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ENCJCLOPEDIA AGRíCOLA 

publicada sots 1 a direcció de G. W ER Y 

Le s matèr ies qu e' s !Jacten especialn!ent en •questa ENCICLOPt::DIA AGRlCOLA són: Cultiu i purljicaclb del sol. 
Prot.1u<eió i cultiu de les Plantes. - Producció i cu1dado dels animals.- Tecnologia agrlcola. 

/ngenieria rural.- In dústries agricoles -Economia i Legislació rural. 

VOLUMS 

Química agrícola •Quím ica del sue lo¡. G. Audré (2 • edició 
2 vol ums . - Tela, 24 pessett s. 

Química agrlcola 1Qulmica vegetal). G. André. 2 volums. -En 
premsa n. e. 

Viticultura. P Pucollei.- En premsa n. e. 
Vinilicación. P Pacutlel (2.• edic 'ó) -14 ptrs. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny y R. Gouin 

(2 .• cdici ó).-14 ¡.tes. 
Avicultura. C. Voitellter (2.• edició). - 14 pte s 
Ab unos. C. V. Gat oia (2 • edició). 2 volums. - 24 pies. 
l ereales C. V Guro:a. - 14 p es. 
Riegos y DrenaJc:s . Risltr y Wéry.-14 pte~. 
I as Conservas de fru tas. A. Ro/et.- · n prems<! n. e. 
Alimentacióu racional de los ~. nimales domésticos. R. Oouin. 

-i4 p 1 e~. 

Entomologia y Pantsitología agrícolas. G. Ou .,uux. 14 ptes. 
Enfer .•. edades par11s1tarias de las plantas cuitivadas. P. Dc

/ucmix.-1 2 pte., 
Enfermedades to parasitarias de las jJiantds cultivadas. 

P Delurroix - 2 ptes. 
Lecheria. C. ' art111 . 12 pt•s 
Arb c ricultura fruta1. L. Bussard y ). Du l'al 14 ptes. 
Mater141 vitícola. H. iJrunet.-12 ptes. 
Maten•! 'lnícol a. R. 8runet.- l4 ptes. 
Praclu , Plan tas forr ·jeras. C V GaroiP -15 rtes 
B<>l:ht :• o¡¡rlcola. E. Schnbaux y J. Nanot.-1'1. ptes. 
Znol«lll• ceneral. P. Diff/olh.2 volums - 27 pte~. 
Microt> o• ··gia agrícola. E. Kayser. 2 volums.-24 ptes. 
Ganado !anar. P. Dtffloth .-12 ptes. 
Silvicultura. A. Fron .-!4 ptes. 
Razaa bovinas. P. Diff/ofh.-15 ptes. 

PUBLICATS 

Aguardlentes y Vinagres. P. Pacoltet.-Tela, 14 pesse 'es. 
Las Conservas de Legumbres. Carn es , productos del corral 

de la lechería. A. RJie!. -12 ptes. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de remolacha. 

E. Saillard -17 ptes. 
lndu··tria y comercio de los Abonos. C. P/uvtnage.-14 ptes. 
Construcciones rurales. ¡. Duuguy.-14 ptes. 
Economia rural. E. jou: ier -14 p·es. 
Compendio de Agricultura. C. Sel/ensperf<er.-14 ptes. 
Explotación de un dominio ,agricola. R. Vulgner. - 15 ptes. 
Apicultura. R. Homme/1. 14 pies. 
Cultivo hortlcola. L. Bus<nrd.-1 2 ptes. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Dlff/ot/z .- 12 ptes. 
El Manzano de sidra y la Sidrería. C. Warcolller.- 15 ptes 
Sericicultura. P Vi ei/. -12 ptes. 
Hidrologia agrícola . F. Diéuert -12 ptes. 
Higiene de la Granja. Regna rd y Portier. -1 2 ptes . 
La Mim ~ rera (Cultivo y ap li •dones) E. Leroux.-1 2 pte<. 
Practica s de In gen i er! a rural . P oPosi y Ro ïey .. - i 2 pt P.s. 
Maquinas de labranza. Ci. Coupan - 14 ptes. 
Razas caballares. P Dtfflolh .-14 ptes. 
Amílisis agrícolas. R. Gu1llin.- 12 ptes. 
Agricultura general. P. Difflolh 2.• edició). 4 volums. 

I. Stzrlo u mejoramiento de las tierras.-12 ptes. 
li. L abores u rotación de rultivos. -12 pt·s. 

lli. Siemòras u mida,do de los ctrllivos.-12 ptes. 
JV. Coseclt11s g coltServactóu de los proàtzctos ngrtcolns .-

12 ptes. 
Producción y doma del cabal' o.¡. Bonnejont.-12 ptes. 
Meteorologia y fisi,ca agr!colas Klein y Sanson-12 ptes. 

VOLUMS EN PRE~SA 

Topografia agrícola C. Muret. 
Vinos de Ch~ompafta y Vinos espumosos P. Pacottet y 

L. Gllltfonneau. 

Destilería agrícola e Industrial. E Boul/anger 2 volums. 
Electrlcidacl agrícola. A. Pdit. 
El llbro d• la campeslna O. Bussard. 

De venda en la LLIBRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya, 17 -BARCELONA 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies i Drogueries I a VA.
LLÉS Gns., Massini, 79 (Saus) 
Telèfon 33328 ~ Barcelona 

' VALLES 

L'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla
gues del camp i dels 

arbres fruiters 
Indispensable per a 11:\ cu
ració de tota classe de 

mals del bestiar. _j 
---_____,..;...,;----.----

• 
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L'Oliver ER BEQUI, que de temps immemorial proporciona ple
tòriques collites en Ja molt coneguda comarca olivarera d'Urgell, va 
multiplicant ses excepcionals aptituds a altres regions, fins al punt 
de reemplaçar les var• et ats d'assenyalada apreciació, poc a poc es 
veuen a mpliades àrees immenses de conreu i fins dominar les co
marques que l'.han assajat. 

Realça l'estimació d'aquest arbre sa gran resistència a les seque
dats, com ho demostra et que molts terrenys de secà amb pretipita
cions interiors a 300 rnil·Jimetres per any, viu, prospera i fructifica 
l'Brbequi. 

El veureu ben dret en els indret ; pedregosos, frondós en les terres 
soltes i sempre verd en les arenes i fins en els llocs menys afavorits. 
En les terres de calç, com també en les argilenqu'es arriba a dona~ 
produccions que van en continu dugment. 

Es notable aq'uest oliver per sa ràpida tendènci? · a fructificar, es
sent molt comú per poc que .Ja terra es presti , les cures de cultiu 
l'estimulin, a cobrir-se de fruit als pocs anys d'ésser plantat. 

Altr·a característica de i' Brbequ! és la de permetre fàcilment 
ésser defensat de molts flagells que en altres varietats causen es
tralls, així com el lliurar-se de le• gelades. 

Es recomana especialment aquest oliver: 
I. · Per donar-se en Ja majoria dels terrenys, per pobres que sigu.in. 
Il. Per sa notable resistència a les gelades. . 
111 . Per començar son rendiment als tre• anys . 
IV. Per la facilitat de recol ·Jecció .; 
V. Per no causar en ell els estralls que ocasionen en altres varie· 

tats, les malaltieS"i pestes que solen encevar en aquesta cia se d'arbres. 

P R EUS: 

2s pla_nç~os . 
De t any, o'5o a o'7o metres so )) 

100 )) 

2S )) 

De 2 anys, o'7s a r'ro metres so 
100 

2) 
De 3 anys, 1' 1 o a r ' so metres so ,, 

100 

Copat_s escollits 25 

mínim s'so metres so 
100 

Emba latge, en bones caixes amb mol ça 
a 10 Pres. per centenar de plantes. 

25 Ptes. 
45 
So 

35 
6o 

I !O J) 

40 ~ 

75 ~ 

130 ~ 

so 
90 » 

t6o » 

"fl [UlJJVAD~ft M~O(ftU~" ¡::~tAa~6:~s 7~ ~;lèt~~ ~~~74~ 
EIA R CE LONA====-

Demanin-se catàlegs d'arbres fruiters, 
forestals i llavors de totes clases 

IWN ihffhhiiiWY4hf4 i H'P frihH 

Aquest arbre converteix les terres més aspres i 
sl'ques en vergers reproductius, fins al punt de supe
rar en valor al dels millors terrenys destinats a ce
reals i cultius similars. On abunden els cultius· d'ar
bustos les crisis són fàcilment evitables, més apro
fita des les terres i 

· on més recursos tro
ba la població cam
perola . 

Els fruits de les 
terres dl' secà són 
els més indicats per 
a portar la major 
transformació agrà
ria i econòmica . Els 
qui compten amb al
guns centenars d'a
quests arbres, poden 
dir que tenen asse
gurada sa subsis
tència. Les miOores 
més positives de la 
propietat rural des
cansen en aquestes 
plantacions. Amb 
elles les terres in
grates poden donar 
I es més segures i 
sanejades rendes, i 
els cabals invertits 
en aquesta classe 
d'arbres asseguren 
els més positius in
teressos. 

Poden fiXar -se 
els agricultors que aspiren augmentar els repdi· 
ments de ses terres en els beneficis i avantatges que 
aq1,1ejls els ofereixen i els escassos ca ba ls qu~ tant 
per a sa .instal·lació com per a sa conservació són 
necessaris. 

L'ametller Desmai mereix cada dia més particu
lar predilecció per sa major resistència als freds i 
glaçades, el qual el fa recomanable de manera es
pecial en els llocs on les baixes temperatures són 
més de temer. 

PREUS : 

De 2 anys d'empelt 185 Ptes. el 100 
De 1 >> » 1." selecció. 160 » » 
De 1 » » z.• » 130 » 

PLAHTER D'AMETLLERS sense empeltar per a la formació de vivers 
De 
De 

any, IOD plantes, 25 Pessetes 
» IOD 35 

1000 plantes, 20D Pessetes 
IODO , · 30D » 

EL CULTIVADOR MODERNO 
TRAFALGAR, 76 (prop l'Arc del Triomf) - APARTAT 625':¡ 

TELÈFON 18744 - 13 ARC EL ON A 

Demanin-se Catàlegs d'Arbre~ fruiters, forestal" 1 
granes per a sembrar seleccionades 
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Bàscòles ARISO 
SANS, 12 B.AROELONA 
:::m:u::::::::::::::::l::::w:::::a::m:::::::¡¡::m:u:::::::w::::::::::::::::::::::::;:¡::::::::¡:::~ 

Les ntilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
gatzems d'olis i vins, i indústries, per llur 
-:- -:- duració, seguretat i exactitud -:- -:-

Caixes d'acer per a valors 
amb e I au i sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra foc i soplet, 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
.Demani dibuixos i preus 

Viticultors! Hortelans! 
Fructicultors! 

el 

PYRALION 
SCHLCESING 
CONCENTRE 
és el més eficaç dels insecticides 
d'hivern per les vostres vinyes i els 
vostres fruiterars ·· Destrueix la 
cuca de l'alfals i similars :: Evita 

la feridura o llampat del ceps. 

J DORGEBRAY VIALAIETANA,t9 
Adreceu-vos a . BARcELoNA 

La casa J. Dorgebray s'honor a a posar gratuita
ment a disposició dels senyors agricultors el seu 

servei tècni e 

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAT. MATA-RATES 

I 
I 

[ 1 mata-rates "Nogat" constitueix el p rod ucte més ~ 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i ratolins. Es ven a 50 cèntims paquet i a 10 

pessetes la caixa de 25 paquets a - Barcelona, Far- ® 
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas ')(¡ 

~;~;;;;;:I~f~~;~~~~~~~·;;.~;;~~~ ~ 
Corre us l'import més 50 cèntims per de ape ses de remesa, el 
Laboratori, a vol ta rl e co rreu, veriñca la rem esa de la comanda. 

NOTA.- D ir igi nt-se i ensem s enviant pe r Gir Pos~tal o segeHs de ~ 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 
pinsos per al 
ramat, matèries 
dures i fibroses . 
Dispositiu de 
m~ldre especial 

patentat. 

ANDREU MORROS 
Oficines Avinguda del M~rquès Argentera, 21 

BARCELONA • 

Instal·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRI[Arló numnn. ~olliritar preus i cótòlegs 

. 
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• . .. Escolta,· Peret! No et desc uidis de portar de la Farmàcia un t~b de - • 

= D E R M .o s ~ sap~u~ ~ lno bf;ot":a~.l s · E p T I e A I 
• • • • •• • • • • • -. . 
•• En els dies de tardor, quan la recollida dels fruits i collites requer.eixen una 'reina aclaparadora, deuen evitar-se possibles contra- •• 

temps i procurar a l'ensems, portar amb les eines un tub de DEP MOSA CUS1 ANTl~ÉPTICA . t s l'època de l' àny en què •e l temps 

• és or>, i s 'ha de assegurar la salut en el pos •ible, protegint les férides contra l 'infecció. • 

• LA DERMOSA CUSI ANTISEPT:ICA • 
• ·és útil en tot ll oc i a qualsevol hora per a tractar: • • 

• F e r i d e s , e r o s i o n s i a f e e e i o n s d e 1 a p e 11 d e e a r à e t e r i ·n f e e e i ó s • 

. • Actua a!l\b més eficàcia que ets antlsèpNth>s-cloatrltzauts coñ
1
etgub iius

8
avui. No és 

1
ver

1
ttnosab,J ni Éoàuds~to1àa, 1n

1
1 tr1r1 Ha~6t. • 

• 

B vlta el que s'enganxin els aP.òsits. o de1truelx eh teix s sans. . s conserva na era e. s e o ap cact • • 

ES VEN A LES FARMACIES: 
' 

• Tub gran a ptes. 3'50. Tub petit a ptes. ~·~o. Tub per a Veterinària ~ ptes. 7'50 • 

• ~Jv~k~i Auo~~s1:-r~~J~c~ Laboratoris del Nord d'Espanya - Masnou - Bar-cêlona • 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • · 1 ... 

.. 
--

- N I T R A 1_1 
-

D E e A L ç 
' 

' . 
- B. A. s~ F. 

-
-. 

" 

Insuperable adob -
\ azoal de èobertera i 

d'efectes rapidíssims 
contenint 15/ 16 per f 00 .. 

- de Nitrogen i 28 per 
I 00 de Calç 

- . 
. 

. -

DE I'ElVDA A LES PRl1~-
' ' ~/PALS ~ASE8 D'ADOBS \ 

-
' 



ANY XII - NÚM. 11 15 NOVEMBRE 1928 

ï 

I A . G R 1·c u L ·T u R A 
, 

I R ~ ·M A D E R ·I A - . 
. 

~ 

DIES DE SORTIDA : EL 15 DE CAD A MES D I RECTOR: SUBSCRIPCIÓ: BARCELONA, A N'l': P tes. 9 

U N SOL N Ú ME R O: 1 P es s et a M. ROSSELL I VILA FORA: Ptes. 10 ESTRANGER: Ptes. 11 

ELS NOSTRES PAGESOS 

J El sen y or 'M unuel Plore n s a 

Amb Manue l Florensa ·i Fa rré ens troben¿ amb 
un d'aqueUs casos tan freq1ïe1 1ts a Catalunya, de 
q·uè amb tot i les m.últiples activitats que desple
guen i els :variats aspectes qtte ofereixe11, tenen 
com aglutinant de tot tm exírao1•dina1·i afecte a 
l' agricu ltLtra, en eU tant més remarcable, tota 

vegada q·ue no en ve de tmdició ni pels seus as
cendents ni pels est·udis a què es dedicà . 

I-I 01ne que disfn.tta d'un extraordinari afecte 
entre els lleidatans, ha sabut cómpartir les tas
qttes professienals amb els quefers agrícoles, i al 
costat de la seva biblioteca jurídica hi té l'abun
dosa biblioteca agrícola, revelado·ra de l'interès 
amb què segueix la marxa de les publicacions 1 
de com escolleix ·els fruits de la investigació i de 
l'estudi . 

Deixant de banda la seva act·uac ió polít ica, que 
havia d'ésser nalttral e·n un home de les seves 
pe;sona.ls condicions, direm que "en . el cm'YI:P de 
l'agricultura lla estat home . que ha curat prefe
rentmellt a convertir en terrenys incults les se
ves propietats de la Saira, Alnwcells i Almace
lletes, i a la plantació d'arbrats qtte ha culm·inat 
en la seva acció social d' Alborje (Samgossa), les 
riberes de la qual han estat fixades i l'Ebre no 
hi: ocasiona ·ets dawys habituals que hi feia . 

. En el Canal d'A1•agó fott Vice-president del 
Comité executiu, i en passar a la Confederació i 
crear-se les J tm tes Soci a ls, fo¿t nome11at Presi
dent, càrrec qtte actualment regenta amò general 
salist.acció de les comarques 'afectades. 

Són 1·ecenls e11cara les seves i11tervencions en 
el Cm1grés de Recs desenrot17ant u 11 tem.a tan 
interessant com el de ((Mija ns d'evitar la insufi
ciè ncia del Canal d'Aragó i Catalunya i ap·rofita·r 
les d isp6nibi li ta ts actuals>>, i més rece11t encara 
la seva inle·rvenció en l'Exposició de L leida, pre
sidint-ne el Patro'llat organitzador, coUaborant 
constantment e11 re·uistes de ca1·àcte·r tèc·nic i enal
tiHt a1n.b la seva actuació i el sen pregon afecte 
l'estol abnegat de treballadors que tenen cura 
amorosame1Ú de la nostra agricultura . 
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La Confederació 
i l'Exposició de 

sindical hidrogràfica 
maquinària agrícola 

de 
de 

l'Ebre 
Lleida 

E L R. D. de març de rg26 creà Ja Confedera
ció sindical hidrogràfica de l'Ebre. La Con

federació, segons paraules del seu lletrat assesor 
don Josep Valenzuda de la :Rosa, és un organisme 
autònom, quel es governa per si mateix ; adminis
tra els seus interessos ; té personalitat jurídica, 
i actua per delegació de l'Estat. L'acció de la 
Confederació comprèn la utilització íntegra qe les 
aigües en el triple aspecte de regadiu, força mo
triu i locomoció. 

