn article publicat én 
el número 10 d 'aquest any mustrava l 'activitat dels vivers coope~atius de 
·canneto , sull'Oglia. :Avui volem par1ar del Sindicat lígur de fructi
cultura. 

L'any 1918 es constituí a Albenga UJ?-a societat anònima cooperativa 
que té per objecte intensificar la producéió de fruites i assegurar llur venda 
als mercats consumidors. Per assolir la intensificació 'de la prodlicció, el 
sindicat ha creat. un viver ,en el qual obté plançons destinats principal
ment als socis i també a tots els agricultors que els sollicitin venent-los, 
"amb totes ~es garanties dê genUÏnitat, a preus inferiors als dels planteris
tes, ço que indubtablement afavoreix el desenrotllament de la fructicul-
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tura. Un any i mig després de la seva constitució, el Sindicat tenía ja 

uns 250 mil plançons de presseguer, prunera, albercoquer, olivera etc. 

Demés, en la finca del sindicat, que mesura una trentena d'hectà.reees, 

ha estat creat un fruiterar experimental en el qual un personal compe

tent estudia les qüestions de fructicultma que interessen a la comarca 

i prova varietats noves _importades de tot arreu, per propagar solament 

aquelles que reuneixin el major número de mèrits. Com es veu, els page

sos es substitueixen a les corporacions públiques oficials per estudiar i 

resoldre aquells problemes que els afecten directament. En això seguei

xen el camí marcat per la gran indústria alemanya, la qual ultra pro

duir, es _preocupava, abans de la guerra, d'estudiar cientificament els 

seus problemes. 

El .sindicat d'Albenga s'ha afermat magníficament. I no és extrany. 

Com a negoci, i bé ho sabep. els agricultors, la producció de planter, és 

dels niés bons i dels més segurs. El no limitar les vendes als associats, 

el llimar plançons garantits i barats, .amplía el mercat. i assegm.a l.a sor

tida de tota la producció. 
El sindicat d'Albenga, doncs, s 'encarrega de la venda de la fruita 

prodUïda pels socis, de ensenyar-los-hi experimentalment les pràctiques 

de fructicultura intensiva qué puguin desconèixer, i de proporcionar-los

hi planter escóllit. 
Són taques aquestes de les quals els nostres sindicats han prescindit 

fins ara. 
AUGUST MATONS 

La Rabassa 
v 

U N dels punts que més palestres jurídiques ha originat en l'execució 

dels contractes d'arrendament de tota mena, ha estat la determi

nació dels drets que han d'és'sér' a bonats als arrendataris que han realit

zat en la terra que posseeixen determinats treballs u obres en concepte de 

millores. 
Cal reconèixer que cercar un terme just per a que els interessos de 

cap de les parts no resultin lesionats no és cosa massa senzilla ni 

apte per a ésse~· definida en termes generals, però cal també dir que les 

AGROLYSINE - ZOOLYSINE - LYSINE 
Laboratori: IZAGUIRRE Germans i C.8 -Diputació, 251-Barcelona 
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legislacions no han estat gaire afortunades en intentar-ho. Quan e11 la 
meva classe de Legislació agrícola s'examinen ~quests problemes, haig 
de fer avinent cada any als meus alumnes la grossa importància que té 
en els contractes d'p,rrendament de terres, el pacte o pactes que regulen 

ço que ha de fer-se a l'bora d'acabar-se el contracte, doncs, entenc ([lH' 

sense llevar importància a tots' els altres, tant els de naturalesa agronò

mica com jurídica, el que més interès pràctic té és el que regula la re
cisió del contracte. I la cosa no és pas extranya, car _deixant de ban
da la dificultat jurídica de preveme els fets que poden esdevindre i fms 

d'ajustar-los a la legislació espanyola vigent, tan mal adaptada i desen.: · 

trenada en aquestes matèries, -existeix la valor passional del cas, 'd'una 
eficiència innegable i que dificulta força l'avinença amigable de les parts 
contl'actants. Mentre vigeix el contracte i. els fets es van desenr~tllant 
correntment i natural, no és gens difícil qu~ les parts amicalment arran
gin qualque ·dificultat d'interpretació o execució que pugui esdevindre 
referent a preus de parts, mane_res i temps d'adobar o fer les treballades, 
i tants altres punts a què s'ha d'atendre; però arribada l'hora truculenta 

de finir -se el contracte, sa,bre tot si és estat per requeriment o altra cau
sa inesperada per alguna de les parts, és quanJes passions ixen de mare 

i s'examinen els pactes lletra per lletra per si es troba algun descuit, o 
imprecisió a la qual hom pugui agafar-se i exigir a l 'altre tals o quals .in
demnitzacions o bé plantejar-hi resistències més o menys jurídiqu es. Lla

vors és qua..n ve la consulta a l'amic, a l'advocat, al cap del partit o al 

polític i quan s'e:nverinen les qüestions a favor d' uns contractes que si 
molt convé ningú ha mirat durant trenta anys. i en els qua ls ara hi pas
sen els ulls i manifesten el llur parer persones de les més di'ferents -ideo
logies. És per ai ~ò que recomanem sempre la més extraordinària c~a 
en l'exàmen i redacció dels pactes de rescició del contracte i, sobre tot, 
els ¡;_¡ue tanta concomitància hi serven com són els que estableixen les mi
llires que han d'ésser abonades als arrendataris sortints. 

Percatats de la importància de la cosa els ponents que 1;edactarem el 
informe dirigit a l'Institut de Reformes socials hi posarem una especial 
cura en desenrotllar les bases que a l 'efecte convinguerem. De primer 
antuvi establirem, que calia concedir indemnització en concepte de mi
llores al rabassaire quan a 1'ho1·a de despedir-se' l de la terra per haver 
finit el contracte, quedessin en la mateixa obres u t reballades qu e ¡¡e la 
mereixessin. Més tot seguit entenguerem que no for a just, ni tant sols 
equitatiu, ç¡,torgar aqueix dret als pagesos que voluntàriament dimitissin 
llurs terres. La raó d'aixó últim està en pensar que qlian un arrendata-. ' 

:çi, diem rabassaire, abandona una terra és que no s'hi guanya la vida, 
ço és, que el b·eball que en ella hi aplica no li reix remunerador. 

En tals circumstàncies, quin valor es pot donar a la vinya, si el pro-
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pi comeador prejutja la qüestió abandonant-la? Altrament, cal pensar 

que si circumstàncies personals i particulars el determinen a deixar la 

terra, per 'ventura, malalties pròpies o dels seus, o bé necessitat d'allu

nyru·-se del poble, etc., trobarà tot seguit comprador de la rabassa, 

car dret té de tra.rnetre-1a a .altri, si l'amo de la terra no vol que

dar-se-la; d si és que ' no troba comprador, senyal també és que la 

vinya )\lO té · preu en venda. En aqueix cas tampoc fora just que l'amo 

sense anar ni venir er¡. el dereiximent del pagès, ultra quedar-se 

sense conreador encara hagués de pagar-li la vinya que ningú li vol 

comprar. 

Altra consideració, jurídica, encara feu pès als ponents de la Memòria. 

En bons principis de dret, quan dQs pacten un compromís mutuu, l 'han de 

complir escrupulosament: doncs, essent així, si l'amo d'una terra i un 

pagès estableixen un determinat contracte refexent a la plantació i con

reu d'una vinya i convenen en què el contracte ha de durar mentre la 

vinya visqui bé, en bons principis, ni l'amo se 'n p0t desdir abans, · del 

~ompromís, ni el pagès tampoc. Per tant, quan aqueix, perquè li convé 

dimiteix la finca, realitza un acte no prou just, si bé• tolerat i fins reco

negut per· causa de moltes i ben diferentes consideracions. Doncs, si de

més de tolerar-se-li l'abandonament encara se li dóna dret a exigir una 

indemnització, l'eficiència del•contracte quedaria força malmesa. PE)rquè 

cal tindre present, demés; que quan un amo de terres les cedeix a rabassa 

és perquè li convé o li agrada aqueix sistema d 'arrendament, llibertat 

que no .fóra respectada si en una època determinada, en plena vigència 

del contracte,, poguessin reclamar-li els pagesos el pagament de les 

Vihyes que ells crearen, perquè no volen o no els convé seguir 1Jreballant

les. És clar que ,de tal faisó, èl sistema d'explotació plantejat per l'amo 

de la teda que,daria a disposició de les conveniències del seus contrac

tes. Per :;~.ixò, doncs, s'establí el dret a les indemnit.zacions no mes que 

, peT als casos d 'ésser despedit· e'l ¡rabassaire de i a seva rabassa, sempre, 

és clar, ,en que l'amo de la terra pugui. fer-hd. 

