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Le s ma tèrie s que ' s 

Produ cció 

trac ten especi almen t en aques ta ENCICLOPÈDIA AGRICOLA só n: Cul /iu i purificació del so l . 

cult iu de fes Plantes . - p, ocfucció i cu .dado dels animals.- Tacnolog ia agrícola. 

Jngenier ia IUrui.-lndú>lries agrícoles - Economia i Legislació ru t a/. 

V OLU M S 

Química agrícola rQu in1 ca de l suelo¡. G. Andn! (2 • edició . 
~ v o l u ms.- Te. a, 24 pesse t s . 

Química agrlco'a ¡Qufmica vege t;•l). G. André. 2 volums. - En 
premsa n. e. 

Viticultura. P Pe co ll e/ - En premsn n. e . 
Vinificación. f' Pacot l el 12.• ed ic ió).- 14 pt . s. 
Hi g ien e y Enie rm eda r. cs del ganado. P. Cagny y R. Gouin 

(2.• ediC IÓ). - 14 , Ic S , 

Avicultura. C. Vollellte r (2 ." edic ió). - 14 ptes . 
Ab onos. C. V. Ga t al a ¡2 • edició). 2 volums. - 2q pies. 
l ~:re a l es C. V 0 Jro.'a.- 14 p es. 
Riegos y Drenajes. Ri ,fer y Wc ry .- 14 pte, . 
las Conservas de fr ut as . A. Rol" t. -f.n prems11 n. e. 
Allmenta ción ra.,io na l de los Animales dcmès ticos. R. Gouin . 
- 1 4p e~ . 

Entomologia y Para s it olo g ia a gríLolas. G. Guc11uux. 14 pies. 
Enfe r cda dcs part!sita ri as de Jas planta• cultlvadas. P. D e

lacrutx. - 12 ptc ' 
Enfc rm edades 1 o ¡:arasita ri as de las plant.ts cultivadas. 

P U el ucr oix. - ? pi es. 
Lec heria. C. Marti u. I 2 pt s 
Ar bc ricultu ra frul:t l . L . IJmsu rJ y ). Duval 14 ptes . 
Mat e rl•l vití cola . N. àruuct.-12 pte•. 
~l a te r i a l vlnicol •. R. iJm nel.- 14 · 1 ~ .•. 
Pra <l ,. v Plan ta s forr . jeras. C V Garoli' -15 pies 
B ol à.11 ' " •g ricola. E Schr. bnux y). Nanot .-12 ptes. 
Zoo tccn to genera l. P. D ifflolh. 2 volums -27 pte~ . 
Mlcrob o"-gla a gr ícola. E. Kuyser. 2 vol ums. - :cl4 pte s 
Gana do la nar. P. D tjjlu lh .- 12 ptes. 
Sil vicultura . A. Fron . - 14 ptes . 
Razas bovlnas. P . D ij f/o lh .- 15 ptes. 

PUBLICATS 

A guardi en tes y Vin agres. P Paco.' tet. - Tela, 14 pes~ e · e s . 

las Conservas de Legumbres. Carn es . productos de l corral 
de la lech eria . A. R ,fe . - I 2 p' es . 

la rcmolncha y la fabricación del azúcar de remolacha. 
E. S .titani - I 7 ple , . 

lndu>tria y comercio de los Abonos. C. Plll l' inage. -14 pies. 
Construccione s rura !< s.¡. D.lllguy.- 14 pies. 
Economia rural. E fou ier ~ 14 pe ~ . 

Compendio de Agricultura. c. :Se"leusp. r "e r. - 14 pie s 
Explotación de un dominio agr!co1a. R. Vu igner. - 15 ptes. 
Api cul tu ra. N. Houl!uet l. 14 p es. 
Cultivo hortícola. /. Bus w rd.- 12 pte s . 
Cabras, cerdos, cone; os. P. Dif{/" fl' .- 12 vies . 
El Manzano de s idra y la Sld r ria. C. War collier .- 15 ptes 
Sericicultura. ? Vie tl- 12 pl e ,. 
llidrología agricola . /'. Dil'n· · 1 - 12 pies. 
Higiene de la Granja. Re.!illt11 Jy Portir r.-12 pt es 
La Mimbrera ( Culti vo y Hpli ad on es) E. Leroux. -1 2 pies. 
Pníc ticas de lngenlerla rural. Provost y Ro /ey . . - 12 ptP. s. 
Ma quinas de labranza. u. Cou¡wn - 14 ptes. 
I<azas caballares. P Dlfj/olh .- 14 ptes. 
Analisis agrícolas. R. Gutllin. - 12 ptes. 
Agricultura general. P. Difflolh 2.• edició). 4 volums. 

I. Sn lo u mejor tuir uto de !ns líerras.- J2'ptes . 
11 . r..n¿ or es 11 r ot-• citi/I rle m ltivos. · 12 pt '· 

ITT. Si r mbrns 11 cuida ri·• de los clll l ivos. - 12 pies. 
1 v. C'oseclws u conser vaci u11 de l os p rn rluc/?s nlfrlcolas .

!2 ple· . 

Producción y doma del ca ba l o. f. Bunne on! - 12 r •es. 
Meteo ologíay fisica agrícolas Klein y Sunson - 12 ptes. 