En la Confederació sindical hidrogr~fica ·de 
l'Ebre hi estan compreses les dues zones de re
gadiu més extenses de Catalunya : la del Pla 
·a e Lleida, servida pel Canal el' Aragó i Catalu
nya ·i la de l'Urgell, regada pel Canal d'Urgell . 

EJs elements directament interessats d'amb
dues z¿nes de regadiu estan contents de què 
aquestes depenguin de la Confederació. El Canal 
d'Aragó i Catalunya amb el pantan de Baras9na, 
eu construcció, podrà obtenir una regularització 
d'aigua durant l'estiu, la qual, per regla .general, 
mancava. Els urgellesos, amb la construcció del 
snbcanal, en subhasta, estan també molt satisfets, 
i segons expressió del senyor Maluquer, en el 
banquet popular, amb una mica d~imaginaci& es 
pot sentir el tritlleig de totes les campanes d'Ur
gell. Els regadius de l'horta de Lleida i els pro
pis veïns de la ciutat poden també estar esperan
çats, puix que hi ha, segons sembla, el propÇ>sit 
de construir tul pantan a l'estret de Pinyana, as
segurant d'aquesta forma l'abastiment de la ciu
tat, i a més les aigües sobreres, per Coll de Foix 
passarien a la zona catalana del Canal d'Aragó i 
Catalunya. I a les comarques de les Garrigues 
i Sagarra, la Confederació també les hi ha deixat 
veure la. possibili~at de convertir-les en comarca 

de regadiu. , 

El problema és ta11 importa11t que AGRlCUT,TURA 
r RAMADERIA pensava, amb motiu de l'Ex~osició 
de Lleida, demanar a caracteritzades l?ersonali-

tats quina opinió tenien respecte _el particúlar. 
Aquestes personalitats amb les quals havia pen
sat AGRICULTURA r RA~ADERIA eren. els senyors 
Baró d'Esponellà, Manuel F lorensa i Romà Sol. _ 
E l que pe11sen aquest~s personali t ats, però, ja 
ho ~abem ; llur criteri es marca clarament en ac
tes públics, fa poc manifco:stats. E l Baró d'Espo
ne1là expressa la seva satisfacció per la Confede~ 
ració en la conferència donada a Lleida, la qual 
reproduïm més avall. El senyor F lorensa i Sol 
han expressat el seu criteri en la ~evista Vida 

- Lleidatana, en dos articles que també copiem. · 
Un dia que ens vagui, tractarem a fons aque~ta 

qüestió transcendental. 
::)=>er avui , posem tan sols a consideració dels 

nostres lectors els segi.i.ents fets. L'estatge social 
de la Confederació, l'AssemBlea o òrguen legis
latiu, la Junta de govern, la Direcció tècnica, la 
·funció de J usticia, estudi d'obres i projectes, 
aplicacions forestals, administració i patrimoni , 
comitè de construcció i explotació, serveis tècnics · 
de tota mena, és a dir, direcció i funcions, tot es 
troba centralitzat a Saragossa. 

Això vol dir que tots els nost res rius que indi
rectament o directà van a parar a l'Ebre són ja 
des d'ara intervinguts per Saragossà i que totes 
les aigües dels nostres rius, t an les que serveixen 
per a regar com les utilitzades per a donar força, 
com les que es puguin emprar per a el transport, 
són d'ara i endava11t sota el govern de la Confe
deració. 

* * * 
L'Exposició de maquinària agrícola, de Lleida, 

organitzada per la Confederació, ha estat com la 
pub lici tat del fet del domini de 1 a Con federació 
en terres catalanes. Val a dir que l;Exposició ha 
tingut una resonància més general a ·cataluny·a 
que la integració a la Confederació dels nus ca
ralans de la conca de l 'Ebre. 

Feu que la ració sigui completa i nutritiva a feg int-hi .uns grams de 

' ' N I T R O G I N A ' ·' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i una 
gra n p roducció d'ous en les gallines 

Demanin referèn cies preus a : FRANCESC ESPINAS - J. A. Clavè, 17 Telèfon A. 701 · Barcelona 
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ria:o de Barcelona comentant unes 1:at- ¡ 
lles molt propies de la revista de Lle1Ja í 

ur que les ha escr-ites, diu: Pohra geut la ! 
lit que no~és te set_ d'aigua¡ . I 
co Snpwa la 1'ev1sta bar-celom na, que la · 

part me~ noble de la pagesia ll~idat.ana. 
ni momentaniament s'ha carag11·at 1 per 
Jo mateix que te set de realitats! h~ ~o
nat el seu valor· a la passada exposiCió, 
pero res mes e¡ u e el seu valor, . ~ense 

e 

UI 

lit 

la 

q ue haiO'i sigut prou per traur·el1 del 
o . d 

cap, e l recort de institu~cións esapa-
rescÚdes d' eficacia in mensament s u pe
rior a la visita al gran aplech de bom
bes, tractors i altl'es atuells que aquí no 
tenen gaire mercat • 

Una vir-ada a preu fet es sempre re
pulsiva, encara que el preu sigu.i alt, 
com una Exposició o una Alca¡d1a en 
temps de la politícavella, i aque~tes .. 
virades no les fa ni les ha fetes Lle1d~~ti 
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tota la premsa catalana, contrasten amb les rat
lles finals de l'editorial de la revista Lleida (ro 
octubre: ((Si tard o d'hora tot arriba, no ens 
serà tan retreta la momentània virada, que per 
encantament d'aquesta Exposició, ha fet Lleida, 
girant-se d'espatlles a Llevant i mirant de -cara 
a Ponent, tota corpresa i confiada ... Qui té set 
aigua cerca.» 

Pobra geJ1t, la que només té set d'aigua! 
Però, tot i així, som germans i no estem per re
trets. Necessitem les energies - les d'ells i les 
nostres - per a millor causa. 

AGRICULTURA 1 RAYIAERIA, per tal d'associar
se a l'èxit asolit per l'Exposició de maqumana 
agrícola, té a gran honor dedicar-li aquest nú-
mero . 

- ~;t tl 
Van tenir un gr~n _exiúe.~ co~;en- JJiÓ 

cies que va p1·onunc1ar a la Lliga el Agrícola de Lleida 

zar xposició es crearen dt b·-
sos organismes, que s'anomenaren Pat?·onat · or
ganitzador) presidit pel senyor Manuel Floren
sa; Jurat d' adnú~sió, sota la presidència del dit 
senyor; la Conússió de p-ropaganda) presidida 
pel senyor Ramon Felip; el Comitè d 1 I-lonor

1 

amb la presidència efectiva de don Antonio de 
Gregorio Rocasolano i la presidència honorària 
del senyor Arquebisbe de Tarragona ; el Comitè 
de Direcci61 presidit pel senyor Antoni Bergós, 
i, finalment, el Jurat q ·L~al·ificador) per don Ma
nuel Lorenzo Pardo. 

El Jurat e::; dividia en seccio~s i aquestes eren : 
r. Maquinària agrícola en general, tractors i 

camions. President, senyor Eusebi Martí La
mich. 

2. Maquinària i productes de les indústries 
relacionades amb l'agricultura i la ramaderia. 
President, don Francisco P. de Quinto. 

3. Elevació d'aigües i esgotaments. President, 
senyor Francesc Casamajó. · 

4· Material de nivellació de terres, apertures 
de valls i drenatge. P~esident, don José Cruz La
pazaràn. 

5· Sanitat del camp i higiene rural. Fresi
. dent, don Gustavo Pittalnga. 

LA INAUGURACió · 

Tal com estava anunciat, l'Exposició s'inau
gurà el dia 25. Tot el comerç de Lleida, en se-

nyal de festa, tancà les portes per a poder-se 
associar d'una manera efectiva a l'obertura de 
l'Exposició. 

A les onze, l'Ajuntament, precedit dels ma
cers timbalers i bandera de la ciutat, es dirigí ' 
al Palau de la Diputació, on fou rebut pel Pa-
tronat organitzador en ple, saludant la bandera 
de la ciutat i el senyor Alcalde. Immediatament 
1 'Ajuntament fou rebut pel president de la Di
putació, senyor Trabal. 

Al Palau de la Diputació, lloc general de re
unió hi anaven compareixent les múltiples repre-' -
sentacii:lns convidades, i als voltants del Palau 
hi havia un públic nombrós, que participava de 
l'entusiasme que regnava a tot Lleida. 

A les dotz~ el President de la Diputació adre
çà als allí reunits una cordial salutació. El De
legat regi, President de la Confederació, don An
tonio de Gregorio Rocasolano,. respongué al se
nyor Auge! Trabal. 
' A seguit el President de la Confederació donà 

possessió de llurs càrrecs al comité de Direcció 
de l'Expòsició i als membres dels Jurats. 

Immediatament les diverses personalitats i en
titats que ha havia a la Diputaéió es posaren en 
1úarxa vers els Camps Elisis, on hi havia l'Ex
posició. Formaven la presidència de la comitiv.a 
el Capità general, l'Alcalde, el Governador mi
litar representant el Governador civil, el Presi
dent de l'Audiència provincial, el Delegat d'Hi
se~lda, el President de la Confederació, el Vicari 
general en representació del Bisbe Capítol de 
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A l'important stand de la casa A UTOMOBI L 
SALÓ es presen.tà una . variada selecció de maqui

nària agrícola en la qual s'hi veien les acreditades Janus, 

Oliver~ V ulcan, La Crosse 7 Vigata 7 Jean7 etc. 

Hi havia arades reversibles i apropiades a les tasques de 

la vinya i les arbúcies, pe~ a tt;rren ys de secà7 durs 1 

fangosos i el nou tipus d'arada Je subsòl Oliver. 

Per a desterrossar i polvoritzar el terreny, hi havia -una 

grada d e disco<; i rodet polvoritzador Oliver7 el co_negut 

conresador amb sembradora J ean i per a la nivellació de 

terres, les arrobaderes giratories -Vigata. 

Cridava l'ate'ncÍÓ el malacat <!:Hèrcules:» de construcció 

nacionat. apropiat per a grans rebaixos i elevació de pesos. 

Tota aquesta maquinària es compl~tava amb els acreditats 

traetors Cletrac que .tan brillants resultats obtingueren a 

tots els con cursos on s'han exhibit i darrerament en' els de 

T at·clienta i Lleida en els quals han obtingut medalles 

d'or 1 grans diplomes. 
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la Catedral i el Fiscal de l'Audiència provincial. 
Arribada la comitiva a l'Exposició pujaren al 

templet els senyors que composa ven la presidèn
cia, el Patronat organitzador i els técnics de la 
Confederació. 

El senyor Manuel Florensa, President del Pa
tronat organitzador de. l'Exposició, djrigí la pa
raula al ~públic. Manifestà que se sentià orgullós 
perquè l'Exposició que s'inaugurava auunc1ava 

Les proves Pn el camp dels Magraners 

dies de riquesa, prosperitat i progrés- per a "s 
comarques de Lleida ; féu rèssaltar el fet Je 
l'ajut de la Confederació, que amb tal{t d'inte
rès haYia cooperat a la realització de l'acte al 
qual aporta els seus elements tècnics i els posà 
al servei de1s pagesos' que treballen,. Deixeu-va 
tlir-:-que el més humil de Lleida faci palesa ma
nifestació d'agraïment a tots els estaments que 
·ban intervingut en la realització de l'Exposició, 
sense oblidar els obrers manuals, que amb llur 
esforç i continuat treball han fet possible que ·avui 
sigui inaugurada una de les exposicions d' Agri
cultura més importants que s'han celebrat a Eu
ropa. 

Acabà demanant un aplaudiment per al senyor 
M. L01·enzo Pardo, ànima de la Confederació, 
per l'ajut i entusiasme portats a l'Exposició. 

El bell discu~s del senyor Florença fou llarga· 
ment aplaudit. 

En nom de la cimat parlà 1' alcalde, senyor Pu
jol, qui agra} que fos Lleida l'escollida per a ce
lebrar-hi l'Exposició d'Agricultura més impor
tant g.ue bi ha hagut a Espanya. Digué que la 
Cm1federació Hidrogràfica de l'Ebre és l'orga
nisme paternal de Lleida, i que aques·t~ estima
va en tot el que valia tal distinció. 

Féu ressaltar la pres~ncia a l'acte de la ban:. 
dera de la ciutat, Ja qual apl~gava el cor de tots 
els lleidatans que sols volen i desitgen la pros~ 
peritat i la riquesa de la seva terra. 

El delegat regi en la Confederació, senyor ±3--o
casolano, catedràtic de la Facultat de Ciències de 

26l 

Saragossa, diu que l'esmentat Institut rep amb 
emoció i gratitud l'Exposició, que cwalifica de 
càtedra on es clonaran lliçons pràctiques als agri
cultors. Fa esment de la cura que s'ha tingut 
amb la salut de la gent del camp, perquè la vida 
- -va dir- és la millor riquesa, i per això en 

. l'Exposició s'ha tingnt un lloc preferent 1_)er a 
l'element sanitari. 

H.emarcà la forta intervenció que en la Con
federació ba tingut el ministre de Foment, i agraí 
les facilitats que el Govern ha donat en tota oca
sió. Ponà m1 visca a Lleida que fou fortament 
contestat per tothom. 

Finalitzà el general Barrera amb un parlament 
enaltí nt . la tasca, de 1a Confederació, del Patronat 
i dels obrers, que amb llur treball comú han fet 
que en l'historial de Lfeida hi pugui figarar 
aquesta data rom a · dia gloriós, preparador d'un 
bell esdevenidor. 

Acabats .els discursos, la comitiva es dirigí al 
Palau de la Di~utació, on fou servit un dinar als 
convidjits a la inauguració del Certamen. A l'aca
bament de l'àpat parlaren el. President de la Di
putació, el senyor Joan Maluquer i Viladot, don 
Manuel Lorenzo Pardo, don Antonio Gregorio 
Rocasolano i el Capità general. 

Havent acabat de dinar els concurrents a l'àpat 
anaren a . visitar l'Exposició, començaJ1t per les 
installacions que els diferents serveis de la Con
federació tenen -muntats en el xalet cafè dels 
Camps Elisis. 

Oberta l'Exposíció al públic, ben prompte es 
veié que havia despertat una gran curiositat, 

Les prov••s en el camp d~ls Magraners 

puix que l'afluència de gent era contínua, afluèn
cia que no disminuí durant tots el temps que 
l'Exposició restà oberta. 

Lleida no havia realitzat mai un acte que hi 
portés tanta gent i de tan nombroses comarques. 

Ja el primer dia es pogué constatar que l'Ex
posició seria un èxit, i bo fou. 
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Tots els engi_nyers que havien assistit a di
verses Exposicions i en dinstints llocs d'Espa
nya, deien que de totes era la més important que 
s'havia celebrat. · 

LES CASES QUE C01CORREGUEREN A 
L'EXPOSICIO I UMEROS DELS COM-· 
PARTIMENTS QUE OCUPAVEN 

r, 2, 3, 4, 7 i 8 : Companyia de Comerç de 
Lleida. Lleida. 

5 i 6 : Joan Casamajó. Lleida. 
9 : Marian Pascual. Lleida. 
ro i II : Antoni Ciutat. Lleida. 
12, 13, 14, 15, 16, !77, 11)3, 194, 195 196: 

Vidaurreta i Cia., S. en C. Madrid. 
18, 19, 20, 21, 22, rR7, r88, r89, 190 191 : 

Joaquim Moret. Lleida . 
23, 24, 25, 26, 27, 28 1. 29 : Félix Schlayer. 

Madrid. 
30 : Antoni Gras i Gonzàlez. Barcelona. 
30: Hans Maller. Barcelona. 
31 : Vicens Farré. Lleida. 
32 i 33 : Aranda Torres i Cia. Saragossa. 
34: Daruià Balaguer. Tortosa . 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 78 : Múgica, 

Arellano i Cía. Pamplona. 
43 : Pere Almacelles . Lleida . 
44 : Riviere i Cía. Barcelona. 
45 : La Catalana. 
46, 47, 48, 49, so, 51 i 52: Modest Torres Fi-

gueres. Lleida. 
53 : Regadius i Força de l'Ebre. L leida. 
54 : Vic~ns Bernardó. Lleida. 
55: Bianchini Eng. S. A. Barcelona. 
s6 i 57 : Agència Fiat. Lleida. 
58, 59, 6o, 6r, 62 i 63 : Fustes · Serradell. 

Lleida. 
64 : Francesc Fité. Tàrrega. 
65 : Maquinaria i Metalúrgica Aragonesa. Sa-

ragossa. 
66 : Octavi Pereña. Lleida. 
67 : Fouolleres Gari (I. V. de). Barcelona. 
68 i 69: Moton Deutz. Madrid . 
71 : Carles' Vellino . Barcelona. 
72, 73 ( 179 : Maquinaria Anglo-Americana. 

Barcelona. 
74, 75 i 76 : A. Piñol. Les Franqueses. 
79, 8o i 8r : Taqers Aco. Madrid. 
82 : Josep Estadell a. Tàrrega. 