Les regles posades en 1'avantprogecte de llei, diuen aLxí mateix: En 

qualsevol temps en que el corredor sigui obligat a deixar 1~ terra, per 

estar el contracte ja estingit, si més de les du e!'¡ terceres parts de la tota

litat de la vinya estiguessin en bon estat de producció, 'tindrà dret el con

readoT a una indemnització equivalent a una part aliquota del valor de 

tots els ceps existents, igual a la de fruits que li corresponia en virtut del 

contracte inicial. 

ZOO l YS IN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específi c contra la Glossopeda, ma l ro ig, còlera de l'aviram, etc. 

r 

/• . 
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També a l'arribar a l 'acabament del contracte, si aqueix no es prorro
gués· tàcita o explícitament, el conreador t,indria dret a una, indemnitza
ció anàloga en quan a les restants plantacions que es trobessin en bon .es
tat, sempre que les hagué·s realitzades a son compte i haguessin estat con
sentides per escrit per l 'amo de la terra. No es considera, però, objecte 

d'indemnització !'"augment de valor de les plantacions que no haguessin 
estat realitzades pel conreador. Aqueix tindrà així mateix dret a perce
bre la q;úantitat en que fossin tassades les obres 1 millores d'a~tres me
nes que hagués realitzat en el tros mentre hi concorrin les circumstàncie~ 
següents: a) Que siguin de utilitat positiva, duradera i general, a 

l'amo de l'a terra; b) Que hagin estat consentides per 'escrit; e) Que 
I ,. 

no siguin inherents i essencials a la plantació de la vinya objecte del con-

tracte estingit, Amb tot, l'am9 de la terra no estarà pas obligat a satis
fer les indemnitzacion-s prescrites en el paràgraf primer d'aquest article, 
si autoritza/ 1;1-l conreador per a què durant els cinc anys anteriors a la 
terminació del contracte, pugui esgotar la vinya mitjançant podes gene

roses o altre procediment c9nsemblant. 
· Tampoc hj hau;rà dret a aquelles indemnitzacions quan . el preu del 

contracte hagués estat pactat en efectiu,-si bé el propietari de la terra no 
podrà oposar-se a què el conreador esgoti la< vinya per mig d'adequats 
procediments de conreu, també dúrant els últims cinc anys de vigència 

del contracte. 

' En la determinació del valor de les indemnitzacions haurà d'atendre's 
fidelmenf a la duració <!lel temps durant el 'qual el conreador s'hagué~ ja 

be).1eficiat de les 0
1
bres i pla:r:tacions; a la prob~ble duració de les matei

xes, i a la participació que eil llur exeçuçió hagués tingut l'amo de la 
terra. 

Per fi, s'acaba el deseru·otllo del sü¡tema .d'indemnitz.acio:¡ls, així: 'Les 

plantacions, obres i. millores realitzades pel conreador sens estar-hi obli
gat, i per les quals no tingués Met a pércebre indemnització, segòns les 
regles qÚe s'acabén d 'establir, podran ésser endutes de la finca per ell 
mateix, en els casos en que la cessió del contracte hagi e'sdevi~gut 
per la volu:qtat de l'amo de 1a terra, mentre no es perjudiqui la situació d·e•ls 
com:eus. F,ora d'aqueix cas, qua,lsevol que · sigui la 'causa d'extinció del' 
contracte, no podrà el coru·eador treure, ni 'molt menys destruir, les plan

tacions, obres o co:;tstr11ccions de q:ualsevol mena que hi . hagués . en la 

finca. 
Com es veu, ·en l'articulat de l'avantprojecte de llei elaborat per la 

.ponència, es distingeixen, a l'efecte de l'abonament de les millores, tres 
classes d'obres: les unes, es refereixen a la vinya plantada, causa i ori
gen del contracte; 'lés ~ltres, a les plantacions,' més o menys importants 
que a voltes es fan anexes a la vinya : i les altres a les obres i millores 

.. 
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de qualque altra mena. Semblarà tal volta q;ue vinguin massa regateja

des o circumstanciades les condicions necessàries per a. que el conreador 

pugui cobrar les millores qu-e ha fet en el tros, i àdhuc, en la definició de 

ço que per millores s'ha d 'entendre. Mes totes aquelles persones que ha

gin viscut l 'aJ:.Qbent social agrari en l 'actulitat i, encara millor, aquelles 

que tocant la realitat comprengui ço que vol dir jurídicament l'allunyar

se de la 'teoria romana en quan a millores i l'arma amb que aquestes re

clamacions són ben convertides per a combatre a tort i a dret als propie

taris, compendran la raó perquè en l'informe es va amb peus de plom en 

regular aqueix delicat punt del dTet agrari. 

No ens queda pas espai per a endinsar-nos en l'estudi d'altres punts 

interessants que s'aborden i resolen en la Memò·ria a que ens havem re

ferit en aquests últims articles, la ten!}ència de la qual sincerament renova

dora, és la que ja establiren en l'anterior, ço és, conservar les esències del ' 

dret de propietat i a la vegada resoldre dins l 'equitat, la multiplicitat de 

qüestions que sovint esdevenen en tractar-se de les relacions que existeixen 

entre els propietaris de les terres i els arrendataris conTeadors. 

DR. PERE J. GIRONA 

Professor de Legislació Agrícola 
l'Escola Superior d' Agricultu ra 

Notes d,un viatge al Migdia de França 

VIII 

E l celler de Marsillargues (Hérault) 

D ocs seran els llegidors d 'aquestes notes que no hagin sentit parlar 

d 'aquesta gran Cooperativa vinícola, (1) la primera del món i a la 

que va íntimament unida la personalita\t del seu infadigable president Mr. 

Elie Ravel avui president també i ànima de la uFederation meridio

nale des caves cooperatives de vinificationn. 

Per dos cops he visitat aquest gran Celler i sempre acompanyat pel seu 

inteligent Director Mr. J ean Mathieu he tret interessants dades sobre el 

seu funcionament administratiu i enològic. 

Està emplaçada la vila de Marsillargues en la fèrtil plana de la Vi

dm,ITle, tota ella dedicada quasi exclusivament al conreu intensiu de 

vinya, amb els aramons com a ceps predominants i en produccions oscil

lants entre 80 a 200 hectòlitres per hectària. 

(I) Vegi's Agricultura, any 1922, pàgines 546 i 575. 
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Va ésser fundat el Celler l'any 1910 per 70 vinyaters amb un capital 

inicial de 30,000 francs que aportaren en parts de 25 francs esmerçades 

a mida de les necessitats; el total de vi subscrit fou de 12,000 hectòlitres. 

Gran va ésser l'èxit del seu funcionament, car en els anys 1912 i 1913 es 

proce.dí a un eixamplament per elaborar i encabir 50,000 hectòlitres més, 

i per últim, en 1919 es va fer el darrer aixaniplament per 40,000 hectqlitres 

més. 

Avui tenen un Celler capaç per 110,000 hect¡litres aportats per , 

400 associats. El cost total de tota l'obra és de 4.500,000 francs, l'aixampli 

de 1919 va ésser el més car,. done , costà tot comprès, a raó de 60 francs 

per hectòlitre. 

Celler de Marsillargues: Vista general 

Per préstecs han recorregut a les mateixes fonts ja vistes en els Ce

llers anteriors; tenen al present un capital social de 190,000 francs i as-

cendeixen les seves reserves a 600,000 francs. , 

A diferència dels altres cellers ja exposats, aquest té el vot proporcio

r(al als quilos de ramïs aportats; l'aportació de raïms és lliure, però 

venen obligats els que no els portin a abonar les despeses que els hi cor

responguin. Terme mig, les despeses d'elaboració per hectòlj.tre, tot 

comprès puja a 4 francs. 

La venda és lliure, però també s'encarrega el celler de la següent 

forma: hi ha una comissió encarregada de .rebre oferte , i quan en té una 

de ventatjosa avisa als associats per mitjà d 'una sirena elèctrica molt 

potent; aqueioca senyal vol dir que al qui interessi vendre part del vi que 
. I 

té passi abans del vespre per les oficines a enterar-se de l'oferta; ales-

hores cada soci s'anota pels hectòlitres que vulgui vendre; un cop feta 

la suma de tot l'ofert si no arriba a ço que demanat pel comprador, el 

/ 
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Celler ho completa' amb el seu vi, i en cas contrari o sigui quan oferei

xen els socis més vi del que es demana, es fa el repartiment a prorrata. 