VOLUMS EN PREMSA 

Topog r afi a agricola. C. Muret. 
Vin os de Champa jia y Vinos espumosos P. P acotlel y 

L Guiltonneau. 

Destitería agrícola e industrial . E Boullanger 2 volums. 
Electrlcidaa agrícola. A. P t I. 
El libro d · I a ca m pesin a O. Bussard. 

De v enda en la LLIBRERIA CATALONIA, Plaça de Catalunya, l7 -BARCELONA 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies i Drogueries i a VA
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon H. 288 - Barcelona 

' VALLES 

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

arbres fruiters 
Indispensable per a la cu
ració de tota classe de 

mals del bestiar. _j 
-



AL THEIN 
PINSO MELASSAT SEC 

PER A TOTA MENA 

DE BESTIAR -REN-

DEIX LA MAJOR 

UTILITAT EN L'EN-

GREIX I LA PRO

DUCCIÓ DE LA LL_ET 

ALTHEI"N 
/ 

Contra la Fumagina 

o negre de le s 

OLIVERES 
\ 

·' 

Tractament eficaç 1 
" . sumament econom1c 

@)19()9¡()9¡(~~>S.::>e.:::® 

~ NOGAT ~ 
~ PRODU CTE E SP ECr AT. MA.'fA..-RA.TES ~ 

~ ~ 
~ ~ 
@ ~ 
~ @ 

~ ~ · 
~ ~ 
w ~ 
~ ~ 
~ El mata-rates "Nogat" constitueix el producte més ~ 
~ còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de ?f.. 
'J{ rates i ratolins. Es ven a so cèntims paquet i a 10 I)( 
@ pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far- @ 

?f.. màcia Gelart, Princesa, 7, D rog ueries Vidal i Ribas ?f.. 
IJl. i e n les principals farmàcies i drogueries d 'Espanya, W. 
~ Portugal i A mèriques. ~ 

?{¡ Producte del Laboratori Sokatarg ?{¡ 
W. Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona W. 

~ 
NOTA.-Dirigint-se i ensems enviant per G ir Postal o segells de /í~ 

CorrPus l'import més :-o cèntims per de1peses de remesa, el '1/. 
La boratori, a vol ta cJe correu, verifica la remesa de la comanda. 

@)9¡(~)19(~)9¡()9¡(~@ 

MOLI I 
'"ALFA" 
El millor per a 

pins os pe r al 
r amat, matèri es 

dures i fibroses. 

Disposi t i u de 

moldre especial 

patenta t. 

ANDREU MORROS 
O f i e in e s A vinguda del Marquès Argenter a, 21 

ESPECIALITATS AGRÍCOLES B A R e E L o N A 

G. TRUFFAUT, S. A. Ins taJ ·lacions i r eformes de FABRIQ UES DE FARINES 

Lucbana, 61-63 S. M.-Barcelona 

fABRI[A[I0 HUIOHAL. ~ol1i[ifar preus i [Ufòlegs 



Fàbrica de teixits metàl'lics i sunyers 

Enreixats de simple torsió.-Tl"les de 
fantasia, ondulades i de sunyers 
FILFERRO ESPINÓS 

Nicanor Arqués 
A R T I C L.E S O E F I L F E R R O 
Cedaços i garbe lls d'e~piral "taranya) 
~spec ialitat en les in sta]·lac ion s 

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

AnóHIMA BAR[flOHEU DE [OUS Y ABOHOS 
ALIMENTS PER A L'AVIRAM PORCS 

Farina de peix fresc "Hèrcules" 
Proteïnes. 60 % I Fosfat de calç 

Farina de carn "Hèrcules" 
lroteïnes . 70% I Fosfat de calç 

Ostres granulades i en pols per a l'aviram 

Fosfarina o farina fosfatada 

19 % 

12 % 

Fostat de calç. 70 a 72 % 

De¡patx: Rambia Sta. Món lea 13 - Fàbrica : Hospitalet de Llobregat 
Telèfon núm. 483 A. B .4. R CEL ON A 

MilRC r"l10RRES 
!Hereta, 15 i Aurora, 11- BARCELONA 

TELÈFON 1201 A 

MOLÍ TRITURADOR 

"EI Vampeón Universal" 
Patents d'lnvçnoló núms. 84.698 I 91.267 

pet· a tota classe de grans, palles, des
pulles i altres matèri es 

MATERIAL INSTRUMENTS 

PER A DE 

LLETERIES VETERINARIA 

DAVID FERRER I" C. lA 
s. EN c. 

BARCELONA 

Apartat 358 

M O T O R. S 

D'OLIS PESATS I DE
MÉS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDS PER A 

L'AGRICULTURA 

E .MILIO DE ÜBESO 
F A8RJCANT6 OE HARINAS 

RI OS ECO 

Sr.D. 
lf~rcoe Torr•• 
liA.SCElONA 
01111 O OIIGCUIIIOGGOilGOII 

Passeig de Gràcia, 94 

MAQUINES 

DE RENTA~, 

OMPLIR, TAPAR 
I• E:riQUETAR AM-

POLLES 

Jluy .r mio I Por la preeente ten¡o el &\:Ito 
de tnanlteetarle ~lle .ut.oy cuy aat.1 efecha de &U m~>Uno tr:1turador· 
;e z;r~:!iff!l y ~~e~"!' .. e~:b' ~~ n. ou al ba su,e.rado a cuanto V4. 