AGRICULTURA I RAMADF.RIA 

83 : F . Prat. Badalona, 
84 : Bombes Neptuno, .S . A . Terrassa. 
85 ·: Melchor Cañardo. Barcelona. 
86 i 87 : ] osep Sobreperes. Reus. . 
88 : Maquinaria Marelli (S. E.). Barcelona. 
89 i 90: Worthington Bombes. Barcelona. 
9L: Col}struccions me.càniques R~x. Barce-

lona. 
92 : Fill de M . Salvatella. Tortosa. 
93 : Maurici Hanming. Barcelona. 
94 : Josep Trepat. Lleida. , 

· 96 : Enrique Serra Vidal. Barcelona. 
97 : Bertrap Sabaté. Lleida. 
98 : E. Merck, Productes químics. Barcelona. 
99 : Material Industrial. Saragossa. 
wo : Casa Delta. Barcelona. 
ror : F. Montserrat. Alcolea de Cinca. 
102 i III: P. Parés. Barcelona. 
II 2 : Joan Tussi. Terrassa. • 
II3 i II4 : Química Comercial i Farmacèutica. 

Barcelona. 
ns : Marc Torres. l~arcel011a. 
n6 : A. Klaébrick . Barcelona. 
II7 i n8 : Ferré i Giol. Barcelona. 
II9 : Nobeli i Campàs, S . A. Balaguer. 
120 : La segadora manual. Barcelona. 
121 a 124 i 152 a 159 : E. Bertran i Serra. Bar-

celona. 
126 : J. Candella. Montargull. 
127 : Terés i Segura. Lleida. 
127: Fill de F. Armenter. Barcelona. 
128 : J oa11 Balart. Sabadel_l. 
129 : Casa Millot. Arenys de Munt. 
r3o i 131 : Llorenç i Riba. Lleida. 
132 : Cottin Georg~ss. Madrid. 
133: Ramon Sala i Roqueta. Balaguer. 
134: Josep Illa Cros. Barcelona. 
135, 136 i 137 : Otto ·wolf. Barcelona. 
138. Ramon. Clotet. Manresa. 
140 : Nitrat de Xile . Madrid. 
142-144 : Lluís Fita. Figuerés. 
r 45 : Cros, S. A . Barcelona. 
146 : J . Chasserot. Lle:da. 
147: José. Lleida. 
r48 : Ferrovies Siderúrgiques, S. A . Barce-

lona. 
149 i rso : Butsems i C. a Barcelona. 
151 : Sufat Amònic. València. 
r6o: Cianamida. Madrid. 
r-61 : Silvi Vidal. Lleida. 

Et MILLOR MATERIAL 
PER . A COBERTES 
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·_ELISIS DE LLEIDA 
GUAN CE NTRE DE PRODUCCIONS 

F undat per FRANCESC VJDAL I CODINA en l'any l 86l 
D i r ' t g 1 t p e r S I L V I V I D A L P É R S Z 
PROVEÏDOR DE L'ASSOCIACIÓ D'AGRICULTORS D'ESPANYA 

AGRÍCOLES 

Especialitats que recomanen a aquesta antiga i acreditada casa 

Es remetran gratis 
els catàlegs de les 
diferents seccions 
a què es dedica 
aquesta Casa, als 
que ho sol · licitin 

.ARBRES_ FRUir:l.,ERS 
en grans quantitats, de les espècies i varietats 

més superiors que es conresen a Europa. 

Importants existències en Oliveres "Er
bequines" Ametllers "Desmai" 

• • • 
CEPS AMERICA.NS 
Empelts, Barbats, Estaquetes d 'immi~ 

llorables condicions i absolu ta autenticitat 

Direcció telegrafica 

VIDAL, CAMPOS 

ELfSEOS, LÉRIDA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'J" o(J 

!' BOM~A - DlLUVIANA i 2 euuuueeuuuesuuuususeuueueeu:ssueusuusuuuuuueuessuuuueuuuusu 8 
C)J D URANT la nostra visita a la Exposició de per moure-la és suficient una força insignificant; 0

2 (J Maquinà1·ia Agrícola de Lleida, amb funciona amb lentitud i suavitat¡ 
{) atenció anàvem observant les diverses i el doll d'aigua mai· minva, és-constant; ) 
() - molt interessants instal·hcions arrengle- pot tenir variadíssimes apl icacions; CJ 
{J rades en llargues fileres sota els corpulents arbres Ademés, i és molt important, no fa gastar diners ni {) 
(J dels «Camps Elisis )> , quan vàrem deturar-nos atrets perdre temps en reparacions, per raó de la seva es- (J 
( per la senzillesa d'un << stand • qual nórn, •Bomba pecialíssima construcció. () 
C}J Diluviana• , facilíssim de recordar, i molt contents 1 • · 2 (J • inventor de la bomba Diluviana, el nostre bon ( quedàrem d'haver-nos parat, doncs de bombes com compatrici en Joan Cornet Oliveras, és ben co- ) ?,
1 

aquelles mai n'havíem vist cap. negut en algun gran centre industrial d'Europa, {J 

( 
Els fadrins, amabilíssims, que allí vàrem trobar, doncs té altres invents, i en màquines eo general hi (J 

C) mostraren espedaJ cura en satisfe r la nostra çurio- en tén de debò. Hem tingut el gust de visitar al Sr. { 
(J si tat i en presència nostra ïeren funcionar les born- Cornet en el seu taller del carrer de Ramalleras. que ?, 
O bes, que resulten interessantíssimes perquè no fan bé podríem dir-ne laboratori d 'investigacions mecà- J 
(JJ soroll, volten a poc a poc sense gens d'esforç i amb niques, on ens ha rebut amb la senzillesa i amabili- (]} 
(J gran suavitat, i donen un constant doll d'aigua. Per tat que li són peculiars. (J (JJ a palesar la facilitat i suavi tat amb què funciona la (J {J bomba Diluviana, el seu genial inventor n'ba cons- La bomba Diluviana està destinada a fer molts (J 
( truït una d'alurpini que talment sembla una joguina , bons serveis als nostres agricultors i als hisendats CJ ?,
1 

funcivna sense vàlvula, pistó, ni estopada i s 'agnan- en general. CJ 
ta molt bé a la palma de la. mà, no essent això un El Sr. Cornet, modest en excés, ens perdonarà 2, obstacle per a què engegui l'aigua amb força, com si que per aquesta vegada no hàgim callat el seu nom ~ 

?,J 

ragés de l'aixeta d'un dipòsit ple i elevat. doncs hem volgut afegir la nostra coral felicitació a 'zJ 
De la bomba Diluviana n'hem pogut anotar les les moltes que ha rebudes per l'èxit del seu utilíssim (J ?, importants característiqu~s seglients: invent premiat tot just conegut. ~ 

~ êOMBA -DILUVIANA ~.::~~~.~.~~!~: .. ~~ BARCELONA I ~ 
8 8 ~ . ~6 '='.c-c-.c-c-~~~~~~'C'C'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=--
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162 i 163: Axel Steen. Madrid. 
r64 : Pau Aguiló. Lleida. 
r65 :_ Josep Oliva. Lleida. 
r66: Ferran Sarrià. Saragossa . 
r67 : Revista Vinícola. Saragossa. 
r70-172: Josep Tous. Lleida. 
174: Exposició -de Barcelona. 
I75 : Vda. Raves. Barcelona. 
r76: Indústries Carreres. Barcelona. 
177: Joan T'eixidó . Barcelona. 
178-185 : Magno Rodríguez. Barcelona. 
r86 : Rudy Meyer. Madrid. 
r92 : Busquets, Germans i C." Barcelona. 
197-199 : Joan Vila Oller. Lleida. 
zoo : Maquinista i Fundicions de l'Ebre. Sa

ragossa. 
zor : Uralita, S. A. Barcelona. 

ELS COMPARTIMENTS MES VISITATS 

En un a Exposició, el públic, naturalment en
curiosit, ho vol veure tot. Per les coses _que l'in
teressen s' atura més temps a mirar-les i sovint 
fa preguntes.-

D'entre el _gran nombre de compartiments j>O

guérem, no obstant, remarcar que els que no aca
baven mai la gent ni la conversa eren principal
ment els que segueixen : 
· El de la casa A. Bianchini, Enginyer, S. A. 
(Passeig de Gràcia, roo, Barcelona), que expo
sava diversos gabions metàllics, propis per a les 
defenses flux ials, que _tan bons resultats donen 
en la pràctica. (Diploma d'honor). 

El de la casa Josep Maria de Fonolle"Tes (Ra
malleres, rs, Barcelona), que tenia molta gent 
encantada en la Bomba Diluviana. (Medalla d'ar
gent). 

La Bomba Nepluno (Terrassa}, de senzill i do
ble efecte i absolutamen.t .silenciosa, amb tipus 
econòmics - eles de 300 pessetes. (Medalla d'ar
gent). 

El grup d'electro-bomba de la S. E. de Maqui
naria MareUi (Méndez Núñez, Barcelona), que 
exhibia també una bomba centrHuga i un elec
tromotor. (Medall a cl'or). Molt visitada. 

La casa Fill de Sal·valella, de Tortosa, amb un 
molí per a olives, bona pet a trasbalsar l'oli i 

- ' 
u11 grup complet de molí d'oli . (MedaJia d'or). 

Matt.rici Henning (I?lors, 5, Ba¡-celona), amb 
els seus moli11s Triwn, Le Ralio·nel i P·remses 
conlínt~es . (Diploma d'honor). 

El compartiment ocupat per la casa E. Mere, 
de Darmstadt:, dipositària dels Productes Ott'Í
mics F armacèt~l ics (Bailén, 36, Barcelona), es 
veié molt concorregut per la demanda dels seus 
articles , especialment Esíurmit i Casarsen . (Me
dalla d'or). 

AGRICULTURA I RA\IADF.RIA 

Davant dels molins de Marc Torres (Riere
ta, rs, i Aurora, II, Barcelona) el públic no 
se'n mogué mai. N'hi havia set, cinc ·moguts 
pet: força motriu i clos a mà. (Diploma cJlhonor). 

L a Ü1stal1ació de Nobell i Campàs, S. A., de 
Balaguer, atragué també molta gent, tant per la 
teula corvada, molt original, com per la resta de 
material de rajoferia, especialment el de drenat-

g~. (Medalla d'or). . 
En els nombrosos stands d'E·u.sebí Bertran i 

Sena (Trafalgar, 52, Barcelona), ultra l'acredi
tat tractor Cletrac, la gent es parava molt a mi-

. rar les arades 0 /.iyer, el malacat rièrctb/es, les 
grades de discos , polvoritzadors, cultivadors i al
tre material agrícola important. (Medalla d'or a 

Tard ien ta i a Lleida). 
Josep Comabella., de Montargull . (Lleida), pre

sentava l'esventadora de la seva invenció, la mi
llor, segons gent entesa de l'Ex posició. (Diplo

ma de collaboració). 
Ra·nwn Sala i Roqt~eta, de Balaguer. Els seus 

productes dels Vivers del Cos Blau, alguns d'ells 
eren presentats com a lliçons pràctiques, respec
~e Ja vida normal dels arbres. Molt concorregut. 

(Medalla d'argent). 
- El molí J ay Be e, presentat per Josep Illa (Via 

Laietana, rs, Barcelona), .no parà mai de fun
- cioJJar a la vista dé nombrós públic. (Diploma 

d'honor). 
.Els prospectes que es repartien en el stand de 

la Cianumida eren força l1egits i comentats:- (Di-
ploma de collaboració). , 

.Les publicacions del compartiment de l'Ins
titut Agrícola Català de Sant Isid-re donaven 
idea de la importància de la primera Associació 
agrícola catalana. Es veieren molt fullejades. (Di
ploma .d'honor). · 

¡:.a ma~ninca secció de bowbes 



1\'IOLINS TRITURADORS 

EL CAMPIO UNIVERSAL 
Quatre tam anys que satisfan totes les necessitats 
dels Agricultors, Ramaders, Moliners i Industrials 

CA RACTERISTIQUES: 

CARGADOR I FUNCIONAMENT AUTOMATIC 
FUNCIONAl\1ENT SIMPLIFICAT 

FINURA DE LA MOLTURA 
MUNTATGE SENZILL 

DESGAST INFIM 
RODAMENT DE BOLES 

E le ctrobombes - Elec t r omoto r s 

G e u e r a d o rs - T ra n sf ormado rs 

V enti l a do rs 

NO CALENTA LA MOLTA 
CONTRAPES DE NIVELLACIO 

FUNCIONAJ\IENT EN DOBLE DIRECCIO 
DOBLE DURACIO DE TOTES LES PECES 

Els Molins Campió Universal són els més pràc
tics: els més sòlids; n.o fan pols, són els que 
menys energia gasten; no es recalenten; són els 
que més rendeixen. A la disposició del públic 
tota mena de referències. Més de soo adreces 
podem donar a qu i vulgui enterar-se com funcio
nen en~ la p ràctica els molins Campió Universal. Soc. Esp. Maq. Marelli 

M en de z N {¡ ñe z, 1 7 MARC TORRES 
B AR CE LO N A Riereta, 15 i Aurora, 11 - BA R C EL O N A 

TOT Rlil\IADER, NECESSITA 
UN MOLl ... 

I EL 
MOLI VENDEUVRE 
és l'UNIC que reuneix totes les perfeccions, amb PREUS 
A L'ABAST DE TOTHOM. Garanties absolutes a sa
tisfacció. És la més remuneradora inversió de capital. 

Éspecials per fer farina d'ordi, civada, i grans difícils. 
T ; ituració de blat de moro, faves, etc. 

• Model n.• O Model n: l Model n.• 2 Model n: 3 Model n.• 4 

Preu Ptes 
Producció Ku. bora 

345 -
50 . 

550 
100 

695 
150 

850 
200 

1.100 
250 

Demaneu· detalls als Representants exclusius: 

t~ERRER I GIOL GIRONA, 134 
BARCELONA 

Maquinària agrícola - Motors d'explosió - Gr.nps electrògens - Elevacions d'aigües - Etc. 
\ 
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Els materials cle la casa Umlita, S. A., (Barce
lona, Plaça A. López), el dia de la prova de 
resistència deixaren parat a tothom. Nip.gú no 
es pensava que tinguessin tanta resistència. (Di
ploma d'honor i Diploma de collaboració). 

La installació de la BÒmba Minerva (Aragó, 
número 252, Barcelona) fou també molt visitada, 
(Medalla d'argent). 

L'antic i conegut arboricultor Silv i Vidal, de 
Lleida, tingué dav.ant del seu stand molta gent 
mep.tre durà l'Exposició. (Medalla d'or) . 

Indiscutiblement, la installació de Busque ts, 
Germans i c.a, de Barcelona (Cortes, 587, Bar
celona), amb els seus variats productes, especial
ment la Provendine, Vo lck i Flit fou el compar
timent que tingué més visitants i les cÏ1es de 
gent no s'acabaven del matí al vespre. (Medalla 
d'or a Londres, París, B,russelles~ Dues meda
lles d'argent a Lleida). 

La casa Ferrer i Giol (Girona, 134, Barcelo
na) presep.tava un stand de maquinària molt 
variada: motors, màquines de repartir adobs i 
sobretot un a collecció de molin s molt econòmics. 
(Diploma d'hon_or i Diploma de collaboració). 

La Química Ind·ustrial i Farmacèutica, Bayer
Meister Lucius (Ausias March, 14-18, Barcelo
na), presentava un stan{ que pels seus diversos 
productes, especialment els parasiticides, atra
gué mplt l' atenèió dels visitants. (Medalla d'or). 

La Confederació Hidrològiva de l'Ebre ten~a 

installat en el primer pis del R estaurant dels 
Camps Elisis u_n a ·bella mostra de les seves acti
vitats : fotografia, plànols, . relleus, projectes, ins
trumental, aparells, és a dir, mostres de tot e1 
material que podia contribuir a donar una idea 
al visitant dels treballs i .propòsits de la Confe
deració. Hi havia també mostres de productes ve
getals, peces patològiques, etc., etc. 

La Sanitat del camp portà a l'Exposicio ins
ta llaci on s pròpies per a zones pallúdiquès . per les 
quals es fan habitables aques.tes zones malsanes. 

ELS PREMIS 

MEDALLES n'OR 

Prim.era secció. - Joaquim Moret, de Lleida; 
Múgica, Arellano i C.a, de Pamplona; Fustes 
Serradell, de Lleida; Féllx: Slayer, de Madrid ; 
Vidaurreta i C.a, de Madrid ; Eusebi Bertran i 
Serra, de Barcelona ; Modest Torres, d~ Lleida ; 
Josep Tous i Gironés, de Lleida. 

Segona secció. - Silvi Vidal, de Lleida ; Cen
tre d'Informacions Cianamida, de Madrid ; So
cietat Anònima Cros, de Barcelona; Josep Ber
ma, de València ; Joan Vila Oller, de Lleida ¡ 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Fill de M. Salvatella, de Tortosa; Joan Balart, 
cle Sàbadell. 

T ercera secció.- Francesc Pr:at. de Badalona; 
}oan Teixidó, de Barcelona ; · Deuts Otto Llegi
tion, de Madrid ; A. Pinyol, de les Franqueses ; 
Societat espanyola de lVI. Mare1li, de Barcelo
na; \ iVorthingto11, de Madrid ; Laboratoris Ve
llino, de Barcelona ; Lluís Fita, de Figueres ; 
La Maquinària Al1glo-Americana d'Ausignac, de 
Ba1."celona. 

Q·u.a?·ta sewió. - Alberto Magno Rodríguez, de 
Mad'rid ; Nobell i Compàs, S . . en C., de Bala

guer. 
Q'uinta secci6. - La Industrial Química i Far

macèutica, de Barcelona ; Casa E. Merk, de Bar

celo;:a. 