Celler de Marsillargues: Celler a~Úc , 

Les liquidacions de collita les fan després d'haver fet els tipos unifor

~es de blanc, rosat i negre, anotant al compte de cada soci un hec-

Celler de Marsillargues: Moll de descàrrega 

tòlitre de vi per cada 150 quilo de raïms aportats, quedant la düerència 

entre 150 i 125, que és amb lo que extreu el Celler l'hectòlitre, per pa-

A GRO L Y S IN E, anticriptogàmic, bactericida general. 

Específic en les malalties de la patata, cep, pomera, etcètera 
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gar les despeses, amortitzacions, etc. ; es queda demés també tots 

els subproductes. Sempre que després de feta la liqill,dació quedi algun 

remanent pasa al fons de reserva proporcionalment a cada soci, segons 

els raïms aporta~s. 

Tenen instaurat el préstec sobre el vi dels associats a base de la Caixa 

de crèdit comunal. 

El projecte primitiu i les ampliacions dels anys 1912 i 1913; és obra 

de l'Enginyer Mr. Pierre Paul, i l'ampliació de 1919 de l'Arquitecte de 

Montpellier Mr. Cassan. 

Ço que era celler primitiu, avui dia serveix per magatzem de vendes 

lliures, doncs, hi ha estivà de totes mides, hi ha demés, dos filtres Simon

neton que fan cada un 500 hectò:litr~s diaris. Al costat d'aquest_ c~ller hi 

Celler de Marsillargues: Detall de la sala de màquines 

ha les ofi<tines i habitacions dels encarregats. Entre aquest edifici i el 

Celler nou, hi ha una gran plaça que serveix per la descàrrega dels raïms ; 

hi han sis línies i quatre bàscules; els car:?os aboquen en unes vagon~tes 
en les quals cap tota la carretada i un cop pesades són abocades a una de 

les trepit:j adores. 

La instal:lació mecànica és tota de la casa Coq i de i de lo més perfecte 

· que es pugui veure. Hi ha quatre trepitjadores derrapadores de canons 

llargs, la pasta va a un dipòsit d'on es presa per mitjà d 'unes potentes 

bombes de veremes que la porten als dipòsits de fermentació. En el cas 

de fer vi verge, uns elevadors porten la ,pasta a uns esgotadors mecànics 

que es poden veure en una de les fotografies adjuntes i d'allí cau a les 

premses. 

Les premses totes són hidràuliques, n 'hi han 14 de grans a~ doble 

gàvia rectangular fixa i barret mòbil, una de les quals es veu en la foto-
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grafia de la Sala de màquines ; les petites premses són en númerò de 12, 

són de doble gàbia-mòbil de 1'20 m. de diàmetre, serveixen pel respremsat 

i el vi que surt es posa de banda . 

La força la produeixen en el mateix celler, tenint un grup elèctric que 

els dóna 100 HP., que" és lo que necessiten pel funcionament de tota la ma-
' quinària. .. 

Els dipòsits són rectangulars de ciment armat i disposats en tres pisos, 

els dos superiors poden veure's en una de les fotografies. Els dipòsits de 

Celler de Marsillargues: Nau central 

fermentació són els del tercer· pis, i tenen una cabuda de 250 hectòlitres, 

els altres tenen cabudes variables entre 200 1 500 hectòlitres. La macera

ció dura un o dos dies, fan ellavaduratge i per això tenen instaY.ats vuit 

cc Zymogens», cada un dels quals, pot preparar llevadures per la fermen

tació de tOOO hectòlitres de most. 

El vi, aproximadament, tot és igual de grau, doncs no hi ha diferen

ciació en les finques i classes de ceps; el grau mig és 9,5°. 

Per fer-se càrrec de la composició general dels vins d'aquesta Coope

rativa, adjunto l'anàlisis d'una mostra de la collita de l'any 1922. 

Densitat a 15° ... 

Alcohol per cent en volum 

996,2 

9,7° 

ZOO L YSIN E, poderós desinfectant i agent terapèutic d'ús en Veteri

nària. Específic contra la Glossopeda, mal roig, còlera de l'aviram, etc. 

' 
'I 

. ' 
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Extracte sec a 100° 

Sucre reduït. 

Sulfats 

Cendres 
Acidesa total sulfúrica 

Acidesa volàtil> sulfúrica ... 

Acidesa fixa sulfúrica 

.. . 

Agricultura 

21,10 gr. per litre 

1,15 )) 

0'36 )) 

2,30 )) 

5,79 )) 

0,49 )) 

5,22 )) 

Com a dades interessants cal exposar també que la intallació pot vini

ficar 12.500,000 Kg. de raïms en 20 dies, que diariament pot fer fins a 

un milió de quilos i en una hora 200,000 quilos; la grandiositat 

d 'aquestes xifres fant veure la importància que té aquesta Cooperativa 

que produeix astorament a tots els visitants i més en període de veremes 

quan es pot veure l'organització explèndida del seu treball. 

Anexe al Celler hi ba una sèrie de dipòsits per :çnagatzem de brisa i la 

DestHleria Cooperativa complement de t9ta obro, d 'aquesta naturalesa. 

E. M. D'YMBERT 

Cap del Servei de Viticultura i Enologia 

Treballs de repoblaci9 
IV 

' I 
Recoi ·Jecció de llavors forestals 

QUER CUS SURER (Suro, Alzina surera).- Aquesta espècie tan abun

dosa a la provincia de Girona i part de la de Barcelona, floreix d'abril a 

maig, i escampa de setembre a gener o febrer. Les glans que maduren 

de setembre a octubre s'anomeñen primerenques o mique~enyes; les que 

ho fan després, d'octubre a novembre, són les mitjanes o martinenques, i 

les que maduren de desembre a g~ner o més tard, són les ta1·danes o dar

re?·enques. 
Ni les tan~anes ni les prime1·enqttes són tan estimades per a sembrar 

com les martinenques o mitjanes, que ofereixen més garantia d'una ma

duritat normal. 
Re~ularmen;t, el suro, donant-se en situacions de clima suau, es sem

bra a la tardor O' a l'hivern, però si per evitar el perill de rates i ocells o 

per qualsevol altre motiu s'ha d'espe:rar la primavera, les glans es con

serven de la mateixa manera que hem indicat en parlar del roure. Ep-
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cara que "dóna fruü quasi cada any des que en té quinze, d'una manera 

regular i abundosa no ho fa fins que en té trenta. 
. -

QUER, CUS JLEX (Alzina).-Floreix d'abril a maig; madura i escam

pa d'octubre a novembre. Regularment dóna fruit cada any, però les 
\ 

fructificacions fortes són cada set o vuit anys. Els brots de soca comen-

cen a llevar als tres anys, però amb prou feines es nota fins als deu anys. 

FAGUS SYLVATICA (Faig).-Floreix d'abril a maig, i madura el 

fruit de setembre a octubre, començant des d'aleshores a caure la .faja de 

mica en mica. Si el sòl de sota els arbres fos brut, per a recollir la llavor 

s'hi estenen sacs i mantes i s'espolsen les rames més carregades de fruit. 

Potser no convi~gui sembrar immediatament, i en aquest cas s'estén la 

faja en un lloc sec i (i)rejat, i en capes i pilons, removent-la sovint. Si 

s'assequessin massa, perdent el color de castanya i prenent un to blan

quinós, s'humitejaran moderadament. Vivint en macis, no dóna fruit 

fins els quaranta o cinquanta anys; isolat, floreix aban,s. No fructifica 

pas cada any, i la intermitència de fructificació abundosa, en circums

tàncies favorables, és de cinc a sis anys. 

Per assegurar-se de si la llavor és bona, s'examinarà si l'ametlla és 

blanca i fresca, i si dolceja, presentant l'embrió fresc i blanc. Si aq_uella 

fos seca, groguenca• i tingués mal gust, la llavor seria estèril. 

Un quilo conté tres mil cinc centes llavors, i un litre, mil cinc centes. 

CASTANEA VULGARIS (Castanyer). -Floreix de maig a juny, i per 

l'octubre comencen a caure els pallons que cobreixen les castanyes madu

res. En els castanyers empeltats, maduren més aviat, però en els bords 

i silvestres tarden més; segons la localitat maduren ben entrat el DO" 

vembre. 
Les castanyes es conserven fins la primavera, deixant-les en el pallons 

i . estes'es en un lloc fresc i orejat, o també estratificades de la mateixa 

manera que les glans, o al bosc cobertes de fullaraca. 