~ontado con c6J1.nete• de boloey 'J)erteot.e=e.n
te eqyU1brado: 1\l march& oe aumametite au ava. ~ata el u:t.remo que 
despue 11 da quitada la mar.oha at~e end.e.Jtdo unos: minuto•. ""t a pelar 
da be.berle tnatalado en 11Ianh alta donde :POr Calta de ttrmer:a eon 
JUD ••natblee loa tr.-pldaoto,nee, &li&Df& e1 t.1ene algutul6 lo que eor• 

· ~~:n::r 8 J~~~! ~~&~!~r 1:e!!~~1~~~r~~· q~:"'1:~:;: ;rg~ot~f!o~;to. 
~tnliblu mov1m1el'ltoa. Como ea oona1¡¡u1ente laa ouaUdade~ &'JIUDta ... 
dae haoen· que la tuena neaeetrla para movarle ••• acaeo menor de 
la que Vd.- calcula. • 

Su trabajo no" deja nada qua daaaar punto 
que ¡rao1ae a 8u oombinaoltfn de crlba1 JIU64e darii a la mercanola 
el grado de · tlnura qUe ee quhra ha&ta SJODverUrla en polvo: Y eD 
ouant.o • rend1tn1ento al bhn en lo JIUlTerh•do •• red.uoe baatebt.e. 
todavil rtDde maa qu·e una p1edra baolendolo mu..oho mejor y ~rlturan
do tntlnitement.i moa que todoe loe çaratoa huta boy oonooidoa. 

. Q.uedan'do el malt. a me.noe d. e med1o grano. be 
llegado a 110ler halita 2000 Kga. por bora, el ·tri turado no bo l)odl4o 

r~rr!~· o~:~~ro 11~u:1t:1,::::j~, (~\ï:;a:a:• 4!~i"e ·i.~!l~m~~~~ron 
neo .. arta. Puede V4. e .-ter eatteteOho 4e .u solt no . Y 

!ir~:! :. tr.b~:.!:.:·~~da~~ ·~=: :a:. qX:4~::. 4:U ·:~~e~ •· 

El moli triturador •El Campeón Universal> és l ' únic que no pro
dueix pols, i que pot treballar sense canvi en la direcció desitjada . Està 
proveït de dues mànegues d'aspiració i per això ni s'escalfa ni la mol 
turació sofr~ix minvts. 

El construeixo en quatre tamanys per proporcionar els tipus que poden 
necessitar des del més petit industrial o ramader al més gran industrial. 

Producció en farina de moresc per a pinsos, de 150 a 1.000 quilos 
per hora . 

Unic constructor i venedor que els instal ·la i cobra un cop posats 
en marxa i des,prés d'haver-se obtingut el resultat convingut. Finor i 
gruix de la molturació desitjada. 
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Car·bonitzador ''Automatic'' Trihan 

Per a la fabricació econò· 
mica de carbó de bosc. 

El Carbonitzador automàtic 
satisfà les exigències de tothom . 

Aquest aparell donà el més alt rendi
ment en el Concurs de Carbónització 
de la Gironde i de les Landés, en 1926 

Classificat el primer entre 
tots els aparells similars 

- . 
El Carbonitzador "AutÒmatic" ·es desmunta 

amb f acili tat i és transport a ble a bast 

Talleres Es __ pañoles de· Caldereria, S. A. 
Casa central: Llull, 126 - BAR~BLONA :: Sucursal: Estación, 3 y 5 • ZARAGOZA 

! . 

·C-REDIT-I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS ·GENERALS 

FUNDADA L'ANY t88r 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de ·Barcelona,. enllaçats amb la xarxa 

ferroviària . ..-Magatzems a · Alda (Amposta) 

Préstecs sobre ~ereals, fruits i primeres matèries 

Obertura d~ crèdits 

Comptes _corrents a la vista i a terminis . ..-Comptes corrents en mone

des estr~ngeres. - Descompte i cobramen~ d~efectes . comercials. -

Valors. - Cupons. -Préstecs . sobre títols 

. Cambra c~irassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 -
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I"""'"""""~";·;·;·~·~"~""'"'"~~";";""'""~";·;·;"~"~';";';"~"~""'""""' 
= = Preparació a base L'Antisèptic- cicatrit

zant i parasiticida 
de Cloramina T. ideal· per 'al cainp·. 

És vint vegades més poderosa que els anti
sèptics cicatritzants coneguts fins avui. 
No és metzinosa, ni càustica, ni irritant. No 
destrueix els teixits. Es conserva inalterable. 
.És de fàcil i senzilla aplicació i el recipient 
en què es'tà continguda és molt còmode per 

a po rt in i guardar en tot lloc. 

INDICACIONS 

Ctivettes dels pits, cremades, FERIDES Ï>E TOTJlS C LASSES, 

recents o an ti gues, asèptiques o infectad es, llagues 
de les cames, pendlons oberts, pa,-àsits (polls, etc. ) 

ÚTIL BN TOT LLOC 

A casa: Presta -con~tants i grans ser:vcis en les 
ll <,~rs camperoles. És un preciós recurs q uan es 
viu lluny d e la farmàcia i del-metge. 