1\tiEDAl,LES D'ARGENT 

P:r·imera secció .. - Pere Parés, de Barcélona ; 
Francesc. Fité,. de Tàrrega; Otto Wolf, de Bar
celóna; Josép Bosch, ·de B_arcelona; Jordi Llo

rens, de Lleida. 
-, Segona secció . - Joan Casamajó, de Lleida; 
Ramon- Sala, de Balaguer ; Nitrat de Xile, Ma
drid ; Busquets Germans i c.a, de Barcelona; 
Vídua ·Raves, de Barcelona ; ·Fill de J. Turú,. de 

Terrassa. 
T ercera secci6. - Octavi Pereña, de Lleida; 

Josep Maria , de Fonolleres- i Grau, de J?arcelo-
na; Bomba Neptuno, S. A., de Terrassa; Jo¡ 
.sep Sobrepere, de Rens; Miquel Casadevaq, d\= 
Llagostera; Melchor i Cañardo, de Barcelona. 

Ot~inta secció. - BusqueU; . Germans i C. a, de 
BC:celona; Múgica, Arellano i C .", Pamplona. 

D LPLOMES D'HONOR 

Primera secci.ó. - Antoni · Ciutat, Lleida; 
Companyia de Comerç, L leida; Agència Fiat, 
.Lleida· ; R amon J ové · Martí. 

Segona secció. -_ Biancpini, Enginyer, Barce
lona ; Rivieí-e i C."', Barcelona ; Francesc Mont
serrat, d'Alcolea de Cinca ; Uralita, Rovi~alta 
i c.a, Barcelona ; Pau Aguiló, Lleida ; Butsems 
i C.a, Barcetona; Indústries Carreres Sonjol, 
Barcelona ; Georges Ottíu, Madrid ; Josep Illa, 
Barcelona ; Ferrer i Giol, Barcelona ; Maurici 
Hening, Barcelo¡1a; Antoni Gras, València; 
Marc Torres, Barcelona ; Institut Agrícola Ca
talà de Sant I sidre, Barcelona. 

T ercera secció. - Josep Vives Èstadella, Tàr· 

rega. 
Quarta seçció. - Aranda Torres i C.~~., Sara

gossa; Alberto Magno Rodríguez, Madrid. 
Quinta secció. - Casa Aguiló, Lleida ; Casa 
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~ NOBELL I CAMPÍS, s. EN c. i 
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Fabriquem tubs especials per a desguasos_ subterranis • • • • • • l!l 
molt econòmic~ i · pràctics, puix no és precís fer no- · 

ves _ desp~ses de neteja i altres i s'aprofita tota la 
superfície del sòl. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 

Especialitat· en llósetes fines elaborades a màquina 
Elaboració perfecta de rajoles, llosetes i teules 

Rajoles premsaèles de diversos dibuixos i combinacions, 

BLOCS BUIDATS, amb nervis molt forts; tenen la mateixa 

resistència dels massissos i l'avantatja de .llur poc pes 

i isolamen-t del soroll i les humitats, puix fan l'efecte 
del doble passat • 

' ' 

Ampliació de la Fàbrica per a l'any 1929 

• • 
• • • • • • • • , . 

• • ··=····························=·· 
• • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • a 
: ~ Premiat amb me~alla ~'or a l'fxpo~i[ió de Moquinòrio Agrí[Oia .de Llei~a 1928 : . ·• • • 
: TELEFO.N 4J.O :: BALAGUE-R : 
• • • • . - . 
··············································R·················· 
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Cardona, Lleida ; Productes Pttromax, Barcelo
na; Joaquim Prat, Barcelona; Butsems i C.", 
Barcelona; Radio-Lot, Barcelona. 

DIPLOMES DE COL'LABORACIÓ 

Primem secció. - Josep Comabella, Montar-
• gull; Ramon Clotet, Manresa; Josep Trepat, 

Tàrrega; Vicens Farré, Lleida; Ferrer i Giol, 
Barcelona. 

Sego11a secció. - Josep Mertran, Lleida; Jo
sep Oliva, Lleida; Damià Balaguer, Tortosa; 
La Vida del Campo, Madrid ; Ferrovies Side
rúrgiques, S. A., Barcelona; Revista vipícola, 
Saragossa; Ruddy Meyer, Madrid; Anglo-Ame
ricana, d' Aurignac, Barcelona; Cooperativa de 
Fluid Elèctric, Lleida ; Regadius i Força •le 
l'Ebre; Alfred Klacivitch, Barcelona; Terés i 
Se,gura, Lleida ; Electro-Industrial, L" eida ; 
Uralita Roviral ta, S. A., Barcelona. 

DIPLOMI~S D'HONOR DE COL'LABORACIÓ 

Maquinista i Fundicions de l'Ebre, Saragossa ; 
Maquinària i MetaHúrgica Aragonesa, Saragossa. 

LES CO FERENCIES 

Les conferències que es donaren amb motiu de 
l'Exposició foren molt interessants. Unes es ce· 
Iebraren en el Teatre Victòria i les altres en 
1 'Ateneu Lleidatà. 

, 
EN EL TEA'l'RE Vrc'ròRIA 

La p·ri'm,era conferè?zcia 

Fou a càrrec de l'enginyer agrònom don Ma
nuel Gntiérrez del Arroyo, delegat de l'Institut 
del Treball en la Confederació. 

El President del. Patronat organitzador, el se
nnyor Manuel Florença, posà en coneixement del 
públic que la conferència l'hauria de llegir un 
company del senyor Gutiérrez, puix aquest no 
havia pogut sortir, per motius de família, de Sa· 
ragossa. La conferència es titulava «Manera 
d'augmentar els petits propietaris en terrenys de 
regadiun. En la conferència s'enumeren les prin
cipals solucions per a què els pagesos que treba-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

llen els terres en siguin propietaris. Aquestes 
fórmules són : r ." Repartiment de lots cedits en 
propietat; 2. · Parcellació de cens permanent o 
redimible; 3·a Cedir Ja terra en usdefruit a les 
collectivitats de pagesos per a què aquests l'ex
plotin pel seu compte; 4-~ Transformació de la 
propietat individual en comú de la nació, i aques
ta cedirà les terres a aquells que les facin pro
duir. 

Després explica la manera d'arribar a la colo
nització, per medi de les següepts fórmules : 
r." Constitució de grans companyies colonitzado
res que efectuaran la transformació i explotació 
de les superfícies que escolleixin, tenint per fina
litat la venda de terres als colonitzadors ; 2." Con
tractes en tr~ propietaris i colons, els quals arri
barien a ésser amos del terreny, indemnitzant als 
propietaris; 3·" Colonització directa per l'Estat 
o entitats derivades del mateix. 

El conferencian1; estima que la Confederació 
de l'Ebre, creada per la resolució de l'aigua, no 
es pot concretar a deixar passàr l'aigua per una 
comporta, sinó que ha de feL molt més. 

Segona confe·rència 

El títol de la conferència fou <<Problemes de 
copstrucció i adaptació plantejats en el Canal 
d'Aragó i Catalunya». El conferenciant, don 
Cristóbal Machin, enginyer de Cami11s de les 
obres qe~ Canal d'Aragó i Catalunya. 

Després de la presentació del conferenciant, 
aquest començà explicant amb molts detalls els 
tre~alls realitzats en el Canal d'Aragó i Catalu
nya en diferents · períodes i les dificultats inhe
rents a les obres hidràuliques. 

Amb gran profussió de d~des enumerà els 
càlculs fets sobre el cabdal d'aigua i l'amplitud 
de la zona regant. 

El conferenciant exposà a la consideració dels 
p.resents ]a fórmula que permetria d'augmentar 
fins a la màxima intepsitat el cabdal d'aigua, la 
qual consistiria en el joc de deu comportes elèc
triques, que valdrien aproximadament un milió 
i p1ig de pessetes. 

El senyor Machin, escoltat per nombrós pú
blic, fou molt aplaudit en acabar la conferència. 
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Tercera conferència 

La desenrotllà don José Cruz Lazaparàn, 
Assessor agronòmic de la Confederació. La con
ferència portava el títol : «Problemes econòmics 
plantejats en el Canal d'Aragó i Catalunya». 
Amb paraula vibrant i persuassiva digué que el 
problema plantejat pels regants del ~anal d'Ara
gó i Catalunya és greu i difícil. 

Detalla els quatre aspectes dels problemes agro
nòmics, que són els següents : Primer : Cons
trucció d'obres hidràuliques. Segon : Consolida
ció de ies terres mitjançant sistemes de conreu. 
Tercer : Aportació de capitals. Quart :. Atracció 
de nucli de població. 

Amb profusió de dades i exemples glossa els 
susdits aspectes, demanant que si bé és conve
nient l'augmentació de petits propietaris també 
ho és el de 'l'aportació de capitals. Es declara 
partidari de 1 'establiment el 'un centre agrícola 
important en la zona del Canal d'Aragó i Cata
lunya, amb tutella de la Confederació de l'Ebre, 
el qual centre podria reportar gra11s beneficis. 

El conferenciant fou molt aplaudit. Comple
ment de la disertació es projectà una peUícula 
en la que es veieren moltes obres hidràuliques, 
paisatges i bestiar. 

Quarta conferència 

El conferenciant, doctor PittalugaJ desenrotllà 
el tema: <<Sanejament rural de les comarques pa
lúdiques». Digué que s'havia de començar per 
fer un estudi epidemiològic de les comarques pa
lúdiques per a poder actuar degudament els re
meis i la profilaxi necesi)aris, i assenyalà el que 
devia fer-se en aquelles aglomeracions atacades 
per la malaltia. 

El docte conferenciant fou escoltat amb molta 
atenció, felicitat pels nombr.osos amics que té a 
Lleida i aplaudit per tothom. 

Quinta conferència 

Tema: «Transformació successiva del secà en 
regadiu del Pla de Lleida». Conferenciant : el 
Baró d'Esponellà, President de l'Institut Agríco
la Català de Sant Isidre . 

El conferenciant comença la seva dissertació 
acrraint a la Confederació Sindical Hidrogràfica a: l'Ebre que hagi ofert un torn a l'Instit~t eu 
el cicle de conferències organitzat amb mohu de 
l'Exposició de Maquinària Agrícola . 

Diu que es proposa descriure l'espectacle de les 
comarques de Lleida en temps passats, en els 
nostres dies i en l'esdevenidor, fixant-se espe
cialment en els beneficis obtinguts amb 1~ trans
formació de grans zones de secà a regadm. 

.<.69 

Descriu amb frases que produeixen impressió 
en l'auditori, les impressions desoladores ' que re
bia quan de molt jove visitava el seu patrimoni 
familiar en aquelles comarques : les seves fin
ques d'Almacelles, antic senyoriu dels seus avant
passats, les de Balaguer, Castelló de Farfa
nya ... 

Jo recoFdo-diu-, sense ésser encara massa 
vell, el quadro tràgic de les planes infinites li
mítrofes amb l'Aragó, en aquells anys de secada 
dels temps de la meva primera joventut. Les 
terres preparades esperaven la pluja bepefacto
ra del sementer per a rebre amorosament el gra 
que abrigallat en les seves entranyes, havia 
d'obrar el miracle de l'eterna multiplicació. 

L 'aiaua ni venia ni tan sols s'anunciav·a. El 
b ' 

cel seguia iJlclement, i els camps cremaven. Ni 
una nota verd::t alegrava la vista en moltes lle
gües d'extensió, i encara les basses s'evapora
ven poc a poc, aguditzant el problema de la vida. 
I això un any i un altre any ... Les cases dels 
caserius es tancaven l'una darrera l'altra, la gent 
emigrava del camp a la ciutat, mentre els més 
valents o desesperats s'expatriaven. Els més re
signats havien de fer hores de camí per a robar 
uns càntirs d'aigua en els termes veïns, per a 
disputar-se-la a trets amb llurs posseïdors o com-

. prar-la a l'estació del ferrocarril on n'hi havia, 
a més preu sempre que el vi. El bestiar de tre
ball, sense ni un bri de palla a la menjadora, 
ni una gota d'aigua a l'abeurador, esquelètic i 
trist, sortia dels estables a la veu del corn del 
«dulé», i passejava lentament llur ombra dan
tesca pels rostolls, sense ni forÇa tan sols per a 
espols;r-se amb la cua les mosques que acudien 
a menjar-se-li la ronya. Tot era desolació. Sota 
un sol radiant i un cel blau, per a fer més trist 
el contrast, la mort estenia les seves ales. Els 
petits oasis de les hortes i els pasturatges de 
l'alta _muntanya eren tallats violentament pels 
erms que els reduïen a tan mínima expressió, 
que, en llur petitesa i insignificància, semblaven 
fites verdes collocades per la Natura per a fer 
més patent la incommensur~bilitat del desert. 

El període de les vaques flaques-afegeix--es 
perllongava indefinidament,. i les grasses .no aca
baven d'arribar. Semblava que per a Lle1da, tot 
i atresorar tantes riqueses naturals, no hi havia 
remissió, que estava condemnada a éss~r .eterna
ment la Ventafocs! si es fullegen les pagmes de 
la seva història, e11s presenten brillants exemples 
de cultura i patriotisme, però mai guardaren pro
porció els sacrificis i l'heroisme del~ ~eus fills 
amb els avantatges materials aconsegults. 

«A cap pro~ncia com a Lleida semblaven bé 
en el seu escut heràldic les flors de lis de Ludo
vicus Pius sobre les quatre barres de sang de 
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LA JH!lQUlN/lRlA 
EN L,EXPO~'tlClO 

AJHE·BJCANA 
DE LLEIDA 
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U NA de les notes més re1·levants 
que oferia l'Exposició de Llei
çla era ·la maquinària moderna 

que s'empra als _Estats Units per al 
conreu i collites d'e les grans propietats. 

L'atenció dels agricultors es fixà en 
la marca CASE amb els seus tractors, 
batadores, collidores, embaladores i 
ensitjadores; la marca YULCAN amb· 
les seves inimitables arades «IDEAL » 
i les arrobadores de tracció mecànica; 
el material· OSBORNE de recol·lecció, 
les lligadores, _guadanyadores i ras-

. treUs; les sembradores EMPIRE, sen
zilles _i amb distribució simultània.· d'a
dob, ·per tal de posar en pràctica les · 
orientacions agronòmiques; en fi, mul
titud de petits aparells que comple_ta-.
ven efièaçment- la ' gr9-n ·capacitat dels 
aparells que s'acaben d'enumerar. 

Seria llarg de ressenyar amb 'el de
tall que es mereixen totes aquestes 
màquines que s'agrupaven en el ·Stand 
de · VIDAURRETA r CIA., Enginye_t, 
Atocha, IS, Mactrid, però encara que 
sigui breument donarem a conèixer el 
qu~ ens sembli més interessant de tan 
magnífica_ instal·Iació. 

I.::.a batadora CASE constitueix In-' 
dubtablement 1 'última paraula en 
aquesta classe · de màquines. La seva 
construcció totalment d'acer la . garan
teix; contra incendis i alleugera el sèu 
pes de tal manera que eviten les man
ques d'ajústament en tranzitar pels 
mals camins. A això tam bé hi -ajuda 1 a 
in-deformitat de l'acer pels _agents at
mosfèrtcs. La batadora CASE és molt 
superior a les batadores de fusta qu~ 
s'esquerden .a l'intempèrie· i ' es des
ajusten a cada trasllat. Altra de les 

' avantatges de la batadora CASE és Ja 
de tir~r la palla batuda per un tub que 
s'orienta a qualsevol direcció, perme-

tent fer pallers de diverses formes i 
dimensions, amb la conseguent econo-

. mia· de mà d'obra. El mecanisme de 
la batadora · CASE és tan senzill "que 
amb una senzilla explicació, un hom · 
se'n fa carrec de seglJ.ida, CO$a que per
met manejar-la a qualsevol obrer, sen- ' 
se coneixements .especials. Un . detall 
que prova la·perfecció d'aquesta b"a.ta-
dora és l'ensacament de dues boques 
amb· comptador automàtic, cosa que 
permet saber exactament el ·número 
de sacs produïts diàriament. 

Els ·tractors CASE són també una 
meravellà de fabricació. Amb tot i 
ésser aquest tractor ·del model ~és 
petit, en v,eure'l funciqnar en el Stand 
Vidaurreta, accionant la batadora, pro
eluïa la impressió d'un sòlid bloc me
tàHic, per la disposició de la seva ·es
tructura i la' seva magnífica construcció. 
El govern d'aquests ·tractors ·és dels 
més senzills que es coneix, degut als 
pocs ordenaments a què ha d'atendre 
el conductor, i per !:estratègica col·lo
·cació d'aque~t tractor. Els tractors 
CASE són de gran tendiment, -i' el con
sum. de gasolina i sobre 'tot d'oli és 
molt inferior al de les altres marques 
.més·.conegudes. Entre els distints mo= 
dels que es fabriquen, sempre n'hi ha 
un que s'adapta e)Çactamen.t a 'les ne-

. ·cessitats de cada prop1:etari. 
~·embaladora CASE és 1 àltra .de · tes 

màquines de gran utilitat pels produc
tors d'alfals 1 de palla. El seu rendi
r.o..ent es constata per embalar de tres 
a quq..tre tones diàries, · amb sis o vuit 
;cavalls de força solament. 

Els unànims elogis que duranr l'Ex
posició han merescut les instal'lacions 
·de Vidaurreta i Cia. (S. en C.) Atocha, 
n. 0 IS, Madrid, s'han reflexat en el ve
ridicte del Jurat, que les ha distingit 
amb Medalla 'd'Or. · 

I 

I 
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Ramou Berenguer IV, quelcom així com el culte 
a una vella nissaga desgraciada que solament 
COJlservava en la seva pobresa, suportada digna
ment, el prestigi d!una valor en la història dels 
seus avantpassats iUustres.» 