Aquesta espècie lleva als vint-i-cinc o trenta anys, si viu isolada, i dels 

quaranta als seixanta en macís. 

:q'igual manera que la faja, es reconeb~ si la castanya és bona o 

passada. 

ULMUS èrLMPESTRL (Olm).-Floreix de febrer a març, desenrot

llant-se tot seguit la sàmara, que produeix la impressió que l 'arbre s 'ha 

cobert de fulles, i escampa per 1' abril. 

l YSINE ( GREZA), gran desinfectant i desodoritzant instantani. 
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Dóna llavor molt jove, i cada any amb gran abundor, però la major 
part és falsa; la quantitat de llavor fèrtil arriba escassament' al 35 per 100. 

Ut llavor bona és adultada i forta del mig de l'ala de la sàmara, j, 

si s'obr.a amb l'ungla, desprèn certa humitat, olor fresc i agradable i té 
gust d'oli. 

Un quilo conté catorze mil llavors. 
Es molt dificil conservar-la d'un any per altre, i s'ha de procura,r reco

llir els últims fruits, millors que els primers, directament de l'artre, si hi 
ha perill de què el vent se'ls emporti. 

ALNUS GLUTINOSA (Vern). -Floreix al principi de la primavera, 
des de febrer a març, i madura de setembre a oçtubre, escampant tot 
seguit. 

Isolat , fructifica dels quinze als vint anys, i en massa, dels trenta als 
·quaranta. Lleva quasi cada any. 

La llavor del comerç és vella, i la que arrossega l'aigua es cònse~a 
difícilment; , és pr.eferible collir-la directament, tallant les rames més car
regades i penJant-les o estenent-les en un lloc net i sec. Les pinyetes s'o
briran soles, i després, amb un garbell, es separa la llavor. Aixi s'obtin
drà un 60 o 70 per 100 de llavor fèrtil. 

La llavor del vern quasi no es conserva més d'un any. Per a assegu
rar-se de si és bona, s'observa si obrint-les i apretant-les tenen oli i aigua 
i una ametlla farinosa. 

ROBINIA PSEUDO-ACACIA (Acàcia).-Floreix al final de primavera, 
i la llavor madura per l'octubre, però resta en l'arbre fins a la primavera 
següent, quan el vent i el sol fan caure le~ tavelles, escampant-se la llavor. 

La. llavor bona és d'un color fosc i blanca de dins, amb l'ametlla fa

rinosa. , 
Fructifica cada any i des de molt jove. Es recullen les tavelles a l'hi

vern; es fan assecar i es baten per a separar la llavor. Cinquanta quatre 
mil llavors p~sen un quilo. 

PLATA:NUS VULGARIS (Plàtan).- Floreix a la primavera, i la lla
V(}I' madura a la tara:or, escampant tot seguit. 

El plàtan p~odueix cada any, i molt aviat, llavor abundosa; però, 
si la planta té menys de trenta anys, molt~ llavor és éstèril. En les mi
llors condicions, la quantitat de llevor bona po passa d'~n 30 p~r 100. 

FRAXINUS EXCELSIOB. (Freixa). -Floreix al principi de prima
vera, i escampa a la tardor o primavera següent. 

Regularment fructifica ainb abundor cada any. L'ametlla de la llavor 



Ag1'icultura 439 

-:bona és blavenca, amb consistència de cera. Un quilo conté quinze mil 

llavors. 

POPULVS I SALIX.-Els grups dels xops o pollancres i salses, tan 

importants a Catalunya, amb prou feines interessen p,er nostre estudi. 

F loreixen des de molt joves i produeixen llavor ,abundosa cada any, 

però llur conreu per sembra ofereix moltes dificultats. Primerament, pèr 

.ésser dístiques llurs espècies, la llavor és molt estèril; la recol:l.ecció de 

llavor és entretinguda i dificil; el creixement de les plantetes és molt lent 

'i, per tant, estan força temps exposades a un gran ~ambre de perills. 

Per altra part, aquests individus ofereixen una gran facilitat per a 

ibrotar, tant d'arrel i soca com per estaques i plançons. El ràpid crei

xement de les brotades i l'aventatge de poder implantar qualsevol varietat 

o forma on no existeixen individus més que d'un sol sexe, han fet que es 

-consideri la sembra COJ? poc menys que impracticable. 

La mateixa facilitat de multiplicació i ràpida creixença ofereixen els 

.plàtans, freixes, verns i oms, i en molts pocs casos s'emplea la sembra. 

Utilització dels raïms 
preparacions que no 

SEGIMON VANDRELL . 

Euginyer del Servei Forestal 
de la Mancomunidad 

per a altres 
són el vi <I> 

~óc d'aquells que pensen que l'ús moderat de les begudes fermen

'ta:des en l'alimentació normal de l'home, és útil i que a l'ensems 

constitueixen un obstacle de gran eficàcia a oposar al desenrotllament de 

l'alcoholisme. 
Mes, si preconitzo l 'ús moderat del vi i de la sidra, penso també 

.que el raïm i la poma poden prestar-se a altres formes de productes ali

menticis, i sóc ací per a exposar ço que ja s'ba fet i ço que jo crec que . 
·es podrà fer amb el raïm a l'avenir. 

Ja fa molt de temps que s'ba cercat un medi de fer amb el raïm 

.altres preparacions demés del vi, però fins ara el vi, o millor dit, les 

-diferent~ classes de vins han estat sempre a França la utilització més 

.abundant. 
Certs països han arribat a fer-se una especialitat en la conservació 

del raïm per medi de la dessecació. Jo~ hauré de citar especialment al

(ll Ra port 'al Congrès de la Poma i del Raïm celebrat a París ~ls d¡es 17 i IB de març d'enguany. · 
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gunes regions de Grècia i de Turquia, on Ja indústria dels raïms secs. 

absorbeix la major part de la collita, per la producció del petit raïm de 

¡Jastisseria, sense granets, que l'Anglaterra consum en enorme quanti

tat .com a bon raïm sec de taula. 
Mes en els gran països vinícols del món, i espeçialment a França, 

é& a ,Ja producció de vins a ço que es destina sern,pre la major part 

dels raïms. 
Això és normal perquè la transformació del raïm en vi és una ope

ració que segueix a una collita que és imminentment poc conservable 

efectuant-se amb l'ajut d'un utillatge secular, existent en tots els països 

vinfcols, • i conduint a l'obtenció d.'un producte que es conserva sense 

gaires dificultats. 
Però les condicions econòmiques del mercat dels vins no són pas 

sempre tals que la justa remuneració del viticultor sigui assegurada. 

La viticultura ha sofert i sofrirà encara crisis més o menys llargues 

la causa principal de les quals rau en la inconstància de la producció 

parangonada amb la constància relativa del consum. Aquestes crisis. 

poden desconcertar la situació de les regions de gran produccio vinícola 

i en aquest sentit hom es pot recordar d'aquella de 1900 a 1907 i les ruïnes 

que ha provocat. 

SeD'lÍlla però que la intensitat de semblants crisis seria al menys 

atenuada si importants quantitats de raïms pogl'l.essin ésser aplicades a 

altres fabricacions. 

Jo sé perfectament que la destillació ha estat plantejada per algú 

com el remei més eficaç per a:itals circumstàncies però a:quest destí \},el 

vi, fora de certes regions que s'han fet una especialitat de la produc

ció d'aiguardents refinats, és ja una seriosa pèrdua. No seria més que 

un pal:liatiu insuficient i jo afegeüo que no és pas feta per plaure als 

adherits d'aquest Congrés. 

El veritable remei, a la meva m~nera de veure, és d'extendre el con

um del rajm baix múltiples formes exclusives de la formació d'alcohol, 

que es poden obtenir aplicant-li procediments industrials que permeten 

una agradosa presentació. 

De tot temps s'ha fet . casolanament una mena de confitura amb el 

concu1's d'altres fruits barrejats amb el raïm o sense ell, però el producte 

obtingut, sempre fortament carmelat, d'una sabor una mica amarga, 

d'un aspecte poc agradable no podia pas aspirar a un gran consum. 

Avui, aplicant als raïm els procediments industrials de cocció i de 
, I 

conc~ntració en el buid aplicats altrament a nombroses fabricacions, 

es pot fer molt millor. ' 

Ja a l'any 1900, amb ocasió de la gran crisi vitícola vaig cercar la 

rèducció de Ja verema en profit de la seva qualitat i també la utilització 
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del raïm baix altres formes per medi de la concentració en el buid. 