Al camp: Per estar co ntinguda en tubs d' estany 
de poc volum es presta especialment per a 
guardar-la a Ja butxaca, lo que permet tenir 
sempre a punt un anti~ptic-cicatritzant. 

Al corral: És un parasiticida. Mata t ots eJs ·pa
ràs its de l' aviram . Aseptitza i cicatritza les p i
cades i erosions, sense irritar ni perjudicar. 

A l'estabh·: Pel seu g ran poder a nti sèptic i cica
tritzant, t é ús feliç en les feridei> , nafres, llagu es 
i s upuracions d e tota classe de bestiar. 

LA ec OERMOSA cuSI ANTISÉPTICA " ES VEN A , i..ES FARMACIES 
TUB PETIT, 1'50 - TUB GRAN, 3'30 - . TUB CLÍNICA I VETBRINARIA , 7'50 
S'enviarà una mostra gratuïta de prova a tot lector que la soHiciti fent menció d 'aquest anunci 

LABORATORIS DEL NORD' D•ESPANYA MASNOU (BARCELONA) 
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- ·. - , . 
-

' N I T ·R ·Jl-T -. 

D E e il 'LÇ 
B. il. s. F. 

-

,, Insuperable adob 
. azoal de cobertera i -

, d'efectes rapidíssiJns 
I 

; 

conlentnl 15/ 16 per t 00 . 
dc Nil ro gen i 28 per -

I 00 de (:alç 
-

' -
' DE f/ENDA A LES PRIN-. 

CII~ALS CASES D'ADOBS 

' 
' 

-

, 

, 

I· 
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DIES DE SÒRTIDA: EL 15 DE CADA MES DI RI! CT O·R: SUBSCR!PC!Ò: BARCELONA, ANY: Ptes. 9 -
U N S OL N Ú ME R O: I Pesseta M: ROSSELL I V~LA FORJ\: Ptes . 10 ESTRANGER: Ptes. 1 1 

ELS NOSTRES PAGESOS -

•' 

B l s eny or Ramon Riba i Ribot 

La vida d'aquest agricultor va lligada amb la 
de- l,es assoc·iacions ag?"Ícoles ?nés ~mportants del 
nostre país . Home d'wn tarannà sociable i conei
xedor de les neces~itats reals de l' ag1·icul:tura, 
des de la s1eva joventut ha orientat la seva acti
·uitat a cooperar en la labor d'associació agrícola 

• vista d'tm.a 1nanera ampla i ge~te-ral. La seva in~ 
teUligència l'ha lliurat del V"ici racial de l'indivi
dualisme, i la seva bondat l'ha fet interveni1· en 
Z'estu,_di dels problemes econòmica-socials que 

afecten a l' ag1·icultt~r·a ?'ealitz!M~/. una tasca co
mtma amb /.ol. pagès, indep~quJ,ent??Wn/. de la con
dició de p·1·op·ietari o de senzill com·eador de les 
ter1·es. 

Nat a Sant Fe'l~u _de Llobregat l'any r867, la 
coma-rca del Baix Llobrega/. h~ tingttt en ell U1t 

element de . força. Soci ftmdadO?' de· la e ambra 
Agrícdla Oficial, ent·itat de la qual n'ha estat 
president dumnt alguns an.ys, sempre el trobem 
u.l davant .~de les empr:eses agrfcoles destinades a 
afavorir els inte1·essos del Baix Llob1·egat -i a re
sold1•e p1·oblem.es c01na1'Cals . No cal . dir q·u.e en 
les gest-io11s qu.e d'tm. qtwn temps rea:Lilza dda 
Cambra, ·p1·esidida . actualment pel senyar Angel 
Genis, encaminades a organi-tzar le!f exportaóons 
coUectives de fnútes a l' estranger· i a guanyar 
nous me1'Cats · qtte resolguin de moment la sobre
'p1·oducció q.ue' donaria lloc dintre d!J pocs anys e 
una . bafxa de p1·eus desproporcionada am .. b el cost 
de la fnúta que la coma·rca produ.e·ix, ell hi p?·en 
pa-rt act~:va, valent-se de la se·va experiè1teia i de'l 
pre-stigi personal de què disfruta. 

L'any 1912 fou. e-legit, a Eiv·issa, pr.esident de 
la F ede1·aC'ió Agrícola Catalana Bale·ar, benemè-
11ita Associació constituïda pe·r la majoria d'enti
tats i Si.ndicats, fòmentadora del progrés agríco
la a la .Jwstra terra i organitzadora de Congresos 
anyals e·n · els quals s'estudiaven els problemes 
de ca1·àcter gM~eml i els C01narcals del ll0c on es 
celebrava el Congrés . 

Tia presidir e·ls Cong-resos de la Federació ce
leb?'àts l'any 191 3 a Igualada, i 11any següe11t ,1 

Tortosa . E'ts importants temes de la cooperació, 
mu-t.ualisme, crèdit, producaió i compm-venda, a 

· base d'Associació, foren amplament ~iscut·its en 
el Cmigrés d'lgttalada. L'Associació agrícola es
tudiada des de tots els punts de vista, fou eficaç-

, 



ment tractada en aquell Congrés pe1' ell presidit. 
L es seves paraules donen una idea exacta de l'es
perú que va 01t:ent-ar aquelleS activitats genero
ses : cchavem de segui1· treballant per a què no hi 
lwg i dije1·èncites entre qui té i qui té menys>>. 