Però la utilització de la riquesa hidrogràfica 
del país-que el conferenciant descriu-serà la 

_un aspec•e de l'Exposició 

vareta màgica que tregui Lleida i les seves co
marques de _la postració. En aquest aspecte, ~n 
l'escala d'ascensió a un estat de progrés, els se
gles es compten per graons, fins que sorgiren les 
iniciatives del ministre de Foment En Rafel Gas
set, i els fecunds entusiasmes. de l'actual minis
tre, senyor comte de Guadalhorce, amb les seves 
Confederacions Sindicals Hidrogràfiques . 

Des de la construcció ai'ltiguíssima del Canal 
de Lleida, que rega la seva horta gemada, va
ren passar-se segles sencers sense un sensible 
avenç, fins que a mitjans del segle passat el Ca
nal d'Urge11, amb la seva extensió longitudinal 
de rso quilòmetres de canal principal i amb una 
xarxa de sèquies de distribució de més de 3.000 

quilòmetres, va venir a ·transformar completa
me'nt aquella comarca, no sense que empresa i 
regants haguessin de passar per greus contra-
temps. , . 

El conferenciant descriu la situació de l'Urgell 
abans del reg, i l'actual, i diu : L'experiència, 
amb tanta dolor assolida, ha de resultar llavors 
fecunda per a l'esdevenidor. 

Passa després a ocupar-se . del Canal d'Aragó 
i Catalunya, que igual que el d'Urgell sugge
reix al senyor baró d'Esponellà molt documen
tades consièeracions. · 
L'Estat~-diu-porta despeses en les obres més 

de 40 milions de pessetes ; però, ¿què significa 
aquesta quantitat comparada amb la desembor
sada pels propietaris per a po~ar en condicions 
llurs terres? Es tegueu ros .ooo hectàrees, i com 
que encara són susceptibles de reg 3o.ooo 
més, la imaginació es perd en considerar l'im
meu progrés en cultura, en riqu.esa, en densitat 

de població, que amb el temps proporcionarà el 
Canal, seguint el prodigiós corrent ascensional 
que d'uns quants anys ençà s'observa. 

I mentre es va completant l'obra dels Canals 
d'Urgell i d' Ar:agó i Catalunya, sorgeix el gran 
Pearson, i a part dels importantíssims aprofita
ments industrials a què les seves iniciatives han 
clonat lloe, se'n segueixen immensos benefic;is 
per a 1' Agricultura, i les terres.,Ueidatanes són 
travessades de canals que donen un gran impuls 
al progrés general del país . 

El ~conferenciant s'estén en atinades observa
cions sobre el particular. 

Tar:ts elements de riquesa els recull per a en
carrilar-los i fomentar-los la Confederació Sindi
cal Hidrogràfica de l'Ebre, creada per reial de
cret de 5 . de març de 1926. En aquest punt, ex
plica el conferenciant el que ha fet i es proposa 
fer la Confedemció, i té paraules d'agraïment per 
al mirustre i per als seus inteliigents collabora
dors, ' i recorda les seves proposièions aprovades 
en el IV Congrés Nacional de Regs, encamina
des a la creació de noves Confederacions. 

Això és el que han estat les comarques lleida
tanes en el passat i en el present. I en l'esdeve
nidor ?-pregunta el conferenciant-. . L'esdeve
nidor no pot presentar-se més falaguer. Quan la 
reploblació foresta1 sigui un fet, i s'hagin recti
ficat els llits dels torrents, quan la. densitat de 
població arribi .fl: la seva plenitud, quan la ma
quinària agrícola sigui aplicada en tota la · seva 
extensió, quan hagin desaparegut per mitjà de 
desguasos perfectes els embassaments, i amb ells 
les c;auses de paludisme ; quan les organitzacions 

Un aspecte dels stands 

agrícoles de producció i de previsió s'hagin estès 
fins a les poblacions més insignificarits, quan la 
fabricació de primeres matèries s'estengui -a tota 
la zona de producció, quan les Granges Experi
mentals difonguin arreu llurs ensenyaments1 

quan les vies de comunicació i de transport for
mm una xarxa espessa que une1xt tots els cen-



tres productors amb els consumidors, quan tin
guem conquistats mercats exteriors per .a collo
car-hi el que ens sobri, quan haguem perfeccionat 
els nostres productes fins a donar-los fama uni
versal, quan trepidin elèctricament les nostres 
farineres, quan la nostra ramaderia_ es multipli
qui i es perfeccioni per a transformar en treball 
i en carn i en llet i en odobs els nostres pastu
ratges, la nostra alfals i les nostres palles ; qua11 
cada poble signi pn petit centre de cultura en 
uoble competència amb els seus veïns; quan, en 
fi, no negligint ni una sola gota d'aigua de! nos
tre patrimoni. Lleida signi un empori de riquesa, 
un exemple per a les altres regions, i un orgull 
per a nosaltres, aleshores aixecarem unes colum
nes glorioses que recordin a les generacions fu
tures els noms dels que iniciaren, impulsaren i 
portaren a terme la nostre prosperitat, i en mig 
d'elles hi aixecarem un monument a l'agricultor 
català desconegut, a aquell que amb les seves 
suors de sang, an:tb la seva voluntat de ferro, 
amb el seu esperit de santa continuïtat, fon el 
braç executor de la nostra riquesa ; serà alesho
res quan haurem assolit l'ideal de tota la nostra 
vid'a i "de la dels que ens precediren, de què .els 
nostres treballs hagin merescut Ull èxit definitiu 
per a la nostra idolatrada Catalunya, contribuint 
així a l'esplendor del país. 

El senyor baró d'Esponellà fou ovacionat i 
efusivament felicitat en cloure la seva interessant 
dissertació. 

Sise11a conferència · 

Conferenciant : don Manuel Lorenzo Pardo, 

' Un compartiment de la Confederació 

director de la Confederació de l'Ebre. Tema : 
«Problemes d'Urgell». 

El conferenciant, sa1udat amb una OV2C'JO, co
mença exposant les vicissituds dels començaments 
del Canal d'Urgell, fins . el final que els comissio
llaris en l'any 1856 hagueren ·de realitzar vint
i-dos viatges a Madrid en diligència per a solici
tar la concessió en la llei d'auxilis. 

4.GRICULTUYA "I RAMADERIA 

Passa a explicar les gestions realitzades per la 
Confederació amb el problema d'Urgell des de 
que es constituí la Confederació, fets que ana
litza i exposa amb profusió _de xifres i detalls. 

Explica així mateix la Reial ordre que emparà 
la fórmula proposada per a la solució del proble
ma, per tal d'arribar a un acord que serveixi de 

Una instal ·lació de bombes 

base per a la definitiva resolució de la construc
ció immediata del Canal d'Urgell, regularització 
de les aigiies del Segre i altres obres comple
mentaries dels recs de la comarca d'Urgell. 

Aquesta fórmula-continuà el conferenciant
ha de reportar gra).ls beneficis al país augmen
tant la producció. Obtindre, demés, una garantia 
de possibilitat de bones collites i altra important 
avantatja, que és la reversió immediata de la con
cessió a Ulla entitat oficial d'administració autò
noma en la qual · tots. els interessos del país estan 
representats. Una fórmula igual s'adoptarà per 
als projectes de regadiu de Les Garrigues i de 
Sagarra. 

El públic que omplenava el local de gom a gom 
aplaudí fortament al conferenciant. 

EN L'ATENEU 

En l'Ateneu es donaren un gran nombre de 
· conferències, les quals, quasi totes elles, amb 

molt de greu, per manca d'espai, ens veiem pri
' vats de ressenyar, com voldríem. 

La primera es celebrà al Teatre Vinyes, a càr
rec .del President de la Secdó de Ciències Socials, 
senyor Antonj. Bergós. En .aquest acte d'inaugn· 
raci6 també enraonà el senyor Sala, i es projectà 
una peJ.lícula de germinació de la c;asa Bàyer. 

La segona conferència fou donad~ pel se).lyor 
Ramon Sala i Roqueta, enginyer especialista en 
arboricultura, tractant del ((Cultiu dels arbres 
fruiters en regadiu» El conferenciant demostrà 
com de tots els conreus que es practiquen a l'Ur
gell i Pla de Lleida, cap d'ells no resulta tan be-
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ne:ficiós com l'arbre fruiter. Estudià .després les 
exceJ.lents condicions climatològiques d'ambdues 
comarques, excellents per a la producció de frui 
ta. El conferenciant féu així mateix algunes con
sideracion!!; de tècnica arborícola, detenint-se en 
particular en algunes malalties i les dificultats 
de llur tractament. Un altre caire de la confe
rència estava destinat a se11yalar com l'Urgell 
pot competir amb Califòrnia en els principals 
mercats d'Europa. També meresqué per part del 
públic forta complaença les comparacions de va
lor comercial de la fruita fresca o conservada. 
(En el pròxim número publicarem la conf~rència 
in e xl en so.) 

La tercera C
0

0Dferència anà a càrrec del -senyor 
. Xavier Kühnel Porta, desenrotllant el tema «La 
comptabilitat en agricultura1>. 

Així ma.teix, donaren conferències els senyors 
que segueixen, tractant dels temes que s'ex
pressen: 

El senyor Anton~ Quintana: «Potabilització de 
les aigües infectades» . 

Don Alberto Magno Rodríguez: <<Nous pro
cediments de copreu mecànic, moviments de ter
res i tragellades>>. 

Algunes conferències anunciades no es pogue
ren celebrar per diversos motius. Una de les més 
interessants era la que per indisposició no pogué 
donàr l'eginyer agrícola senyor Epifani _de 
Fortuny, e1 qual havia de tractar de l' <<Agricul
tura en l'Exposició Internacional de Barcelona». 
Un tema tan suggestiu i la personalitat del con
ferenciant ha"Urien p.tret molta gent a escoltar-lo. 

ASSAIGS I DEMOSTRACIONS 

En la propietat del senyor· Ramon Felip, els 
Magraners, prop de Lleida, es celebrà la prova 
de tractors. El Comitè organitzador de l'Expo
sició dísposà que es realitzés un servei d'a-utom
nobus de Lleida als Magraners, per tal de faci
litar l'assistèpcia de púplic. 

Les proves resultaren molt interessants (vegi's 
l'article del senyor Ticó), prenent-hi part les se
güents cases : 

Automòbil Saló, amb el tractor <<Cletrac)) i hi
gata de set peus, i aparell «Martim. 

Tlidaurreta i c.a, tractor «Clase>> i arrobadera 
ccVuleaUJ>. 

More/, amb tractor «Austiu» i bigata de cinc 
peus . 

Modest T ones, amb tractor «Renault» i arada 
de desfonsar bàscula «Guyobl. 

A mHda To-rres, amb tr.actor «Fordson». 

Mzígica, A ·rella110 i C ... , tractor «Deeringn i tri
solc ccParlings>>. 
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Otto Wolf, tractor «Lanz>>, mon solc i bisolc 
ccRud-Sach». 

A lberto M agno Rod·rígL¿ez, amb tractor «Ca tes-
pillar.» i obresolcs ccKillefer». · 

Una de les proves practicades que interessà 
també moltísim fou la realitzada ' amb els tubs 
Uralita, els quals tubs arribaren a resistir dotze 
atmosferes, no podent-les sotmetre encara a una 
prova més dura per les condici01~s de la instal
lació. 

També foren força interessants les proves rea
litzades per les bombes. Aquesta secció, una de 
les ben muntades de l'Exposició, oferia un bri-
11ant aspecte. El públic, molt encuriosit, va dis
frutar-hi . 

Així ~ateix foren provades les màquines esven
tador.es en els respectius stands de les cases ex
positores. 

També es realitzaren proves de ~atadores. Les 
batadores que prengueren part en la demostra
ció foren cinc de di verses marques. 

UNA SESSIO DE LA JUNTA DE GOVERN 
DE LA CONFEDERACIO. 

Durant l'Exposició es reuní la Junta de Go
vern de la Confederació, amb l'assistència dels 
senyors Rocasolano, Baquero, Mayord, Malu
quer, Lorenzo Pardo, Reñé, Urzaiz, Escuer, 
Hué, Ayala, Arnedo, La Fuente, Santasusana, 
Vale112;uela la Rosa i Marraco, trobant-s'hi així 
mateix presents els tècnics senyors Quinto i Ce
receda. 

Després d'aprovar l'acta anterior, el senyor 
René féu constar la satisfacció amb què el país 
veu els aciés de la Confederació. 

Es passa a l'ordre del dia i es dóna lectura a 
un escrit dels regants del Flumen. 

S'acordà augmentar :fins a tres els premis d'ho
nor que poden atorgar-se als expositors. 

A proposta del -sényor Urzaiz s'acordà que els 
membres de la Junta fessin un obsequi als se
nyors Florensa i Bergós, en recompensa de la 
labor méritòria que aquests senyors han realit
zat. També s'autoritzà al Director tècnic per a 
recompensar els treballs de l'arquitecte muni-
cipal. . 

Es va acordar convocar eleccions de síndics per 
diverses zones i representacions, per mor de co
brir les vacants existents. 

S'acordà publicar el pagament de nombroses 
expropiacions de Baracona, com també obres i 
altres assumptes de fora de Catalunya. 

Pels urgellencs és molt interessant l'acord pres 
de treure a subhasta la totalitat de la construc
ció del subcanal d'Urgell per la quantitat de 
9· r6o.oo7 pessetes. Els concursants podran fer 
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proposic-ions per la totàlitat. o per una de les ·dues 
s'~ccions en què es. divideix el subcanal per als 
efectes constructius. 
·· I després de despatxar els assumptes d'ordre 

interior s'aixecà la. sessió, que fou un~ de les 
més importants de la Confederació. 

. EXCURSIONS, VISITES·, BANQUETS I AL
-' TRES DIVERSOS ACTES 

Exct~rsions . Es realitzar~n algunes excur-
sions d'importància pels interessats en obres hi
dràuliques. La primera que. es practicà fou per a 
visitar Camarassa, on des de Lleida es trasllada
ren diversos senyors de la Confederació i copvi
dats. A Camarassa els excursionistes foren ob
sequiats per la Companyia ~e Regadius -i Força 
de l'Ebre. 

Una altra de les excurswns fou a Barassona. 
Els excursionistés foren encara . més nombrosos 
que en .l'anterior. Els excursioniste_s, després de 
visitar la presa, foren obsequiats per la Junta 
Social del Capal d'Aragó i Catalunya. 

Altra de les excursions fou a Pinyana1 sèquia 
que alimenta è.'aigua a Lleidà i rega una part 
de la seva horta. Els excursionistes foren també 
molt nombrosos. 

L'excursió a Raïmat, propietat del senyor 1-fa
nuel Raventós, fou molt concorreguda. Hi ana-

. ven molts tècnics de la Confederació, · membres 
de div~rses Comités de l'Exposició, alguns ele
ments oficials i d_iversos socis de l'Institut Agrí.t. 
cola Català. Els excursionistes foren rebuts, 
acompanyats i obsequiats pel senyor ' Rayentós. 

Molt cmi.correguda també fou l'excursió que es 
..realitzà a la presa del Canal d'Urgell. Els ex
cursionistes ~en en número de. setanta. Després 
de dinar parlaren els sepyors Rocaso1ano, Loren
zo Pardo, Fehp, Fungariño i G-irona. 

Finalment, la junta de Govern de la Confede
ració. es_ trà.slladà . a Mollerusa, on va dinar, visi
'tant els edificis i oficines del Canal d'Urgell 1 
després con,eguerem per divèrso.s ·indrets del Pla, 
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fent-se càrrec dels conreus i de l'estat agrícola. 
Les visites. - L'Exposició fou visitada, co.m 

ja hem dit, per gent de moltes liores Uupy, tant 
de là part d'Aragó- com de Catalunya. 

Però entre les entitats que hi anaren corpora
tivament o en gran nombre dels seus membres, 
cal esmentar els Sindicats de lleteria amb la seva ' 
Junta directiva i president senyor Vilaró . 

La visita del personal tècnic de la Companyia 
de Regadi!ls i Força de l'Ebre. Aquesta comitiva 
estava presidida per Mr. Smith, Director de la 
central· de Camarassa. Foren obsequiats amb un 
dinar ofert pel senyor Bergós, president del Co
mitè directiu de l'Exposició. 

Altra · de les visites importants fou realitzada 
pels Siüdicats catòlics' de , la província. El nom
bre de concurrents era tan gran, qt1e fou neces
sari dividir els visitants en diversos grups, els 
qJ.lals fore~ àcompanyats Eer tècn~cs de la Con
federació i membres del Comi'té de Dir~cció. 

·La Confederació del Segura, representada pel 
comte del Valle de San Juan, president, el Di
rector tècnic .senyor Solà i l'Assessor Agronò~ic 
senyor Arronir, visi taren així mateix 1 'Expó-
.. , 

SlClO. 

Els elements tècnics afectes "a la Confederació, 
tots els forasters, visitaren, acompanyats del se
nyor Bergós, president de1 Comité directiu de 
l'Exposició, Gardeny i la Catedral vella, els quals 
pogúeren admirar aquella joia, que és una de les 
millors de l'època. En ,la catedral pogueren així 
mateL"'C contemplar el cimbori octogonal, naus, 
capitells, porta de l'Anunciació i dels Infants . 

El presiqent de l' A,teneu, senyor Enric Arde
riu, obsequià els visitants amb un exemplar de · 
la ' monografia de la Catedral, l'autor de- la qual 
és l'arquit_ecte Joan Berg~s ·i Massó. 

Els banquets. - El banquet popular es cele
brà en el Teatre m{.¡nicipal de}s Camps Elisis. 
El pati est.ava ocupat per taules plepes de ·gent de 
l'Urgell, Pla de Lleida i Garrigues. En l'esce-
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nari prengueren seient les autoritats, Preeident 
del Patronat oragnitzador de l'Exposició, senyor 
Florensa i la Junta de Govern de la Confedera
ció. L a rrïmera taula del pati estava ocupada pel 
P atronat organitzador i Comité de Direcció. 