Els resultats obtinguts foren excellents i en 1902 a propòsit d'un xa

rop obtingut anib most de raïm, he pogut escriure les següents ratlles 

que em permeto de copiar ací: 

«Jo crec que es pot assajar amb èxit d'introduir al consum xarops 

de raïm fets al buid i que hi ha una forma de consum i~portant que tinc 

-interès en mostrar per medi d'alguns exemploo. 

El xarop de raïm fet amb raïms neutres especia.lment rAramon, cons

titueix un líquid molt sucrat (800 grams de sucre per litre aproxi

madament) que desfet a l'aigua dóna la impressió de most de raïm 

fresc . 

Una primera aplicació molt senzilla consistiria a extendre l'aigua tal 

com. és i a substituir per aquesta consumació aquella de vins sense al- , 

cobol que es fabriquen a Alemanya, a Suïssa i a Austria per les socie

tats de temperanço. de vegetarisme i de teosofia." 

Quan hom compara les operacions múltiples i delicades que necessita 

la fabricació de vin sense alcohol, amb la simplicitat de concentració 

en el buid, quan hom ha pogut tastar comparativament vins sense al

cohol i :q¡.ost de .raïm reconstituït per di solució acuosa de xarop ; quan 

hom evalua l 'embalatge complexe pesant i costós dels vins sense alcohol 

i el del xarop, així com les despeses de transport que en resulten tots 

els aventatges pels aiguaders són a favor del xarop. 

Però en 1900, hom creia encara o al mènys jo ho creia, que era im

periosament precís tractar tota la collita durant el sol període de les ve

remes, o aproximadament, ja que el raïm no pot esperar més que un 

petit lfmit. 
4ixò constituïa 'una gran dificultat perquè precisava per una tal 

Dperació, un utmatge de potència relativament gran i per tant molt 

costós, i del qual hom no podia calcular l'amortització sinó durant una 

molt petita part de l'any. 

En realitat no és així i la pr0va s ' ba fet avui que el producte d'una 

verema pot ésser conservat en els recipients vinicols ordinaris que tenen 

tots els cellers, tant temps com es vulgui, indempnes de tota f~rmentació 

i que pot ésser tractat dmant tot l'any. 

Hi ha, doncs, la possibilitat de no recórrer sinó a un utillatge reduït 

i a l'exten ió considerable del període d'amortització. 

De molt temps ençà es reben a Cette particularment d'Algeria per la 

indústria espeèial de vins de licor els mostos ensofrats que no són altra 

A GRO L Y S IN E, anti c ripto g àmic , ba cte ri ci da ge n eral. 

Específic en les malalti e!l. de la patata , cep , pomera, etcètera . I 
~----------------------------------------------------~ 
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cosa que most de raïm fresc carregat d'una quantitat d'anhidre sulfurós. 

suficient per destruir tota vida microbiana. 

Aquests . mostos són desulfitats per senzilla ebullició, després es fan 

refredar i són sembrats de llevadures i posats en fermentació segons les 

necessitats o durant tot l'any proporcionalment a la potència de l 'uti

llatge de que es disposa. 

L'ensofrat, pot ésser aplicat al most i és aleshores una operació d'ex

trema simplicitat, per:ò aml:¡ el fi de dissoldre la matèria colorant i ex-· 

tractiva, pot ésser també aplicat a la verema derrapada. 

Per una macer:;¡.ció més o menys prolongada, la matèria colorant es. 

dissol restant dissimulada mentre la massa està baix l'acció del gas. 

sulfurós. Després d 'una maceració suficient es separa el most de les. 

parts sòlides del fruit. Es llavors un líquid d'una color bruna inde

cisa, però al qual torna la matèria colorant roja amb tota la seva po

tència després del desulfitatge. Es disposa així de tota una gama de 

colors des del groc ambarí clar dels mostos bLancs, fins als roigs més forts. 

La cocció al buit aplicada als mostos sulfitats és una OJ?eració de dues 

fases. ·· Durant la primera es produeix el desulfitatge mentre que la con

centració cónstitueix la segona. 

Aquesta concentració pot ésser portada fins a 30-32 graus Baumé a la 

temperatura de l'operació per obtenir xarops; o fins i tot als 40 per ob

tenir després de refredada una pasta d'aspecte anàleg a la mel si s'ba 

treballat amb mostos blancs,'per aquesta raó anomenada «mel de raïmu,. 

o bé una pasta anàloga més o menys roja si l'operació s 'ha fet amb 

mostos colorats. 
Sots la condició que la temperatura del líquid no s'elevi a més de 

60-65 centígrades, no hi ha cap altetació del gust ni de la color. Retor

nats al volum primitiu (:lel most per addició d'aigua, els productes con

centrats reprodueixen el most de raïm amb tota la seva frescor i tot el 

seu fruit, i això fins molts anys després de la seva preparació. 

A aquest most de raïm «reconstituït», poden altrament addicionar-se 

llevadures, posar-lo en fermentació i fer-ne vi. 

L'aixa~op pot encara al meu entendre ésser transformat molt aven

tatj osament en gelat. Considerat sol el xarop de raïm, no posseeix la 

propietat de solidificar-se en gelat transparent, però se li pot donar bar

rejant-lo amb el suc d'algur¡.es fruites que posseeixin aquesta propietat. 

El suc de poma concentrat pot servjr per la bai'reja. Es pot utilitzar 

encara per aquest objecte la gelosa ja molt introduïda a la indústria de 

la confiteria que en consum notai;Jles quantitats. 

Es poden fer aixi gelats transparents, fins i tot cristallins de di

verses colors, variant del groc ambarí al roig pujat i susceptible de rebre 

perfums accessoris com la vainilla, grosella, maduixa, etc. 
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Al punt de vista econòmic, val més pel vinicultor fer simplement vi, 

o vendre éls mostos sulfatats a la indústria que en faria xarops gelats, 

confitures o mels de raïm? 

Es aquest un punt especial que no pot ésser abordat sinó després d'un 

estudi molt detallat de la qüestió i de les condicions del mercat. 
Jo penso, però, que pagant el raïm a un preu raonable al productor, 

un industrial trobaria certament. la llegítima renumeració del seu treball 

operant les transformacions. 

Però no he de passar en silenci l'existència d'un gran obstacl~ a la crea

ció d'una tal indústria. 
No és pas d'ordre tècnic, sinó senzillament d'ordr-e administratiu. 

Per molt extraordinari que això pugui semblar, la fabricació dels xa

rops de raïm, és assimilada per l'administració de la glucosa i sotmesa 

als mateixos reglaments i fuets. 

El sucre de raïm és un :sucre na.tur.al altrament complexe, puix 

que és constituït per una barreja de dos suçres diferents, mentre que 

la glucosa és un producte simple, provinent industrialment de la trans

formació del midó; és així, i això va tan lluny que no es pot servir d'aixa
rop de raïm per a sucrar les veremes, operació habitual en alguns països, 

perquè l'ús de la glucosa és interdit per aquest objecte. El sucre de raïm, 

reputat glucosa per l'administració, no pot tampoc usar-se amb aventatge. 

D'on ve això doncs? Pot ésser que vingui de que els primers químics 

que l'han fabricat li donareh el nóm de «Sucre de raïm" perquè com ell 

mateix no dóna sinó una cristalització confusa, però és ben reconegut 

que aqueixes dues substàncies són totalment diferents per la presència 

en una de elles, el sucre. de raïm, d'una important proporció de levulosa 

que l'altra no té. 
La glucosa no gaudeix pas d'una bona reputació, puix amb aquesta 

substància són fabricats els xarops i licors de baixa qualitat. El seu gust, 

demés és molt menys fi i sucrós que el del sucre de raïm. 
Caldrà que els productes concentrats de raïm continuïn no essent re

putats com a gl~cosa. 
Toca al Congrés de la Poma i del Raïm el donar la veu que tendeixi 

a fer desaparèixer aquesta assimilació. 
L. ROOS 

Director a l'Estació Enològica de I'Hérault 

Per la vostra riquesa, no deixeu morir el bestiar sense demanar que 

el Lab()'l"atori de Patalogia Animal us l'estudïi de franc . Carre'fi d'Urgell, 

187 - Barcelona. 
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COMENTARIS 
Aliquan do bonus ... 

Gedeón i Calínez són proverbialment ingenus. També al baturrico 
li escau, de tant en tant un bri de simplicitat: De no Tecibir esta carta, 
me lo escribes. 