En el Congrés de Tortosa, - l'any 1914, ·memo
rable per have·l" constituït un estt¿di complet de 
la prod'l!'cció de l'oli (cultiu, malaÍties, elabora
ció, come·rç, exp01·tació i sofisticació), el senyo1 
Ribas ?Ja excceUir per les seves dots ja reconegu
des aleshores per tothom. 

El seu nom 110 podia mancar en les llistes de 
la [unia di1·ect,iva de la primera assoc·iació agrí
cola de Catahmva. L'Institut Agr'Ícola Català de 

~ . 
Sant Isid1·e ha pogut com.ptar a tota hora amb la 

seva profii tosa coUaboraci6, oc~¿pan t-ne actualment 
el càrrec de vice-president. ' 

Set anys de cria i 

(Acabament) 

IV.-ALIMENT ACIÓ 

H SM donat el promig de quilos d'aliment ne-
, cessaris per a formar un quilo de pes viu 

(3'683 q. de matèria seca o 4'300 q . d':::¡Jiment), 
però sabem que a les diverses edats els ~enclí
ments són diferents. Afegim tot seguit que el 
màximum d'aprofitament el trobem en el tercer, 
quart i cinquè mes, i bo i fent però, encara dues 
altres oscillacions, formant la línia de rendiments 
un segon valor alt als setè i vuitè mes. 

En ·el primer mes cada porc, coEsum 24 quilos 
d'aliment i augmenta de pes 5 quilos El promig, 
per tant, és de 4'900 quilos d'aliment per quilo 
d'augment de pes. 

Segon mes, 39 quilos d'aliments consumits, 
amb un aug111ent de 8'780 quilos, ço que fan 
4' 430 quilos d'aliment per quilo d'augment (el 
rendiment millora) . . 

Tercer mes, 48 quilos d;aliment, all!b un aug
ment de rr'250 quilos. Resulten 4'265 quilos 
d'aliment per quilo d'augment (el rendiment aug
menta). 

Quart mes .· Aliments consumits , 54 quilos; 
l 'augment de pes ha estat de 13 quilos, baixant 
encara el promig de quilos d'alim:ent necessaris 
per a augmentar un quilo pes viu a 4' 170 (ren
diment màxim absolut a l'any, I927). 

Cinquè mes, 63 quilos d'aliment amb un aug
ment de pes dels porcs, de rs quilos, per tant 
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Des de l'any 1914 forma part de la Junta del 
Coruell Provincial de Fom nt, i actualment pre
sideix la S ecció d'A gricultura, me1·eixent la seva 
gestió en dit centre .elogis ben merescuts. 

Allunyat de la política activa, ha · ded1:cat la 
seva vida al progrés de l' agr·icultura en el Baix 
Llobregat i a fomentar l'associació i la pau i ger
manor ervt:re els nostres pagesos . 

H ome cord:ia'l { delicat, amw11.t del pàís qw~ Í' ha 
vist néixer 1i profundament arrelat en les tenes 
i casa pairal que els seus par.e-s va·ren de-ixar-li al 
bell mig de la p·lana del Llobregat, forma part de 
l' ar-istoc1 àcia die ls nostres pagesos. D'ell pot dill'
se que essent el 1nés se1~yo'r wnl'? .. e e'ts pagesos, és 
també el més pagès entre els se·nyors. 

• engreix de porcs 

aguantant-se sensiblement al promig del mes an- · 
terior. 

Sisè mes, 75 quilos d'aliment consumits per 
porc, augmentant cada un d'ells 17'225 quilos i 
essent necessaris, per tant, 4'350 quil<?s d'ali
ment, per produir-ne u:o de carn (baixa el rendi
ment). 

I 

Vuitè mes, 120 quilos d'aliment consumits, 
augmentant 28' roo quilos de pes i corresponent 
el _rendiment a 4' 270 quilos (torna a baixar). 

Novè mes, 135 quilos d'aliment ingerit per 
porc, augmentant aquest 30'28q quilos i corres
ponent el rendiment a 4' 450 per u. 

Assolint al final del novè mes els r6.o quilos 
pes viu, d'ací endavant el rendiment va essent 
ca·da vegada més desfavorÇJ.ble, encara que s'eí
xampli la relació nutritiva. 

Procurem explicar ara aquests resultats i 
orientar-nos finalment, comparant amb .resultats 
de lots d'e:x.pedmentació. 