I/alcalde oferí el banquet a la Confederació 

En els concursos del camp de Magraners 

al Patronat organitzador. Després ]:'larlarep l'al
calde de Tremp ; l'Assessor jurídic de lé! Confe
deració, el President del Canal d'Urgell, senyor 
Maluquer ; el President del Patronat organitza
dor, senyor Florensa ; el President de la Diputa
ció, senyor Trava!; 1' Assessor tècnic qe la Con
federació, senyor Lorenzo, i, :finalment, el De
legat regi sepyor de Gregorio Rocasolano. Es 
va enviar un telegrama d'agraïment al Ministre 
de Foment. 

El banquet dels expositors fou un veritable 
èxit. E s celebrà al Restaurant dè l'Exposició i 
fou organitzat pels senyors Prat, enginyer de la 
_casa Mardli; Camps, enginyer de la casa E. 
Merck, i Divori, per la casa Bianchinni. 

A la taula presidencial seien l'alcalde ; el Pre
sident del Patronal organitzador, senyor Ploren
sa ; els senyor-s Felip, Bergós, Morera, Gadea, 
Martí La111Ích, Macies, Jordana, Torrijos, Ana
clon, Lauqin i Gotor. 

El senyor Moret oferí el banquet en nom dels 
expositors i a continuació parlaren els senyors 
Felip , L azaparan, Pujou, Flotensa, comte del 
\Tall e de San Jua11, Bergós i Gadea. 

L' acte transcorregué molt animat. 

El sobrapt . de la recapta entre els expositors 
pel banquet, fou donat als pobres de Lleida. 

A eles dive1·sos . - Durant l'Exposició es cele
braren moltes festes que culminaren l'animació 
que hi havia a Lleid~ . No hi faÍtaren sardanes, 
concerts, funcions teatrals de gala, balls de gala, 
carreres de ciclistes i altres actes, posant a mol
ta altura les facultats del Patronat organitzador 
i el Comitè directiu. 

AGRICULTUlU I .RAMADERIA 

CL.AUSURA DE L'EXPOSICIO 
. '.. 

· Amb retard de quatre o cinc dies es clausurà 
l'Exposició . Per aquest acte vingué expressament 
de Madrid el Ministre del Treball, Comerç i [n
dústria, senyor A un ós .-

A les onze del matí l'Ajuntament en cot po
ració es dirigí al Palau de _la Diputació, on es 
reuní amb el Ministre, autoritats locals, Dipu
tació, Confederació, Patronat, Comitès, _r,:·ats, 

· Representacions d'entitats i co11vidats . 

A les dotze es procedf al repartiment lels J''re
mis d'Honor de l'Exposició, parlant el Pr~si·lent 
de la Confederació, senyor Lorenzo Pardo, r-··o
posant _recompenses per servei a la Conf.=Lleraci6 
als que l'orador en creia mereixedors, per Íl .t\'t.r 
contribuït a l'èxit de l'Exposició. Després }1:trlà 

el Director general d'Agricultura, i finalm<~nt el 
Ministre del TrebalL 

La comitiva sortí' de la Diputació per a diri
gir-se, després d'altra feina, cap . a l'Exposició, 
on l'alcalde, senyor Pujol, els senyors Rocaso
lano, Director general d'Agricultura i Ministre 
del Treball, pronúnciaren discursos, acaba~s el s 
qual.s Visitaren l'Exposició i dinareJ1 al Restau
rant Camps Elisis . 

A la tarda, do~ Antonio de Gregorio Rocaso
lano i don Mànuel Lorenzo Pardo, per acord çle 
la Junta de Govern de la Confederació, anaren a 
visitar els respectius domicilis als senyors Flo
rensa, President del Patronat orgap_itzador, i Ber
gós, President del Comitè de Direcció, donant
los-hi les gràcies pel molt que havien realitzat 
per l'E~posició. 

Una altra instal ·lació de la Confederació 

,. 
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L'Exposi~ió de Lleida . 
Visió de conjunt 

L A ciutat de Lleida ha celebrat amb un es-
~ plendor digne de tota lloança, l'Exposició 
agrícola, que, patrocinada per la Confederació 
Sindical Hidrogràfica de l'Ebre, acaba de cele
brar-s'hi. 

I cal constatar el fet de l'esplendor perquè in
dica l'interès amb què la població ha seguit el 
curs del certamen i la importància qlie la ciutat 
ha sabut donar a una manifestació de tècnica in
dustrial que li afecta molt de prop, clonada la 
seva situació i l'esvevenidor que se li ofereix 
amb les obres de rec que s'estan -realitzant a son 
entorn i el crescut i ràpid nombre d'hectàrees de 
conreus que van posant-se en valor. 

L'emplaçament de Lleida pro11: el coneixen tots 
eis catalans, tota vegada que en el cor de cada u 
de nosaltre~ hi nia lJesperança d'un bell esdeve
nidor per a la ciutat p011entina, però amb tot i 
la consciència que a la nostra terra es té de la 
ciutat de Lleida, manifestacions com la que sua
ra ha estat clausurada, donen un sentit d'ento
nació per als de fora, -ensems que proporciona a 
la ciutat segrianenca nn sentit d'unitat i uns alli
çonaments que sabrà aprofitar, no tant per propi 
egoisme com per coUectiva conveJÜència i per a po 
fer mancament al seguit d'optimismes a què va 
donant lloc son ràpid creixement i la vitalitat i 
puixança amb què aquest es va fent, fins a l'ex
trem de convertir en cosa normal allò que en 
realitat sembla hauria d'ésser circumsta11cial i 
fugisser. 

La dissolta Mancomunitat, amb l'ample se11ti.t 
de la responsabilitat que presidi.c1. tots els seus 
actes, ja portà a L leida, fent un gran sacrifici, 
per tal com ·eren molt limitats els seus mitjans, 
ia ;eva Exposició de Maquinària i Concuts de 
Tractors, vers l'any 1921, i en aquella manifes
tació, que en el fons no era sinó un tanteig i 
l'afany de veure com reaccionarien unes comar
ques davant d'un exhibició d'aquella 1Jaturale
sa, ja es veié que Lleida, essent una -ciutat de 
puixança, era ensems Ull gran mercat per a la 
maquinària agrícola. És per això que en anun
ciar la Confeder~ció de l'Ebre que ~realitzaria a 
T.,leida una exposició de maquinària, com l'encert 
éra manifest, i el prestigi que l'avalava prou se
riós, les cases no dubtaren a .portar a Lleida ·no 
sols els seus enginys i els produdes llurs, sinó 
ensems el personal escollit i l'afany. dè convertir 
l'Exposició en un veritable lloc de reclam, feta, 

però, aquesta, amb el màxim bon gust i les mà
ximes garanties d'encert. 

Re~ultat de tot això no podia ésser smo un, i 
aquest precisament és l'obtingut: extraordinària 
copcurrència de elements productors de maquinà
ria i un volum de vendes que ratlla a a!guns mi
lions de pessetes, a part de 1~-? que en potència 
han quedat per a realitzar, per.ò que a no trigar 
gaire entraran en el pla de les operacions efectua
des, i' si bé la data serà una altra, l'origen el tin
drà en el Parc Municipal dels Camps Elisis, on 
aquella tingué )loc . 

Aquesta és la visió de conjunt _ d'un certamen 
en el que tothom s'ha superat_ per a fer-lo inte
ressant ; les cases muntant amb luxe i encert les 
insta11acions, la ciutat prestant-hi el més decidit 
ajut, entitats diverses orgapitzañt ex:c~rsions i 
visites i conferències, i Ja mateixa Confedera
ció, no solament e·mparant-la i protegint-la, sinó 
també aboçant-hi els seus serveis ~diversos amb 
installacions com les del Servei Agronòmic i Sa
nitari, organitzant un curs de conferències on hi 
desfilaren homes de la vàlua excepcional d ~un 
Pittaluga i d'un Lorenzo Prado, i fins assistint
hi en ple la seva Junta de Govern, al cap de la 
qual hi anava el President de la Confederació, el 
gran químic don Antonio- Gregorio de Rocaso
lano. 

En q{¡ant a l'organització que tothora hi ha
gué, no som dels més escaients per a parlar-ne, 
però un sol fet emplena a bastament aquest as
pecte, ja que ho revela amb una eloqüència per 
a la qual serien insuficients les paraules. Ens 
referim a la gentilesa dels senyors expositors, 
que tots volgueren tributar el seu pregon afecte 
als que intervingueren en el descabdellament de 
l'Exposició, celebrant UJl bangúet de franc reco
neixement i simpatia; simpatia i recone-ixement 
que no podia obeir sinó a la sèrie d'atencio11s de 
què foren objecte durant llur estada entre nosal
tres, on s'esfm;-ça tothom a veure en ells, no els 
interessats de reeixir en una empresa que obeïa a 
normes comercials, sinó a uns companys adale
rats per a fer profitosa l'exhibició amb tanta mu
nificència preparada. Fou, doncs, una obra amo
rosa, en !a qual tots hi tenien una missió, i per 
aquest motiu, amb tot i· els allargaments de què 
fou obj~cte i la sèrie d'extorsious que els matei
xos podien ocasionar, no es registrà ni el més pe
tit incident ni la més lleu contrarietat, i ens cons-
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ta que com a resultat, s'han afermat llaços de 
germanor entre pobles i cases diverses, que o no 
se sabien. o hi ha-via interès en _què es descone
guessm . 

Com a nota de varietat hi hagué la publicació 
d'un (<DÍari de l'Exposició>,, editàt amb tot luxe 
i repartit gratuïtament i profu_:;ament, en el qual 
ultra les noves que afectaven d'una manera di
recta als expositors, hi havia joies d'art i arti
cles diversos, que perseguien la ~oble finalitat 
"de fer conèixer la ciutat de Lleida en allò que 
recorda la seva grandesa pretèrita, i estudis con
venients en son doble aspecte sanitari i agrop.ò
mic . Afegiu ara la sèrie d'editorials divulgant 
l'obra de la Confederació, el que és ! ' representa, 
les normes i organismes per què es regeix, i. tin
ch·eu una visió afeblida del que fou aquell ((Diari 
de l'Exposició;,, que mogué a tant interès i era 
esperat amb veritable goig. 

Aquesta és, a grans trets, la visió de conjunt 
del que fou l'Exposició agrícola de Lleida, ad
mirada , per molts milers de persones seguida i 
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resseguida per organitzaciop.s agrícoles diverses 
i grans i .petits propietaris · que li donaven tot
hora una vida i un interès com jamai no ho veié
rem en cap gltra manifestació 'semblant. 

Acabem aquestes ratlles no amb la felicitació 
per als organitzadors i entitat patrocinadora, tota 
vegada que el poble, en ses més variades mani
festacions, les ha atorgades abundoses i merescu
des; preferim, tota vegada que AGRICUI.TURA 
és una publicació tan de casa, donar expansió al 
sentiment i dir el que entenem essencial : que 
hem de vigilar amorosos i collaborar en el possi
ble en l'obra de la benemèrita Confederació, cri
dada a operar grans transformacions econòmic
socials, i pensem, pel que a Lleida afecta, que 
de no mancar-li l'escalf dels catalans, en la seva 
estratègica posició . i en el seu adalerat créixer, 
hi trobarà la terra nostrada aquella gran ciut~t 
ponentina que l'afecte i la conveniència .coUecti
va ens ha fet somiar. 

ANTONI BERGóS 

El Canal d'Aragó Catalunya • 
1 

La seva importància 

E L Canal d'Aragó i Catalunya és l'obra de 
reg més important d'Espanya de les cons

truïdes fins avui . Per eUa queden redimides 
ro4.ooo hectàrees, d'un desert i d'un salobrer 
dels més estepans i misèrrims de la península . 

Com tothom sap, és aprofitant les aigües del 
riu Essera, al terme d'Olvena (Osca), on comen
ça el canal per a anar a desguassar al terme mu
nicipal de Masalcoreig, al Ilo~ denominat Pla 
d'Escarp, vertint les aigües al Segre, 

De eany rgo6, que van començar a regar-se 
terres, ha anat augmentant el nombre d'hectàrees 
adherides al reg, ressent avui més de 70.000 les 
que disfruten d'aquest benefici, -~ tot fa esperar 
ql?-e dins poc temps ho seran en la seva totalitat. 

Així s'ha vist com pobles com Almacelles, Bi
nefar, Esplús, Bip.aced, etc., han doblat el cens 
de població en els darrers vint anys, i allí on 
no hi havia ni aigua per a beure, i molts anys 
ni pa ·per a menjar, ni crèdit, !1Í ·res, avui és 
una vida intensa la que porten, on les construc
truccions es succeeixen constantment i on les es
tacions del ferrocarril com la de Raïmat reflexen 
un tràfec que un dia equival al que abans era 
cada mes . 

- Aquesta mena de riquesa, per les condicions 
natura)s del país i per la situació de Lleida, que 
la fan centre obligat de la part baixa de la pro
víncia d'Osca, es reflexen en el desenrotllament 
de la .nostra vitalitat i en la marxa del nostre 
progrés. Però, hem de convenir que encara som 
als començaments i que les possibilitats immen
ses que el Canal d'Aragó i Catalunya ha de pro
duir a Lleida no s'han notat encara amb la in
tensitat deguda. La irregularitat del curs del riu 
Essera,, que portant uns mil milions de metres 
cúbics l'any no permet d'aprofitar-ne més d'una 
quarta part, ha de fer necessari pensar en la 
construcció del Pantà de Barasona, d'una capa
citat d'uns 6o milions de metres cúbics, que po
drà emplenar-se a bastament i permetrà una re
gularització als regs de la Llitera. 

Aquesta obra és avui una rea1itat, car la Con
federació Sindical Hidrogràfica de l'Ebre, res-

, ponent a l'obra de conjunt que ha de realitzar, ha 
'conseguit enfrontar i :~;esoldre el problema de 
l'expropiació de les cases i terres de Barassona · 
i la construcció de la presa ja començada serà cosa 
de poc més d'un any, per la qual raó, consolidat 
el Canal, posada la se~ció en condicions de resis-
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tir una plena càrrega d'aigua i constituint el 

Pantà de Barassona, totes aquestes terres veïnes 

i nostres tindran Ja ufana de les hortes velles, 

molt més si, com" esperem, en res(!ldre els regs 

de l'horta de Lleida, per a què mai més no es 

senti escassedat d'aigua a l'estiu, per medi d'un 

pantà a l'estret de Pinyana, les aigües escadus

seres es deriven per Coll de Foix a la zona cata:

lana del Canal esmentat. 

No és avènturat pensar amb aitals antecedents 
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que Lleida serà dintre pocs anys una ciutat de 

més de cent mil habitants, i si els elements di

rectors tenen seny i constàncill. per anar aprofi

tant totes les avinentes·e.S que la situació póvile

gi~da del nostre poble permet, . haurem deixat a 

les venidores generacions l'obra constructiva que 

donarà fe de la manera més esplendorosa de l'en

tusiasme i esforç de les generacions actuals. 

MANUEL FLORENSA 

El Concurs de Tractors de l'Exposició ·de Lleida 

S I bé tot' hi era interessant i ben representat, 

donant a qui ho vòlgué veure una clara 

idea de les díferents màquines i productes que 

allí s:exposare;T, a mi, aficionat en gran manera 

a allò que al bon conreu atany, m'atragué d'una 

manera especial 1' atenció tot el referent a moto 

conreu. 

Els expositors de tractors no eren pas gaires, 

però donaven una clara idea d1el que la pràctl.ca 

ha demostrat ésser millor i més assequible. Molt 

interessant encara .és l'esforç gran que s'ha rea

litzat per a fer viable, ecoiJÒmic ·i fins agxadable 

el co].lreu mecànics de la terra. 

El que més ress.altava era l'especial caracte

rística dels dos principals sistemes de propulsió, 

el de rodes i el d'eruga. 

Referent al tipus de ·propulsió per rodes, poca 

cosa hi havia que esmentar com a novetat, si no 

és l'aparició del Lanz amb motor monocilíndric 

i a poca revo1ució, cosa que sembla ésser · base 

certa d'economia de combustible i desgast. Les 

proves no foren suficients per a demostrar-nos el · 

valor pràctic dels tractors.. 
' L' Austin, diguem-nes Rordson francès, . con-

tinua, com el .mateix Fordson, un. bell tipus per 

al petit i mitjà coureu, així com el Renault, cada 

dia més perfeccionat. 

Una novetat digna de notar i que val la pena, 

fo_u l'arrencada elèctrica per a Fordson, que el 

senyor Fi té, de Tàrrega, ha ideat amb . molt bon 

encert, per a e~talviar les molèsties de l'arren

cada a l'hivern, així com eÏs fars per a anar per 

carretera o ,treballar de nit, s1 convé. 

' ' 

-. 

Altre tipus de rodes que sembla iilteressant és 

·el \VD, però no el veiérem funcionar. 

Entre els tractors a propulsió pel sistema eru

ga es trobava el ja ·conegut Cletrac, E!l qual rea

litzà UJ1a magníiica demostració del que es pot 

fer amb les noves arades de discos i un tractor a 

gran velocitat. 
El Caterpil_ler, amb els seus quatre tipus de di

ferents potències, ens féu també diverses demqs-· 

trac'ions, encaminades sobretot ·a fer ressaltar la 

gran potè:n.cía i adherència d'un tractor eruga. 