Doncs bé, ara a Xicago, un còn ol nostre troba un peu de morro
cotuda veritat com la següent : 

"Lo.s vino de que España tiene gran sobrànte, pudieran tener aqui 
un gran mercado, si no fuerà por la prohibición absoluta de consumo, 
que im pide por completo su entrada y fabricación. n 

Es una troballa! 

Què t'estimes més, o figues 

I un bailetet, d 'ulls ratoners, de na sic arremangat i galtone roges, 
responia sempre : síndria. 

I els nostres agricultors, vénen, si fa o no fa, a trobar-se amb con
semblant pregunta a hores d'ara: Que t'estimes més, o aranzel protec
cionista. 

Un vinyater badoc, esmaperdut, queguejador, respon: exportació. 
Potser perquè, com al conte de l'enfadós, li repliqui el fabricant : Jo 
no et dic això; jo et dic si vols ... proteccionisme. 

Total : una pUTa qüestió de tossuderia: proteccionisme ; exportació. 
Fem-s'ho a palletes. 

PastEiur, Hen ry Cheron i el Taberner 

Escenari: Ministeri d'Agricultura. Personatges: Productors, Dele
gats de Nacions i Cheron, ministre. Al f oro-entre llorers-un bust de 
marbre de Pasteur. Argument: tirar contra la seca, la meca i la Vall 
d'Andorraque s'oposin al racional bon ús del vi. 

Dr·amatisme: abstemis puritans contra productor recalcitrant . 
Gran xoc pass'ional. Escena culminant : el discurs de Chéron que no 
té aplaudiments en les llotges preses pels industrials. , 

Resultats pràctics: Els fondistes s'afanyen a preparar l'agape final 
de tot Congrés o Assemblea. Hi hauran més discursos i més vins de 
Champagne que positivitats. Que perquè? Senzillament; per que el 
mateix fondista servent, a sa ca a confecciona llistes de menús amb 
preus de tots colors i coberts a variats colors, mais sans vin. 

Ah, no. El vi Ta apart. És una faisó d'abstencionism,e d'estar per 
casa, potser molt pitjor que el transatlàntic. 

I el bust marmori de Pasteur, recordant reivindicacions científiques 
de la fermentació del most, romandrà incommovible amb el tipic arron
sament d'espatlles de tots els bustes. 

La producció de vi al món 

L' Institut Internacional d 'Agricultura publica les dades següents, r e
ferents a la producció mundial de vi. 

Les dades són en milions d'hectòlitres. 
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1922 1921 1909-1:1 

Espanya 25,7 19,2 14,9 
França 69,3 45,0 46,4 
Itàlia 35,5 34,2 46,0 
Altres països Z2,6 16,7 19,2 

153,1 115,1 126,5 

La producció mundi al de 1922 h a estat un 33 per 100 més elevada que 

la de 1921 i un 21 per 100 major que la dels anys 1909-1913. 

EI conreu de les f lors 

En un dels números passat s d'AGRICULTURA, vàrem publicar un arti

cle del nostr e Director, en el qual es parlava de la conveniènc~a d 'exten-

dre a Catalunya el conreu de la flor. · 

Aquest a conveniència ha estat compresa a França. Malgrat haver as

solit una grandíssima extensió el conreu de la flor en aquest país, el go

vern francès procura extendTe 'l encara. per don~r lloc sobretot a la in

dústria dels perfums, abans dominada quasi exclusivament per Ale

many a. 
Per això ha donat disposicions per estudiar la possibilitat del con

reu a l'Africa del 1 ord , també això pot tenir importància a Catalunya, 

perquè es facin proves de destillació de les ginesteres i d'altres plantes 

naturalp1ent abundants en aquells llocs. 

Una revista italiana comunica qÜe les flors d'una pomera han estat 

venudes per 200 lires. Ja sabem que 200 lires són avui unes 30 pessetes 

a Catalunya. Però Itàlia, pràcticament , 200 lires equivalen a unes 200 

pessetes. 

L'exportació de cireres a Itàlia 

Mantes vegades AGRICULTURA s'ha ocupat del conreu dels fruiters, 

cantant-ne les excellències i sostenint la conveniència d 'extendre-la a 

Catalunya. 
Per demostrar que no és un camí errat el que hem emprès, donem 

les xifres següents, que revelen com fruites modestes quasi insignificants 

poden convertir-se en una font importantíssima d 'ingressos. 

Les cireres donen lloc a Itàlia a una indústria cada dia més rica i 

més extesa ; aquests fruit s s'exporten conservats en aixarop , sala ts, 

ensofrats, etc., als Estats Units, a Anglaterra, a l Canadà, etc., on són 

confitades. 
Una casa italiana té fàbriques sucursals, una a Londres, una altra 

a New-Jersey (E. U. A.) i una altra a Montreal (Canadà), que es dedi

quen, entre altres coses, a treballar les cireres rebudes d 'Itàlia. 

Drnant. l'any 1922 Itàlia exportà les següents quantitats de cireres 

ensofrades : -

El d b "" • . de Ja Cllsa Q uin tana & T or res- Tarragona - enriquei

S a o s quzmzcs -xen l'Agricultor. A lxi ho certifiquen tots els que els 

hlln empleat. - Ous desinfectants per a gallines i coloms 
Q UINTANA & TORRBS: Carrer de Barcelona, 4.-TARRAGONA 
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As Estats Units ... 
Al Canadà 
A /Anglaterra 
A França 
A Holanda i Bèlgica 

4,000 tones 
500 )) 

1,500 )) 
1,000 )) 

500 )) 

En total 7,500 tones que valgueren 22 milions i mig de lires. 
Demés foren exportades 60 mil caixes de ciceres en aixarop per valor 

de 12 milions de pessetes. 
En total, doncs, 34 milions de lires. 
Es molt possible que ningú ri.o pensés que un fruit com la cirera 

pogués donar lloc a un movime]l.t comercial tan important. 

Un acord ben prudent 

El viure en societat implica ben sovint restriccions, disgUJStos i litigis 
quan hi ba el dret de dues persones ~n contraposició. 

No els faltaria d;altre als sindicats sinó que s'embranquessin en plets 
i qüestions. Els que han hagut de pledejar de segur que n'estan ben 
escarmentats. Hi ha un· .adagi que diu que guanyant es pe1·d; n'hi ha un 
altre, que diu: qui tot ho vol tot ho peTd, altre que diu finalment per no 
posar-ne argunes dotzenes: transigei.x ~ guanyaràs. 

Implica tran.sigir a pri01·~ en totes les qüestions que se li puguin pre
sentar, l'acord que .ha pres el Sindicat Agrícola i Comunitat de R-egants 
de Tortosa, en una reunió convocada espressament. 

uAutorizar al Sindicato, para que en n,ombre y representación de la 
Comunidad de Regantes, someta a amigable composición todas las cues
tion~s y diferencias originadas entre la Comunidad y la Real Compañía, 
por el contrato de 11 de noviembre de 1907, los demas celebrados, las 
pólizas de riego, los litigios pendi~ntes, las reclamaciones entabladas 
ante 1a Adminiostr.ación, y las demas, aunque no se hayan tr.a.ducido en 
reclamación administrativa o judicial, sin exclusión alguna; facultando, 
por tanto, a dicho Sindicato, p.ara el nombramiento de los amigables 
componedores; la redacción y otorgamiento de la escritura de compro
miso que podra firmar todo el Sindicato o los vocales a quienes autorice 
especi3.lmente; la prosecución de toda la amigable composición; y que
ri~ndo, por fin, que la autorización anterior .sea todo lo amplia y com-
prensiva que ·permiten las leyes,. ·-

Els concorrents que eren 1,888 ho aprovaren per aclamació, amb la 
qual cosa és fora de manifest que tots els regants tenen vius desitjos 
per a resoldre en el pla de la major equitat i harmonia tots els .assump
tes litigiosos que puguin presentar-se entre tote.s dues entitats. 

Pagesos: AGRICULTURA es la vo.~tra Revista, és la que defensa; els in· 

teressos agraris de Cataluo~ya. Subscr-iviu-vos-hi i feu subsc1'iuu els vos

tres amics per asseguTar la seva vida. Escampe'lk-la, feu,.la coneixer. 'Ne· 

.cessita. el vostre apni moral i econòmic. 
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(NFORMACIÚ -VINÍCOLA 
Si fa o no fa ens trobem en la mateixa situació marcada en la infor

mació anterior; no hi hà yariacions. El mercat francès no compr.a i 
som reduïts al proveïment del nostre mercat interior del qual coneixem 
les possibilitats i la influència en els preus. ' 

Els vinyaters francesos continuen llur agitació enèrgicament tocant 
tots .els ressorts de la política que coneixen prou bé i fan moure a llur 
gust. 