El fet que el primer mes sigÜi el rendiment el 
més desfavorable, és fàcilment explicable pels 
fets : Primer, en desmamar-los troben a faltar la 
llet, i encara que s'atipin més que abans, els 
falten ferments i vitamines qe què tan rica és la 
llet, i més la de truja. En aquest &entit cal no
més consignar els bons resultats que s'obtenen 
en explotacions on els porcs consumen llet desna- • 
tada o- xerigot, subproductes de mantegueries i 
froniatgeries ; i segon, per !essentir-se un xic de 
la castració (cal que diguem que nosaltres cas-
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tr~m als quinze . dies de · desmamats, amb molt 

bon èxit). 
Passat el primer mes, el rendiment va essent 

·cada cop més favorable, fins a arribar als quart 

i cinquè mes, amb el màxim, explicable per 

l'exce1lent prepa~ació que per a la digestibilitat 

representa una ració tan estreta com consumen 

els tres ptimers mesos (R. N. = r : 4), i sobr-e

tot si tenim en compte que la relació nutritiva 

és estreta, en el nostre cas, únicament a base 

de proteïnes animals . 

En lots el' experimentació hem _ allargat fi ns als 

quart i cinquè mes la relació nutritiva d'u a qua

tre, però a més de què la ració surt ·més cara com 

més estreta, no arribàvem al rendiment consignat 

per aquests mesos. Evidentment, dels 50 als 6o 

quilos cal eixamplar la relació. 

Ja no és tan fàcilmeut comprensible la baixa 

que sofreix el rendiment al sisè mes. Si més no, 

cadascú ha de mirar d'explicar-se els fets, enca

ra que alguna vegada s'eql).ivoqui. Heus ací la 

r.ostra opinió : 
És un fet que a aquesta mida de nodrissos, 

els porcs solen passar una crisi que alguna vega

da pot passar desapercèbuda, però que quasi sem-_ 

pre existeix i es nota (sembla .com que. els porcs 

no creixin) . La castració és una operació molt sen

zilla, però té sempre conseqüències en el camp 

fisiològic. En realitat, l 'individu capó perd mol

ies caraçterístiques pròpies de la seva espècie, a 

part de la funció fonamental reproductiva, i en 

guanya d'altres. No podria aquesta crisi ésser

ne una conseqüència? L'edat en què aquesta cri

si es fa més apatrent, apoia, ens sembla, aques-

ta opinió. 
El fet que més enllà dels rso a r6_o quilos pes 

viu, el r~ndiment vagi d_isminuírit, no ens ha 

d'estranyar, comparant el _pes assolit amb el ta

many i l'edat dels -porcs . A_questa baixa del ren~ 
di ment del porc gras, va acpmpanyat simultània- 

ment de la desgana progressiva del matêix. 

Això no vol dir que si s'allarga l'engreix, s'hi 

perdin quartos, i com que cada cas és diferent, 

tot pot dependre de les condicions dels mercats 

i de l'explotació. Fem notar, de totes maneres, 

que si nosaltres volguéssim produir porcs- més 

grossos de les cent a cent deú carnisseri~s pes 

net, disminuiríem les guantitats d'aliments a 

consumir en els cinquè, sisè i setè mes9s, i allar-
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garíem a fins _del vuitè mes la relació nutritiva 

d'u a sis. 
Comparem ara les normes d'alimentació adop~ 

ta.des en- la nostra explotació i els seus resultats, 

·amb un engreix al màxim absolut . 

En un engreix_¡:tment al màxim (repetim que 

amb la paraula engreix, en un capítol d'alimen

tació, hi comprenem nosaltres totes les diverses 

fases d'un porc, ja, hem dit que ·no sabem quan 

comença l'engreix, i que ja en el ventre de les 

truges reproductores procurem engreixar els fn-

- turs porcs), el-consum d'aliment en els cinc o sis 

primers mesos és proporcional al creixement, o 

sigui al pes del porc, i, per tant, gràficament, la 

resultant és una línia recta asc<:_ndent (essent el 

rendiment s~nsibl ement el mateix), però més en-

_Jlà la proporcionalitat ja baixa, trobant difícil

ment porcs que .arribin a consumir una ració SU

perior als tres quilos. Sembla com que els porcs 

s'hagin embafat de joves ; per tant, aquella rat

lla ascendent de la representació gràfica, queda 

aviat trencada. 

En el nostre cas, el gràfic és diferent, puja tres 

o quatre mesos en lí~üa recta, com correspon al 

màxim qUf~ consumeixen els porcs en els primers 

mesos. A partir del quart mes, s'inicia una corba, 

· semblant a rma branca parabòlica, que tot i pu

jar, proporcionalment al pes, dismil;meix, i així 

arriba, COll1 ja hem vist, als vuitè Í nové mesos 

· amb consums de quatre quilos i quatre i mig res

pectivament, quantitat que de bon tros no sJas

soleix amb l'engreix al màxim absolut, i degut 

segurament a un cansament de l'apareU diges

tiu _en la darrera fase. 