El Renault 40 T-IP, tirant una seu de bàscula 

de desfons i llaurant amb la major facilitat a 

50 centímetres, arrencant topa(;, sauló i algunes 

lloses 'de pedra que semblava impossible de fer_ 

amb tanta facilitat, constituí, _al meu entendre, 

u11 progrés en qüestió de tracció mecànica di

recta. 
Pel que he vist, he observat : Primer : que el 

mercat, en general, ha eliminat una sèrie de ti

pus poc adequats que es fere11 a conseqüència de 

la· gran guerra, però · que no han donat resultats 

pràctics; segon : que ara el que s'està buscant, 

sobretot, és obtenir la unitat de treball al preu 

mínim i a ·la major brevetat; tercer : obtenir el 

tipus el manteniment de peces de recanvi del qual 

resulti m.és reduït i més. a l'abast de qualsevol 

posseïdor. 
Fóra molt convenient fer un nou co].lcurs de 

tractors per a escatir quin és, dels tipus que avui 

existeixen, el que dóna el majm res:ultat econò

mic per unitat de terra treballada a una profun-

ditat donada. ' 
L. TICO 

TUBERIA PER A LA MILLOR 
CONDUCCIONS A PRESSI O 

( 
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EI canal 

L A c·ondició estepària de l'extens pla del baix . 
_ Urge~l, pot donar-nos idea de com era po
bra la terra i mísera la gent que sobre d'eUa vivia 
abans de regar-la el Canal. Tant n'era"de pobra 
i mísera que encara jo mateix r~cordo de temps 
dels àvis, haver sentir parlar com d'una cosa es
fereïclOt;a del trist viure· a Linyola per exemple. . ' -, 

No és d~estranyar que vingués de segles de portar 
aigües al Pla que tai1 a prop les tenill i això mal-

. grat es moria de set i de fam. Carles I, Felip II, 
Felip V., Ferran VI, en els seus regnats r~spec
tius donaren als urgellesos l'esperança del nou 
millor viure amb ordes de què s'estudiés l'obra 
de canalització que de,s del Segre aboqués a l'Ur
gell l'aigua desitjada. Es fer:en algun-s estudis i 
entre ells cal recordar el d'un projecte ordenat 
per Ferran IV que situava la pres~ prop de 
Tiurana. El projede no obstant que pot senya
lar-se com a inicial del que a la :fi fem realitzat, 
data de l'època de Carles HI, la més fecunda en 
les pràctiques utilitats de govern -de la història 
mo,derna, sota la sàvia direcci~ çlels polítics ita
lians que_ aconsellaren al Rei. No prosperà tam- . 
poc el projecte, potser excessiu, dels tècnics de 
Carles III, passant el llarg període de les con
vulsÍO.llS polltiques que duraren :fins a· més de 
l'any .1840, ·sense que res de profit es fes. per a 
canviar la sort de l'Urgell. Fou ja prop de l'any 
1850 ·que constituïda a Barcelona una forta em
presa obtingué la concessió real dels regadiús 
d'Urg€11 amb el projecte que féu l'enginyer 
d' Andres i · Puigdoller, propietari que encara tots 
hem conegut del terme de Raïmat, de quals suc
cessors passà per bé de tots a mans de l'actual 
propietari s~nyor Raventós. 

L'empresa del senyor Puigdol_ler fracassà, 
constituint-sen un altra ' sota el ~om de «Girona 
HeriJ:?.anos», «Clavé y Compañía», també amb 
capitals barcelonins, veritable origen de la que 
en definitiva i baix el nom de «Sociedad Anóni
ma Canal de Urgel» construí el canal sota la di
recció de l'enginyer En Domènec Cardenal, veri
tablè fa:ctor tècnic que p<:>rta a cap la magna obra, 
vencent -di:ficultat:s enornies, per a judicar les 
quals cal sols visitar la mina de Montelar i pen
sar en l'utillatge i medis de qu~ aleshores (1855-
186o) es disposava per a aquesta mena de treballs. 

La concessió de l'aprofitament pet a recs feta 
. per l'Estat és de 33 m: nominals. La presa, si

tuada al terme del 'rosal, arrasada per la rubi
nada de 1907, reconstruïda immediatament ar~ 
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gües avall per eludir els inconvenients de .la mina 
de la Llenguadera, no dóna pas al Canal els 
33 m3 de la con<!essió; ordinàri~ment oscil·la en
tre 18 ó 20. El Canal té 145 quilòmetres de llarg, 
passant pels termes d'Artesa, Montelar, Prei-
~ns, Agramunt, Claravalis, Anglesola, Bell

puíg, Arbeca, Borges, Puigvert i Artesa, per a 
buidar -les aigües al Segre entre Albatàrrec i 
Montoliu. La zona plapa i extensa que dintre 
d'aquest ar_ç es t_anca amb el -rin rep el benefici 
dels recs per quatre cèquies pri~cipals de més a 
més de les dues que serveixen la part baixa de 
la Ribera del Sió. Són aproximadament unes sei
xanta dos mil hectàries les que aprofiten l'aigua 
millor o pitjor. Pitjor aquelles que l.luny del mo
dul · o boquera hau de lluitar amb l'escassetat que 
tots els anys fatalment imposen els estratges del 
riu. Altres i no cal dir que les ja conegudes com 
primere,s de rec, es troben en molt millors condi
cions i així es dóna el cas irritant de què, amb 
iguals · deures i drets, hi hagin propietaris de ter
res pròspere$ amb inte:n.sitat de cultiu mentre 
d'altres es troben sotmesos a un mig cultiu i una 
mitjana producció . 

Malgrat aquesta lamentable situació i l'ésser 
in~uficient el cabdal de 3.100 m3 per hectàrea 
que ve obligada a donar la Societat en els vuit 
mesos de setembre a maig, per a tenir dret, se
gons el Conveni de Madrid, a la percepció del 
novè de tots els fruits, la prosperitat, progrés de 
la èòmarca singularment en els darrers quinze 
anys é::; sorprenent. Una estadística comparativa 
del tràfec de producte i de viatgers a les esta
cions des de bleïda a Tàrrega- i ·des de Lleida a 
Borges en les dues línies del Nord, :fins a 1910 
i des de 1920, ens donaria resultats a primera 
vista inconcebibles. El 'nombre de vagons d'al
fals, solament d'alfals, que surten de tals esta
cions, i especialment de la de Mollerusa, tripli
ca el què per tals conceptes sortia fa quinze o 
vint anys. ;Els primers del regadiu foren deplo
rables en tots sentits ; en el de la salut, princi
palment, per !'·extensió i la intensitat del palu
disme que es patí a tot l'Urgell, i econòmicament 

, per als · propietaris _i per a l'Empt:esa. Vençuts 
els contratemps d'aquelles dècades heroiques, 
l'aigua fecundant transformà l'estepa en jardí, 
fent d'aquella terra pobra i mísera de l'any 1850, 
la rica i cobejada que avui tots coneixem. Tan 
cobejada i rica que té ja forces per demanar més, 
i és per això que e¡1 aquests darrers anys ha re
viscut potent l'afany de millorament dels regs; 
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provocant la campanya per a la construcció del 
subcanal i dels estanys règuladors del Segre, que 
tan admirable fi ha aconseguit incorporant aques
tes obres a la Confederació Sindical Hidrogrà
fica de l'Ebre, encarregada de portar a terme 
molt pr:ompte la construcció del Canal auxiliar 
i no gens més tard les obres compleme¡ltàries 
de regulació de les aigües del fiu. 

La Confederació çle l'Ebre no és una entitat 
oficial de caràcter fred i en la qual es limita · el 
·treball a l'estricte compliment d'un deure ofici-

Els motors inanimats 
La 1necànica, des de L'abril de ~921, data en 

què la Mancomunitat de Catalunya celebrà a 
Lleida un conc~~rs de tractors, no ha pas pro
gressat en el sentit de què ens calgui modificar 
l'article que P~~blicàrem en aquesta mateixa re
vis ta anan de la celebració del referit concurs. 

És per aixó que, no havent variat els termes 
del problema ni el nostre criteri, transcrivim ín
tegre l'article. 

A MB motiu del Concurs de tractors de Lleida, 
que amb tant lluïment ha celebrat l'Insti

tut de Mecànica aplicada de la Mancomunitat, 
ha tornat altra ·volta a posar-se la qüestió com
parativa entre la màquinà i l'animal en la pro
ducció de treball i en l'economia : agrícola. 

Aquest tema és un ~aquells que, un cop plan
tejats, no hi pot entrar més que una correcció 
de x ifres, puix que la solució ha d'ésser invaria
blement la mateixa. 

Des del punt d'albir de l'econoni.ia rural, ¿la 
màquip.a avantatja el bestiar de treball? Doncs, · 
cal deixar la mula, l'euga, la somera, la . vaca o 
el bou i emprar el ·motor inanimat. 

Això és el que ha succeït en la indústria dels 
transports. El carril, el tramvia, l'auto i el ca
mió, no -s'han pas imposat per la novetat de l'in
vent, ni per menyspreu dels motors animals. 

Ha estat la pesseta la que . ha operat 1a substi
tució. Cosa igual succeirà amb els motors agrí
coles pròpiament dits . . El dia que la màquina re
porti un major benefici que el que deixa l'animal 
de treball en· les feip.es del camp, el betiar ·hi 
desapareixerà completament, de la mateixa for
ma que el tramvia elèctric o altre motor no ani
mat ha remplaçat la força animal, com en molts 

. boscos, que utilitzant el transport per cables, han 
desterrat el mul de bast. 
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nesc. És realment una organització de forces i 
capacitats tècniques i socials, moguda per una 
.v.ibració pregona i dirigida vers una finalitat 
d'acoplamep.t d'energies disperses per a l'en~ 

grandiment de Ja riquesa comuna, sota una di
recció eminent i un esperit gran i obert que es 
diu Manuel Lorenzo Pardo. 

Aquesta és la millor garantia que l'obra a 
, fer es realitzarà prompte i bé. 

ROMÀ SOL 

• 1 el de -treball bestiar 
Els termes del proble~a, repetim, són sempre 

- els matei]{!os ; les lleis econòmiques han regit i 
regeixen la producció. Contra d'elJes no tenen 
valor, a 1a llarga, els costums ni els sentimep.ta
lismes. 

En l'~stat actual, la c_omparació entre les mà
quines i el bestiar de treball no podem fer-la. Ens 
caldria, en primer lloc, posseir - i això ja ho 
tindrem ben aviat- la Memòria que està prepa-

. rant l'Institut de Mecànica, resultat del Con
curs de Lleida. En segon lloc, un estudi dels 
animals de les distintes espècies i races que el 
pagès utilitza a Catalup.ya. Solament en posses
sió d'_aquesfes dades es podïia dir- quin motor 
resulta més avantatjós. 

_Nó obstant, com a resultat del Concurs de 
Lleida, sembla que es podria afirmar que, per a 
les finques susceptibles d'emprar el gran tractor, 
és beneficiós adquirir aquest locomò~il, pei:-ò el 
petit tractor no ofereix les condicions que deu 
posseir per a recomanar-lo. 

En la nostra pàtria, poques . són les finques 
que per la seva extensió i planúria permetin uti
litzar el gran tractor, puix que pel terreny acci~ 

- qentat i perquè la majoria de les finques són de 
poca extensió, està plenament indicat el petit 
tractor. Per consegüent, fins que la petita mà
quina reuneixi els perfeccionaments necessaris 
per . a treballar en feixes i garrigues, no serà 
qüestió de parlar del re€mplaçament dels apimals 
de treball. 

Ultra aquesta qüestió purament d'economia ru
ral, els motors inanimats originen un problema 
doble en l'ordre exclusivament ramader. 

Acceptant com un fet, més o menys llunyà, la 
utilització quasi general de la màquina en subs
titució dels animals de tr~ball, --¿s'ha de continuar 
produint animals motors? 

Des de fa un parell d'anys vemm dient que 

.. 

' 
j 

' 
~ 
J 

I 

I 



t 

. 

AGRICULTURA L RA~1:\DERIA 

els cavaUs i muls de tir pesat seran, a no trigar 
gaire, substituïts pel camió, que dintre poc temps 
els trañsports eu el port de Barcelona no ' sera~ 
practicats per cavalls ; que per les carreteres, els 
carros tirats per cinc .i sis · muls, poc a poc ani
ran reemplaçant-se per auto de gran potència. 

-La maj<::>ria dels animals . emprats en el tir pe
sat no es produeixen a Catalunya, són animals 
d'importació. Amb la creença, doncs, · q"\le han de 
desaparèixer, nosaltres no aconsell§lrem ningú 
que Ü1tenti posar cria d'aquesta mena de bestiar. 

Però,. la nostra manera de pensar podria ésser 
falsa. Diem . això perquè l'estiu passat, en visi
tar algm_:¡s països europeus, r.estàrem verament 
sorpresos ep veure que la producció de cava:lls 

. de força continuava com si el p_rogrés del · loco-
mòbil en res no pogués afectar al bestiar de tir 
pesat. A França, Anglaterra, Bèlgica, Holanda, 
Dina~arca, Alemanya i Suïssa, els ramaders 
criadors de cavalls pesats no havien pas t:anviat 
la produccio. 

Hom ja sap la poderc5sa influència que ·acl 1 a 
tot arreu té la rutina ; que és molt difícil per la 
persuasió que un pagès canviï la seva producció, 
que aquests canvis solament es realitzen quan no 
hi ha altre remei, sots pena d'un profund. tras
torn econòmic, o de tenir la mis~ria al davant. 
Però, no devia ésser la rutina causa de continuar 
en la producció d'antany, puix que a Bèlgica, el 
director de Ramaderia~ amb gran est:r:anyesa nos
tra, treballava de ferm per a recon$tituir la po
blació equina del país, destruïda en ·la guerra, . 
amb la particularitat de què s'anava a restablir, 
uo el petit belga, sinó el gros, cavall de set i vuit . 

cents quilos. 
Un país com Bèlgica, qué s'havia quedat sense 

cavalls i que en tornar a proveir les qu3¡dres, es 
podien poblar amb individus de la raça més con
venient, sense haver de tenir en compte els in
teressos creats · una nació com Bèlgica, quasi tota 

- ' 
ella formada per una plana on la màquina pot 
ésser emprada fàcilment i adquirida-en bones con
dicions, per ésser la nació belga un centre indus
trial productor de màquines, torna, altra vegada, 
a criar el cavaU _voluminós, i això no per rutina 
de-l pagès, sinò per üüciativa del tècnic oficial de 
major categoria: És a dir, en_la Direcció de Ra
maderia belga s'aconsella i es fomenta l'animal 
que, lògicament, més de pressa ha d'ésser subs

tituït pe! la màquina. _ 
La producció de bestiar de peu rodó de Cata

lunya, que actualment ~onsta de cavalls de tir 
lleuger o d'aptituds mixtes, i de 11_1uls semipe
sats i de guarans, pot continuar practicant-se 
sense cap mena de recel. Els cavalls de tir-lleu= 
-ger tenen múltiples aplicacions, com igualmept 
les mules. ;· en quant els guarans, la seva produc-

cw serà l'última a desaparèixer, essent com són 
objecte de mercat universal. 

Si el bestiar de peu rodó no té altra finalitat 
que la d'emprar-se en el · treball, el bestiar boví, 
a més del treball, les vaques crien i els bous po
sen carn. El tractor que substitueixi aquesta 

' mena de bestiar haurà d'ésser molt perfeccionat 
i de despeses molt reduïdes per avantatjar altres 
motors que, a més de treballar, fabriquen vedells, 
quilos de carp i fems. -

Però cal arribar fins al capdamunt de les pos
sibilitats. Anem a suposar que les màquines per 
a realitzar tota mena de feines han assolit un per
feccionamel).t tar que, econòmicament, no h1 ha 
manera de continu_ar . servint-se dels motors ani
mals, o sigui, que tota classe de bestiar de treball 
imprescindiblemept ha de desaparèixer. En 
aquest cas, com queda la ramaderia? 

Alesho.res, la indústria pecuària, reduïda a la 
producció de .carn, llet i llana, no per això min
varia la seva importància. Abans del carril n-in
gú no podia imaginar que aquest poderós medi 
de transport hagués de servir per a què hi viat
gessin els que llavors eren èls únics motors, ço 
és, els animals de treball. 

Així també, en els temps futurs, els aliments 
que consumiran els animals no hauran pas con
tribuït a produÏT-los, tal com fan avui, en què el 
bou és el que llaura, el que dalla i, en fi, el mo
tor animat que fa totes les feines. 

El progrés, operant per una sèric; d'embranca
ments continus, determina . l'especialització i la 
unificació ensems. Els animals tots llavors no se
ran més que exclusivament màquipes d'elaborar 
carn i llet, funció aétualment reservada a una 
part de la ramaderia. 

Per a un ramader, com un altre industrial qual
sevol, el que l'interessa ~s produir abundosa
ment, no importa quina clase de productes. La 
ramaderia, sense animals de treball, no per això 
deixarà d'ésser tant o més ÏJltensa del que és a 
hores d'ara, pnix ha estat un fet constant el 
de què a mesura que les, poblacions es van indus
trialitzant, el consum de cam i de productes ani
mals augmenta proporcionalment a la potència 
industrial del país. 

A un mosso de pagès, que llaura del matí al 
vespre, amb una parella de bous, esmorzarà sen
sé ge11s o amb molt poca de car.n. El conductor 
d-'un tractor exigirà un bistec ben gruixut. Pro
duir un poltre o un vedell, una garibaldina o un 
jersey, t~nt li fa! La qi.1estió és que la produc
ció, independentment de la classe de productes, 
no mipvi. I això, la plena producció ramadera, 
sigui el que sigui el progrés de la mecànica, està 
absolutament assegurada. 