Les estadístiques confirmen ço que tots els vinyaters sabíem ja, ço 
és, que França ens ha comprat poquíssim vi. Durant els sis primers 
mesos d'aquest any hi hem exportat encara no un miÍió d'hectòlitres, 
quantitat insuficient perquè els preus ressentin una millora. Anglaterra 
ens ha comprat uns 37,000 hectòlitres i Alemanya molt poc. 

A Catalunya hem de remarcar la campanya dels vinyaters que ha 
culminat en l 'aplec comarcal de Falset on han concorregut delegacions 
de tots els poblets vinyaters. Es possible que aquesta agitació tan serio
sament portada influeixi en el govern espanyol refermant-lo . en el cri
teri-fet públic darrerament, sembla amb caràcter oficiós, de no ad"inetre 
cap modificació del tractat hispà-francès, perjudicial pels nostres vins. ' 
I és possible també, encara que amb menys probabilitats, que es vagi 
finalment a la regulació definitiva de l'ús de l'alcohol industrial en la 
fabricació de begudes. Això però costarà un xic més. 

Pel moment les coses estan tan malament com abans, però les per&
pectives qu.e s'obiren són més fa.lagueTéS. L'esdevenidor no es presenta 
tan negre i .això és sempre un.a consolació. Si el govern espanyo,l resis
teix hi han probabilitats que pagu-em sortir bé de la trista situació present. 

* *" * 

Les previsions per la pròxima collita no són dolentes en conjunt, ço 
que però no ens salvarà del ma} pas. 

Bones collites s'anuncien a Llevant i a la Manxa; dolenta, en canvi, 
és a Navarra on no passarà de Initja. A Catalunya la manca de pluges 
perjudica tots els conreus i com és natural també la vinya, sobretot 
en les terres primes. · 

Les notícies de França, des d 'el nostre punt de mira, no resulten 
massa simpàtiques. Les últimes previsions anuncien una collita d'uns 
64 milions d'hectòlitres, inferior a la de l'any passat en 5 Inilions, però 
prou gran encara per_què els vinyaters d 'aquell país prossegueixin llur 
campanya contra els nostres vins. 

D'Itàlia les noves .anuncien en general una bona collita; aquest país 
però no influeix sinó mol.t ihdirectament en els nostres preus. Hom diu 
si en el tractat de comerç hispano-italià que ha de firmar-se hi ha una 
clàusula favorable en virtud de l.a qual Itàlia ens compraria certs quan
titatius de vi que s'.encarreg.aria de col:locar a l'estranger. Veurem. 

Dels altres països vinyaters no tenim cap notícia concreta. 
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INFORMACIO OLEfCOLA 
La calor d'aquests dies contribueix sense dubte a agravar més la 

calma que fa dies regna en els nostres mercats oleícols. 
No es fa cap operació si no és per pura . necessitat; així veiem que 

algun tenedor d'oli d 'Urgell intenta vendre i si ho vol fer ho ha de fer 
a preus verdaderament ruïnosos, perquè ell demana 31 ó 32 rals i sols 
li paguen 28 ó 29. 

A Reus continua la calma; no obstant això es fan algunes operacions 
amiJ olis fluixo~ de la part de Tortosa únics que per llur preu tenen sor
t ida en els mercats detallistes. 

El mercat de Barcelona s'ha tornat a aturar de bo, de bo, fent-se no
mé operacions amb olis dolents. La prova palpitant de la baixa, ens 
la dona aquest mercat pel gran nombre de qüestions que entre compra
dors i venedors s'han entaulat, a causa dels deixos de compte. Això 
però podri.a ésser degut no a la calma, si no a una alteració de l'oli 
durant el temps que degut a la vaga va estar sense poder entregar-se; 
quan vénen les de perdre, tothom procura guardar-se! 

La collita va tirant tal com en les passades informacions indicàvem; 
a Andalusia i a Toledo com a causa dels grans calors van caient olives 
dels arbres; igual passa a Reus, encara que ens sembla que no en 
molta proporció. 

De l 'estranger cada dia es tenen més males noves de la collita, tant 
que les últimes notícies que donen els corredo1·s francesos, són que es 
considera perduda la collita de Tunísia, parquè els vents calents han 
fet caure tota l 'oliva que començava a fer-se. 

Com a preus podem donar aquests : 
Aragons bons, 29 a 30 pessetes; aragons mitjans, 27 a 28; aragons 

dolents, 26 a 27 p·essetes. 
Riberes bons, 28 a 29 pessetes; riberes dolents, 26 a 27'5 pessetes. 
Urgells bons, 29 a 30 rals; urgells mitjans, 28 a29 rals. , • 
Tm-toses, 3 graus, 27 a 28 pessetes; tortoses, més de 4 gr¡¡.us, 25 a 27 

pessetes. 
Andalús fi, 46 a 47 duros; andal~s corrent, 42 a 43 duros. 
Els olis al sulfur, comencen a oferir-se barats, tant que aquests dies 

s'han fet operacions a duro i duro i mig per càrrega més barat que en 
la última quinzena. 

LISINI ANDREU 

No desconf ieu ·dels Sindicats si actualment passen una crisi. Arreu 

del món la indústria, el comerç, l'agricultura, la passen també. És 

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

per un periode de grandiosa florida. Els sindicats són els amos del 

pe1-venir encara que el!! enemics· diguin i prediquin el contrari. 
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. NOTICIARI 
-La fa?·in eTa del Sindicat AgTícolc¡_ de CerveTa i sa comm·ca, aquella 

magnificent obra social de la qual n'havíem parlat tantes vegades amb 
elogi, ha estat quasi totalment destruïda per un incendi fortuït. 

No cal que diguem als animosos agricultors de Cervera i sa comarca, 
la part que pr"ènem en la pena que els aclapara, i n_s¡ cal tampoc que 
els esperonem a sobreposar-se a aquest contratemps. 

Com nova au fènix no es tornarà a bastir sobre les seves cendres? 
Fem vots per a que així sigui. 

-Els melons sembla ésser enguany la fruita més estimada pels an
glesos, la' qual cosa ha fet obrir l'ull als que tenen les seves plantacions 
en bon estat, tota vegada que havent estat enguany molt perjudicats 
pel pugó, no abunden com aquests anys passats. 

- L a collita d'ametlla. Es tan gran la collita d 'ametlla en terres de 
Mallorca i Catalunya com feia anys no s'havia vista. Es parla a Tarra
gona d'ajustos que s'han fet a ba'Se de 53 pessetes el sac. 

-Una intensa campanya s'ha po1·tat a cap al P1·iorat, en contra de 
l 'ús illegal de l'alcohol industrial en el vi i begudes alcohòliques, orga
nitzada per la cambra agrícola de Falset d'acord amb la Unió de Vinya
ters de Catalunya. 

Dé'Sprés de sengles mitins a Poboleda, Cornudella i Tarroja es celebrà 
una assemblea a Falset en la qual prengueren part diversos oradors, 
dos diputats per aquella circumscripció i alguns diputats provincial . 

-Nous r egaclius a Catalunya. A Capsanes començaran molt aviàt 
les obres projectades pel sindicat de recs de la Riera de i\Iarsà amb lo 
qual es r egarà molta tena secana, i a Balaguer s'ha inaugurat un rec 
que pren l 'aigua del riu Ció en un canal que té més de cinc quilòmetres 
de llargada, entrant-hi 400 litres d'aigua per segon, per a poder regar 
1,600 jm:nals de terra. 

Aquesta obra hidràulica ha costat 90,000 pes etes, que han estat pa
gades, la tercera part, per la Societat Canal d'Urgell, i l'altra part pels 
regans beneficiats dels pobles de Balaguer i Vallfogona. 

-Diu un 1Jeriòclic de 'Falència que l'ex1Jortació de taron}a a Bé/gica 
ha e tat engunay de 730,000 _caixes, un xic menys que l'any pa at. 

Una amb altra l'han venuda a 60 francs In. caixa, que no ha e tat 
remunerador. 

NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 

DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El Consell Permanent de la Mancomunitat, ha concedit l'auxili tècnic 
per a la construcció d'un Cell er Cooperatiu al Sindicat Agrícola de Sant 
Martí de Tous. 