En l'engreix que hem adoptat definitivament, 

tendim: per tant, a fer porcs que tinguin una 

forta capacitat digestiva, obtinguda per mitjà de 

la bona conformitat dels reproductors, juntament 

amb l'alimentació de la primera edat, però uo ex

plotant després aquestes bones disposicions fins 

als últims mesos. Així és com ens trobem amb 

rend_iments regularment força superjors àl règim 

d'alimentació al màxim, i si bé als mesos inter

mitjos no clonem tant d'alinient, ens és compen

sat amb escreix pel molt que· mengen en la dar

rera fase el' engreix. 
Finalment, donem ¡:1 quadro complet de dades 

que es deriva dels rendiments in.dicats per ~ les 

diverses edats del porc : 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A C.- OBERTES 



Aliment cónsumit PES TOTAL 
MES 

per porc i per mes Quilos 
-

I O (al desmamn) 
I. er 24 qui los IS 
2. or 39 )) 23'780 
3·"' 48 }) 35'030 
4·'1 54 » 48'030 
s.è - 63 )) 63'030 
6.è 75 ~ 80'250 
7·è 90 ~ 101'620 
8.è 120 )) 129'720 
9.è 135 )) 160'000 

Augment de 

pes per mes 

5 
8'780 

1 112 50 
13 
IS 
IJ'220 
21'370 
28'100 
30'280 

Rendiments 
Aliment 

per pes 

4'Sl 
4'430 
4'265 
4'170 
4'170 
4'350 
4 210 
4'270 
4'-J-50 
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Amb això donem per acaba¡la aquesta ·sèrie 
d'art~cles. En un pròxim número publicarem fo
tografies de reproductors i diversos lots, i gràfics " 
de dades que hem indicat. 

No clonem, amb això, per acabada la nostra re
lr.ció ' amb · els lectors. Pins aquí hem transcrit 
l'historial de la nostra explotació; gueden man
tes qüestions que poden tractarse isoladament . 

Tiana, matg de 1928. 

En. SIMó 
Eng inyer Agrícola Antic ajudal.l dels 
Serveis de Ramaderia de Catalunya 

El bosc • 1 la ramaderia al Montseny 

L ES producuons selv~cola i ramadera són con · 
vivents de natural a la muntanya, però 

prese11ten algun antagonisme. Mirarem de veure 
a què és degut aquest, i la manera d'harmonitzar 
els clos interessos. · 

Es podria demostrar que molts anys enrera el 
mantell vègetal cob_ria enterament les muntanyes . 
Les .úniques llacunes que presentaven eren els 
claps de terra destinats al conreu agrícola. Men
tre l'agricultura de les muntanyes va ésser pròs- · 
pera- i havia arribat a ésser-ho molf-el bosc, 
que no valia gota, an.ava reculant . cedint lloc al 
conreu agrícola. I on aquest no fou possible fer
lo arribar, sovint el bosc fou destruït à. gratcient 
o per motius menys ju~tificants. La ramaderia 
antany tampoc no s'estímava, era un auxiliar in
dispensable i molestós de l'agricultura. 

Actualment, els valors són invertits. L'agri
cultura de les muntanyes és decaiguda, moltes 
extensions abans cultivades· són ermes. En can
vi, el que n'hem elit mal1tell vegetal , enterament · 
desvalorüzat i incult, ara pot anÒmenar-se, amb 
propietat, conreu forestal. La ramaçleria és la 
riquesa principal de 1 'explotació .agrícola. 

La destrucció dels boscos primitius ha repre
sentat un desastre pels temps presents. La seva 
restauració ha de lluitar amb dificultats, i una 
de les més serioses és el pasturatge. Una solució 
simple i dolenta seria la que prescindís d'una de 
les dues fdnnes de producció . I diem dolenta, 
perquè ens referim a les muntanyes- del Mont
seny, que presideixen la comarca de més cultu
ra i ,industrialització forestal de Catalunya. En 
les comarques on el bosc no està valoritzat o no 
en tenen, posem per cas, la Cerdanya, ja no hi 
ba conflicte. Si tenim per innecessari parlar de 

.I 

la utilitat de la restauració forestal mes encara 
es pot prescindir -de ponderar la importància de 

. I • 

la. raniacleria pasturant a muntanya El ramat és 
la base de la vida de les masies. 

Ara bé; el ramat menja de les joves plante 
forestals, més o menys, segons l'espècie del bes
tiar. Les espècies que ens afecten són la cabrina, 
bovina i ovina, posades per ordre de llur acció 
perjudicial de més a meuys. La cabra és, clones, 
l'animal de ramat que reporta més dany a les 
·.plantes . Té una predilecció per menjar-se les es
pècies útils' i especia1 agilitat per abastar els 
millors llucs. Així s'explica el que Ja valoritza
{C'ió creixent del bosc hagi anat acompanyada 
d'una decadència de la producció de la cabra, que 
ba estat abol.:da de molts corrals . A més de què 
altres moÍ:i~s independents del que citem han de
terminat igualment la davallada de la cabra com 
a animal productor de llet, en benefici de la vaca. 
Considerant el raniat solament, trobar~m que la 
cabra pot ésser substituïda sense cap ressentiment 
eçonòmic per les altres espècies pasturants, i ·si 
mirem el ramat en relació amb- el teneny pastu
rable d'on se n'espera una producció forestal, 
aleshores trobarem que urg~ix proscriure la ca
bra . La solució és, doncs, clara. Mereixen ésser 
del domini de la cabra sols els indrets on no 

' pugui pensar-se en pFoduir-bi UI!a població fo
restal remuneradora . 

El 'bestiar bavi danya el bosc, si bé no tant 
com l'anterior. E l bestiar de llana és el més in
ofensiu. Si bé el ramat representa, cle , més o de 
menys, una acci§ destructora per al bosc, aques
teê espècies són perfectament compatibles amb 
l'explotació forestal Però anem- a analitzar de 
c;uma manera . . 