M. ROSSELL I VILA 
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TALLERS PFEIFFER 
-

.A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PB R B IV, 1 O 9 • Casa fundada i'D 1855 - BA.RCBLONA 

Fundíció i construcció de maquinària 
en general - Especialitat . en maqui
nària per a elevació d'aigües- Fab'I'i:. 
cacíó d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Pr~mses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

Màquin~es i utils 

per . a 
. Lleteria e e b o 

animal 
per a l'engreixel?ent 
d'animals desnutrits 

David Ferrer & C~. 8 .. en V. 
Apartat Correus 358 - Passeig de Gràcia, 94 

BARCELONA 

Motors miamé 
d'olis pesats i demés 
combustibles 
líquids 

de rentar, omplir, 
tapar i etiquetar ampolles 

TRACTORS AGRICOLES 
. 

" V L E T R I C '' 
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TIPUS TANC 

Reconeguts pels tècnics com el de major rendiment i de més utilitat per a tota 
classe de cultius. 

Tot agricultor progressiu i amant· dels seus interessos que desitgi augmentar conside
rablement el producte de ses finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

" ~ 1.- E T R /I C " 
1ipus W 12/?0 HP. per a tota classe de cultius PESSETES: 10.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensjons PE S S ET E S: 1 5. O O O 
Tipus · A 30.¡45 HP. per. a treballs que requereixin més força P.E S S B TES 2 3.000 
Aparells complementaris de totes classes i marques, a prens considerablement reduïts. 

Demanar catàlegs i proves al representa.nt general a Espanya: 

·AuTOMÓBIL. SALÓ TRAFALGAR, 52 
BARCELONA 

'· 

·! 



HliRC TORRES 
Riet:eta, 15 i Aurora, 11 ,. BARCELONA 

TELÈFON 1201 

MO-LÍ .TRITU-RADOR 

"El Campeón Universal" 
. Patents d'in ven oló núms. 84.698 i 91.267 

per a tota classe de grans, palles, des
pulles i altres matèries 

E .MILIO DE ÜBESO 
F ABRICANTE DE HARINAS 

RIQSECO 

-- SI? 
Sr. D. 
W~rcoe Torraa 
BASCtlONA 
00 O SIOOOOOOCI OOOIIOOCI 

de mnnltestarle q~e eet~Y=~; ·~~~1 ~r~~ho 1 ~ep~~~~~u~;e~ftt~;.~~:~o 
;e E;r~~fg» 

1 
~~~~"; .. e~!b~ 4~ EL cu al ha 6\l'Oerado a . cusnto Yd. 

~ontad.o oon c6J1nctea de bolosy 'Perteata.c~ 
t é M~i1H'brad.o: I!IU !Uroha ee aumamerite auavo, hàata el extrco que 

::~:~:r~: ~~;~:~:d~a e~8ii~t!1:'tta ~g~~o ll~0~ai~~u~:•h:.n:%:•::~ 
ma& Aensi'bles l os tre-pidacto.nee , apenv.e ei tlene al~ lo que ~or-

h!:n:~ra J~~~ ~~a~!~r 1~a!:~~1~~~r~~~~ q:~~J:;: ;rgc1uo1~r:o~;io-
eene1blee m0vim1etltoe. 
. Como ea conotsu1ente las cual1dadu apunta .. 
dae ha.cen· que la tuen:T nea•oar1a para caverle aaa acaeo menor de 
la qua Vd..- calcula. . . 

su tro.bi!Jo no deja nada que c!oeear pue•to 
quo $1'&01ee n ou comb1nae1dn de cr1bae J)uede cl&rae a la merea.nela 
el grado de · t1nura qüe ee qu1era haata convert.1r·la en polvo; Y en 
ouanto w renc!1m1 ento ei b1on en lo J)Ulv(.'<r1udo ee teduce baatebt.e. 
todav1a ·rtnde mas que una p1edra hnolendolo mucho major Y tritUren¡. 
do 1nf1n1tamentè mne que todoo loe a'P&ratoa haata boy conoc1d.oe, 

Q.ued.a.n'do el oa1 ~ a meno.e de med1o grane, he 
llegada 8 moler ha ata 2000 Kge. por hora, el· ·tritura do no ho J)ocUdo 

ra:rr!~· o~:~~~~o n~u!1l~l:::J;, (~elï:~:dga:e ~~Ïe era t;~Ïm~~~~~ron 
neoeaarla. 

· PUada ~d. estar aath(eOho de llU molt no y 
, 0rqué yo tambhn lo eatoy, h autor~o par!'- qyc bega c!e eeta carta 
.t ueo que le parezoa, qu-edat:ldo aietiiJ)re a sua o_;den••• W attm~o~ e. •· 

El moli triturador •El Carnpeón Universal> és l'únic que no pro
dueix pols, i que pot treballar sense canvi en la. direcció desiljada. Està 
proveït de dues mànegues d'aspiració i per això ni_.s'escalfa ni la rnol
turació sofreix minves. 

Ei construeixo en q'ualre tamanys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ramader al més gran industrial. 

Pro\lucció· en farina ,¡!e morosc per a pinsos, de 150a 1.000 quilos 
per hora . -

Unic conslructor i venedor qu e els instal·la i cobra un cop posats 
en marxa i després d'haver-st obtingut el resultat convingut. Finor i 
gruix deJa nïolturació desitjad·a _-

T,RE S A ·R TI CL ES DE FAMA MUNDIAL 

"ROYAL TRIUMPB" 
Molí' triturador !amidador 
per a pinsos de totes menes, 

alfals, palla, civada, etc. 
No rescalfa el producte . (Garantilzaila) 

Amb un mínim de força s'aconse
gueix una màxima ororJucció 

Pot funcionar di a i 
nit sense· interrupció 

únic que té Imitadors p·erò no té rÍval 

Innombrables referències 

"LE RATIONNEL" 
Pulveritzador per aire compri

mit, alta pressió contínua 
Maneig facilissím. Segurelat absolu ta. 

Economia en la mà d'obra i liquid . 

Més de_ 38.000 aparells funcio
nant l'acrediten de bo 
Indispensable per a pulveritzar ar
o res, vinyars, plantes, elc. Blan
queja 100m' en deu mi n uts 

Cap decepció possible; es reemborsa el 
preu de compra si no dóna el resultat amb 

completa..salisfacció 

PREMSES e o N T í N UES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, de bronze 

Cubeta d'escorregut, 
de coure 

Càrter d'engranatge 
amb bany d'oli 

DUCHSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

La millor de totes 
per la qualitat dels seus 
materials, per la seva su
perior-itat mecànica, per la 
seva solidesa i bon acabat 
per la seva capacitat de 
treball. La millor quanti
tat de vi obtingut, paga la 
despesa d'adquisició en 

una sola campanya 

Demanar catà
legs i detalls à MAURICI HENING, Flors, 5~ BARCELONA 
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Societat Enològica del Penedès, S. A. 
VILAFRANCA 

DEL 

~u[Unal~ a Rent rriptana i Xere[ ~e la frontera 

TREPITJADORES, PREMSES, BOMBES I 
TOTA CLASSE DE _ MAQUINARIA VINÍ
COLA : MOTORS I TRANSMISSIONS : 
MANGUERES, ~ACORDS I AIXETES : 
MATERIAL PER A BOTELLERIA 

/ 

I)REl\'ISA CONTI NUA «SEPS/1>) 

PllEl\ISA HIDRAlJLICA c<ATLASn 

APAR-ELLS D'ANALISIS DE VINS : 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes- i Pressupostos 
-
~~~;;;;r::;:;:FM;;;::F';;;;;;F"~~~ ' 

MOLl ''JAY B E ·E J J ·EL MILLO'R 
· DEL MON . . 

EXPRÉS PER A AGRICULTORS I RAMADERS 
E ls molins "JAY BEE" es fabriquen en nou tam anys diferents, capaços per a moldre de 40 a 
900 Kgs. pet- hora. Qualsevol dels models està equipa,t usualment aml:í aspirador i recol-lector 
de pols, amb això resulta una instal·lació completa. U nicmolí que mòlt perfec-
tament alfals i farratges secs, productes que, bon punt mòlts, poden donar-se 
a les vaques, porcs, pollastres, etc., etc., sols o barrejats amb altres gèneres; 
resultant un pinso de fàci l digeril- i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bossert Corporation, Utica - New-Yo.rk 

Aoentexduslupcra 1 Q S E p 1 L L . A Espanya I Portuonl: U 
VIA LAIETANA, 15, 2. 0 

:: TELÈFONS:A.ZZ10iA.4515 :: BARCELONA 

mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

INVESTIGACI9NS l 
SUBTERRANIES 

DOMÈNEC PALET i B.ARirA 
Geòle¡¡-Prospector 

Auxiliar: 

MIQUEL PALET MARTÍ < rm ¡ RA SA. 2 o. • Telèf. 404 
Enginyer T E R R A S S A 

Prospecció d'aigües, minerals i roques, a 
qualsevol fondària, amb dispositius paten-

1:ats de pròpia invenció 

TECNIC4 CIENTIFIC4 :~: METODE RAPID 
Determinació concreta, des de la superficie, de jaci-
ments, llurs extensió, superposicions, naturalesa i , 
composició, profunditats i gruixàTies, intensitats 

_ o relativa riquesa, etc., etc. 

Jllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



I Societat Anònima Clausolle~ 
• 

Apòsits esterilitzats ,marca Hispania 

Extens assortit d'instruments i aparells 

de cirurgia veterinària i triquinoscòpia 

Abans qe comprar demaneu-nos pressupost 

CASA CENTRAL: 

RAMBLA DE CATALUNYA, 8 

SUCURSALS: 

Barcelona; Ferran, 8 i Rambla del Centre, 27 - Madrid; 

Carretas , 35. - València ; Sant Vicens, 6 - Sevilla; Velaz

quez, 17- Bilbao; Bidebarrieta, 1 -Saragossa; Alfons 1, 7, 9 i 11 

• 

·-

FABRICA A SANT MARTI DE PROVENSALS 

DIPOSITARIS : 

J. Uria[h y ca 
S : A. 

BRUCH, .cÍ.s 
BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA 
Vexigatori i resol utiu , e l més 
acti u i econòmic de tots el:; que 
es co ne ixen . No dei xa n i la més 
peti ta senyal a la pell. Garan t it
zero els seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
se n yors Ve t er i nal'is que el 
:-: :-: :-: :-: dem ani n 

A. Biancbini, Ing. S. A. 
Paseo de Gracia, 100 - Tel. 74321- BARCELONA. 

Dlrecclón Telegrafieu.: "6! VIONES" 

"GAVIONES" 
encofrados y enfaginados metalicos para 

DEFENSA ~ FLU~ IALES 
y dema s a plicaciones 
(Sistema~ patentados) 

Corrección de torrent es - Desviación de ca u ces - Construcción 
de presas- Prot ección de margenes. 

Soliciten nuestro folleto que les serà nmitido gratis 

Fàbrica de teixits metàl'liCs i sunyers 

Enre ixat s de simple to rsió.- Teles de 
fantasia, ondu lades i de sunyers 
F ILF E RR O ESPÍNÓS 

Nicanòr Arqués 
ARTICLES DE F I LFERRO 
Cedaços i garbell s d'espiral tar~nya) 

Espe·cialitat en les i n sta ! ·lacions 

Jaume Giralt, 5 - Telèfon 1338 S. P. - BARCELONA 
(Travessia del carrer Carders i Sant Pere més Baix) 



m 

• 

LLET SOLIDIFICADA 
_Vedells, Garrins, Porcells, 
Mulats, Poltres i tota mena 
de lletons i animals joves 

El deslletament de tola mena d 'a ni
mals és una crisi prou sabudél de 

tots els ramaders. 
_El que no saben encara molts pa
gesos és que amb )a LLET SO.LI
DIFICADA el deslletament passa 
desapPrcebut dels animals tan si ~s 
tracta de vedells, porcs, mulats i 

qualsevol espècie animaL 
Durant el creixement dels animals 
la L L E T S O L I D I F I C A D A 
ajuda al desenrotllo del cos i aug
menta ràpidamente) pes d_els anima ls 

Per tota mena d'informacions i detalls 
dirigir-se al concessionari' exclusiu: 

CASA TEIXIER 

AftóHIMA BAH[ElOHUA DE [OLA~ Y ABOHO~ 
A LI MENTS PER A L'A VIRAM I PORCS 

Farin~ de peix fresc "Hèrcules" 
Proteïnes . .. . 60% I Fosfat de calç . 19° '0 

Farina de <1arn "Hèrcules" -
1 ro teïnes. · . . . 70 % I Fosfat de calç . 12 % 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 
Fosfa-t de calç. 70 a 72 % 

De5patx: Rambla Sta. Mónica 13 - Fàbrica: Hospitalet de Llolireuat 
.Telèfon núm. 48 ~ - BARIJELONA 

®~~~~~~~~~~~O~® o f 
{J . . • - (, 

8 8 
8 LLIBRERii\ 8 
8 8 ?, CAT ALO NIA ?, 
0) 0) (J PLAÇA DE CATALUNYA, 17 () 

• 

()J T E _ L E F O N 1 2 4 5 6 "(]) 
lJ B A R C E L O N A e, 
8 \ - 8. 2 . - - 8 

MASNOU (prop Barcelona) 

®~o-::-~ oc-~~~~~~~~@ 

CRED.IT I DOCKS DE BAR'CELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDAD.A L 'A NY ,sar 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Magatzems en el port de Barcelona1 enllaçats an~b la xarxa 

ferroviària.-Magatzems a Ald_a (A-mposta} 

Préstecs sobre ~ereals, fruits i primeres 

Obertura· de cr~dits 

' . matenes 
. . 

Comptes corrent~ a la vista i a termin:is.-Comptes corrents en mone

des estrangeres. - Descompte i cobrament d'efectes çomercials. -

V alars. - Cupons. -Préstecs. sobre tÍtols 

·cambra cuirassad~ amb cot;npartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 



La Bomba de pistó "NEPTUNO" 
és se mpre accionada per motors instal ·lats a la c:;up erfície. -
No porta premsa-estopes. - No és necessari encevar-la. 
Funciona sols per tracció . - Absolutament silenciosa. -

Econòmica. 

Es construeixen models per a tots els caudals i elevacions, 
així com per qualsevol classe de força motriu . Patentada 

'----- M . R. ------' 

TIPUS ECONÓMICS DES DE .::300 PESSETES 

LLOGUER DE BOMBES PER A PROF'UNDITZAR POUS 

VENDEs · A LLARG PLAÇ 

CON S T R U CT OR S ======= 

BOMBA S NEPTUNO, S. A. 
Passeig, 5 i 7 

Sol'liciteu mostra i fascicles gratis 

"SOVIEDAD LECHERA MONTAÑESA, A. E." 
Plaça Catalunya, 20- BARCELONA 

TERRASSA 

LLET CONDENSADA 

' ' EL NIÑO 
La llet condensada marca EL NIÑO amb 
tota Ja seva crema i elaborada d'acord 
amb procediments novíssims de fabrica
ció, reuneix els majors avantatges desit-

jats per tot consumidor. 

' ' 

No deixi de provar avui mateix la llet condensada 
marca EL N f ÑO i quedarà convençut de la seva 

alta i insuperable qualitat 

FARINA LACTEADA "EL NIÑO" 
La farina Jacteada marca EL NIÑO esta elaborada 
d'acord amb una novíssima fórmula que respon als 
més moderns procediments científics en matèria d'ali-

mentació infantil 

En la seva composició hi ha una substància vitamíni
ca que evita el raquitisme i, quan exist~ix, el cura . 
És auto-digestiva i d'una assimilació perfecta i asse
gura als nens un capital de salut per al pervindre. 



Viticultors! Colliters! Per a la verema adop 7 
teu la Premsa contínua 
''MA BILL E'' amb 
obturador i hèlice 

I MODEL 1928 

EL MAJOR MATERIAL 
EL MÉS BAIX PREU 

EL MÀXIM DE 
RENDiMENT 

// 

PREMSA 
CONTINUA . 

·''COLIN" 
Premiada amb el primer premi al Concurs celebrat a Alcàsser de Sànt Joan, amb Medalla d'or i 

Diploma d'Honor. La més alta recompensa. 

AGENT EXCLUSIU PER A ESPANYA: 
Prems~s Hidràuliques "MARMONIER", Premses a petit fus, Espremedores a 3 rodets, Separadores i Esgota
dores, Elevadors, Bombes per a mostos , Bombes "FAFE:UR" amb motor i sense, Moto-Bombes "MARMONIER", 

Mangueres, Recort, Aixetes , etc., etc. 

APARELLS PER A LABORATORI. - Pr oductes Enològics insubstituïbles per a Ja verema 
BISULFIT "ENOL", "OXIDASOL", FOSFAT AMONIC, SABAS, METABISULFIT DE POTASSA, ETC. 

VICENS VILA CLOSA - PASSEIG DE GRACIA', 88 

Telèf. 72095- Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Propietaris! Q u an necessiteu elevar 
recordeu~vos sempre 

aigua 
de 1 a 

Bomba MINERVA 
que vos donarà comple t a satisfa c ció 

Demaneu .ca tàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑ ARDO - Aragó, .252 · - Barcelona 
(entre R. Cata lunya i Balmes) 

-
L ' ADOB AZOAT M ÉS BARAT AVANTAT~ÓS 

~·WRM1 
19/2ocro DE NITROGENO V 60'Yo DE CAL 

•oaiJlifiLJ:AíF...VíilíUIIDBRMIRD" ftPIHiiARJHCNR 
FACILITA DETALLS I ASSA-IGS GHATUITS EL 

¡ • 

DELEGAT TÈCNIC DRL CENTRE D' INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARÓ:LONA: ~ 
CARL..E:S E31E:L..SA ROXL..O - CO N SELL DE CENT , .294-BARCE:L..ONA --------"· LÓPB.Z I..Lo\U SAS, IMP. , DIPUTACIÓH 9' 

' . 