Els pobles que integren la Comarca del Priorat de Scala D ei : Pobole
da, Porrera, Gratallops, Bellmunt, Torroja, La :\Iorera i Vilelles, han 

. adreçat una exposició :r la :\Iancomunitat de Catalunya, pintant amb 
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vius colors, la ruïna que els causà la filoxera de, la qual no se n 'han 
refet encar a, per tal que d'acord amb els ajuntaments respectius ~ulgui 
estudiar la Mancomunitat de fer-los reeixir de l 'endarreriment en que es 
troben en comparació amb altres comarques vinícoles de Catalunya. 

El cap d'Acció Social Agrària Sr. Rendé, ba rebut la visita del Presi
dent de l 'Ateneu Agrícola de Gavà per a parlar de la transformació en 
Sindicat Agrícola de dita entitat ; ba atès també un representant de la 
Federació Agrícola del Pla de Bages per a portar a cap alguns projectes, 
i ba escrit un fullet de divulgació sobre comptabilitat dels Sindicats Agrí
coles. 

El servei d'Arbres Fruiters ha fet una visita a Ulldecona per a escollir 
l'emplaçament del Molí d'oli cooperatiu, per al qual sol:licità el Sindicat 
Agrícola l'auxili_ tècnic segons diguerem, havent visitat tam!Jé Tortosa , 
Campredó i Roquetes per a dirigir els tractaments contra la mosca de 
l'oliva. 

Demés ha respost consulte d 'Alforja sobre avellanes, de Barcelona so
bre molins d 'oli de moldre sausa; de Balaguer, sobre malalties de la 
prunera; d 'Ybars d 'Urgell, sobre asecament de prunes; de Tarragona, 
sobre malalties de la figuera i de Tortosa~ sobre malalties de l'olivera. 

El Servei de Terra Campa , ha estat a Pobla de Segur per a ensenyar 
a combatre una plaga apareguda en els alfalsars d 'aquell terme, i donat 
aixímateix instruccions a l'alcaldia de Seròs per a combatre'n una altra 
que s'ha presentat en les plantes d'aquelles hortes. 

CONSULTORI Bn aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a Ioles 1 • 
les consulle.s que facin e I s ll egidors 

E. R. B., CASTEILVELL.-Llegeixi l'article que va en aquest número, el 
qual sembla escrit pel cas que l ' interessa. 

T. S. , BALAGUER.-La preocupació de vostè és plenament justificada. 
L 'us de l 'arseniat es generalitzarà a l'Urgell i cal conèixer totes les seves 
propietats i les conseqüències del seu emprament. 

Recentment, Riviere, director de l'estació agronòmica de Seine i Oise 
a França, ha publicat amb la col:laboració de P icbard els resultats dels 
seus estudis sobre la influència de l' a rseniat caigut al terreny. 

Sembla d 'aquests estudis que l'arseniat de sosa usat en dosis dèbils, o 
sigui de 2 a 4 grams per metre quadrat, no .exerceix cap influència perj u
dicial damunt les plantes, però que la seva toxicitat és suficient per ma
tar els protozoaris que destrueixen les bactèries útils que viuen al ter
reny. Per tant, ve a exercir una influ~neia indirectament fertilit zant. 

R. F., CruTAT.-Per error d 'impremta en la contesta que li ferem en el 
número anterior, es diu que el card s'ha de sembrar entre mig d'un cercle 

mentre havia de dir cereal. 

L. C., TARRAGO A.-Ens enterarem i li contestarem particularment d 'a
quí a uns quinze dies. 

R. s. 
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CALENDARI 

de sembres plantacions de les Hortalisses i Farratges més 

generalitzats o cultivats a Catalunya 

JULIOL I AGOST 

HORTALISSES 

Es sembra: 
Bledes grogues o blanques. - Bledes morades per a hivern. - Bròquil 

blanc de Vich. - Bròquil de Quaresma o de Santa Eulària. - Bròquil 
de Nadal (en juliol) . - Bròquil de Sant I sidro des d'agost) . - Ceba blan
ca primerenca o francesa; d'en Campeny. - Col borratxona; de capdell 
o de soldat i demés de fulla llisa; de Milàn, grossa; molt grossa o fran
cesa; verda, gitana; verda, retallada (per a fer brots). - Coliflor d 'abril 
(en agost); de Quaresma; de Nadal (en juliol). - Colinap o Napicol. -
Enciam escaroler d'istiu; escarxofet; llarc, blanc o romà. - Escarola 
doble, crespada; de cabell d 'àngel. - Fasols tardans. - .Julivert. - Nap 
llarg, blanc; llarg, negre; rodó, blanc; rodó, negre (des d'agost) . - Pas
tanagas de taula. - Porros. - Ravanets mitjans; rodons. - Remolatxa 
de taula. - Serfull. - Xicoira. 

FARRATGES 

Es sembren: 
Alfals. - Col geganta (per a fulles). - Melca, Meuca o Melcó. - Mo

resc (per a terratge vert) . -Naps grossos o de bou. -Pastanaga grossa. 
- Trèbol gros o Trèfula; anual o herba fe (des d'agost) . 

P er majors detalls dir igir-se a F ills de Nonell, Plaça de Santa Maria.
Barcelona . 

...........................•...................................................................... 
PUBLICACIONS DE 

I'Est:ola SJiperior d' Agrit:ultura 

A. M ATONS ••. 
J. R AVENTÓS . • . 
j . M. SOLER I C OLL. 
M . R OSSELL I VI LA . 
F. NOVELLAS • . • 
M. R OSSELL I VILA. 

J. SALOM .• • • 
J. M. R EN DÉ .•. 

BARCELON A 

Fabricació d'olis . . . . . . 6 pessetes 
L'art de fer bon vi. . . . . . 6 • 
Les llets i llur apreciació . . . . . 4 • 
Reproducció i herència en el bestiar 4 » 
Anàlisi d 'adobs. . . . . . . 3 • 
La vaca lletera (Les vaques i la 

producció de llet) . . . . . . 6 » 
L'ametller . . . . . . . . ,. . . 4 • 
Organització i guiatge de Sindicats 

agrícoles. . . . . . . . . . (En premsa) 

.................................................................................................. 
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RHJOlf8, HUlt8, JOJX08 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

- el seu rendiment. -===-

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

Màquines, Forns Assecadors 
i tot el que pertany a l'indústria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció • := 

_ Visit i o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa 

·v o A. J. F. v 1 LLA L T. A, s. EN e. 
BARCELONA 

Oficines. 
Nou Sant Frantisco, 28 

Apartat correus n. 0 65 
Telèfon 568 

ffi 111111111111111111111 i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 

•••• ••••••• ••• •••••¡ •¡••¡ a ••••••••••••a••••A••••i·~~~··:·:;;:::~~~~··;l::·;;·~·e:·:~·~;~::~••• 
~ que es des1tg1, pot ob t e n~r-se 

còmoda, f àc il i .eco n ò mi ca m en t, a doptan t una _ 

.. 

BOMBA BLOCtl 
La ún ica que ;o necessita engrassament :: La venen 
* .* * * tots els bons electricistes de Cata lunya * * * * 

JAUME CUIXART 
5 CONSTRUCTOR 

~ lli Oficines a Barcelona : Gran VIa Laieta na, ~1, pral. 5 Sagunto, núm. UO :: Telèfon B 140 :: Badalona . . ................................................................................................. ~~··· 

·------~------------------------·· ~ Màquina d'escriure 
UNDERWOOD 

Balmes, 7 Barcelona 

··~-~~~~-~~~--~--~~--~------~----· En dirigir-vos a Je.s cases nnunciv.doren, citeu AGRICULTURA 
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JOSEP M.a JUNOY 

Conferències de · combat 
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De venda : EDITORIAL CATALANA, S . A., Es
cudellers, 10 bis, I a totes les principals llibreries 
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Tractors Agrícoles 
,.,.CLETRAC,, 
T i p u s Ta. n'e · 
Reconeguts pels tècnics 

com els de maíor rendi
ment i de més .utilitat per a 
fota classe de cultius. 

Tot agricultor progNssiu \ 
amant dels seus interessos 
que desitgi augmentar consi
dera61ement el producte de 
ses finques, deu enterar-se 
dels aventatges que,ofer,lx el 

"'CLETRACn 

Tip us W 1 4 /i 2 HP . 
per a tota classe de cultius 

Pessetes 12,000 
Tipus F 9/ 16 HP. 
per a vinyes, horts i pell~ 

propietats ' 

_ Pessetes 6,500 

Aparells complementaris de tores classes i 
marques, a preus considerablement redtiits 

Demanar catàlegs i proves al re
presentant general a Espanya : 

Automóvil Salón 
Trafalgar, 5Z BARCELONA 
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En dirigir-vos a tes cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 
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