•' 
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Consi4erarem dues situacions del terreriv pas
t~lrable : o que sigui plantat de bosc fet, en· curs 
d'explotació normal, o- qÚe es tracti d'un erm 
en vies de repoblació. El millor és acceptar que 
l'acció destructora del ramat és més pe~ita que 
la potència regeneradora del bosc normal, i més 
gran que la força generadora d'un bosc naixent. 
~n altres par~ules, si bé els ramats bovins i 

ovins mengen dels joves arbres que són a llur 
abast, la predilecció q:ue manifesten per les al
tres herbes i plantes fa _que s'escapin per sempre 
de les seves dents la majoria d'aquells joves ar
bres. El ramat pot past~rar el terreny arbrat. 

El bosc normal duu en si -allò que n'hem dit 
poder regenerador. La llavor abundant i les so
ques mares subministren nombrosos arbres nous 
que l'ombra dels més avançats fa créixer amb 
rapidesa. No passa així amb els boscos naixents 
dels erms repoblats. Les novelles plantes, des
emparades, travessen diversos perills que poden 
destruir amb facilitat pasmosa la plantació que 
l'home crea amb despeses molt importants. Un 
de·ls perills que aJ.ludim és ~1 pasturatge. Cal, 

doncs, abstenir-se del mateix en els terrenys en 
vies de repoblació. 
· En el cas que la zona erma fos tan gran que la 
seva repoblació, amb l'abstenció consegüent del 
pasturatge, reportés un perju~Eci per a l' alimen
tació del be.stiar, es poden hatmonitzar els dos 
interessos, reservant per a pasturatge la porció 
de l'erm més indicada per a tal objecte i practi
car la restauració forestal en la resta. En la 
part reser_vada a pasturatge es pot, en compen
sac~ó, fomentar l'exclusiva producció de pastures 
bones i abundants. 

No pretenim filigranar més, per avui, les re
lacions entre el bosc i la ramaderia de les terres 
altes. Pot causar estranyesa parlar d'harmonitzar 
dues produccions que semblen originàriament con
vivents i avingudes. "És que l'harmonia fou rom-

. puda per caus~ de l'home en destruir exagerada
ment el bosc primitiu. Sense eU, la ramaderia 
pasturant s'és feta dominadora dels turoU:s erms, 
perquè ~osseeix el poder de contenir la restaura
ció, si no és protegida, de la que és originària
ment la seva producció companya. J. M. RIU 

-! Més sobre. les flors irregulars dels ametllers 

E N el número del 15 de gener d'enguany, 
d'aquesta revista, vàrem publicar ··un ar

ticle parlant de les frregularitats observades en 
les flors dels ametllers i Hurs possibles relacions 
amb la productibilitat. Al final prometérem als 
Tiostres 'lectors de donar-los-hi com:pte dels resul
tats de les observacions de la florida que acaba 
de finir. 

Abundosa i de llarga durada ha estat a Mallorca 
aquesta darrera . florida, la qual cosa ens ha per
mès observar-la amb tota la calma que aquesta 
mena- de treballs requereix. Demé?, les ·observa
cioñs que ens han enviat ametllicultors que s'han 
interessat en aquesta qüestió--les quals agraïm 
sincerament-ens han permès, ultra comprovar 
les observacions de l'any passat, fer-ne de noves, 
que en sa majoria concorden amb les nostres su
posicions. 

No podem seguir endavant aquesL estudi sense 
recórrer a la fisiologia vegetal i situar les anoma

"lies que obs~rvem en les flors dels ametllers, en 
el lloc que les correspon, comparades amb altres 
anomalies vegetals. , 
. Els caràcters que presenten les varietats d'a
metllèrs no són transmissibles per llavor (r). Les 

varietats que ofereixen aqugsta particularitat són 
les que De Vries (2) anomenà inestables. Unica
ment per medi de l'empelt es poden c-Onservar 
llurs caràcters. 

La falta de. presència dels caràcters de les va
rietats dels ametllers és degut a què rarament 
l'ametller s'autofecunda, sinó qu~ la fecundació 
és __ creuada entre varietats veïnes (veïnisme). 
Aquest fonament tan ben observat per Tafts, de 
l' University Farm, de Da vis (Califòrnia), ha es- · 
tat perfectament conprovat a Catalunya amb les 
nostres varietats (3). Demés, en reproduir-se per 
llavor els casos d'atavisme, vénen a comprovar 
la qüestió. Aquests salts endarrera, afegits als 
innombrables creuaments entre varietats, donen 
lloc a les múltiples varietats de què no empeltant 
els ametllers resulten, en els països afeccionats 
a cercar-ne de noves. Quiscun d'aquests caràcters· 
ptfecta a l'estructura de la flor, i d'~quí una de 
les ca_p.ses del fenomen que estudiem. 

( 1 } Vegi' s Particle d'aq uesta rev.ista L'ametller a tlla ttorca 1 n.o de 5 de 
febrer de 1918 , pàgina 8, per Joan Salo ro. 

(2) 4spices et v"an'ilis . 
( 3r- Vegi'"s Un f a ctor p rim ordia , uc Ja producció d e l 'ametller . - L a f ta 

cundoció, per Joan S alo . Fullet dels Serve is T è cnics d' A gri cultura de la 
~'fancomunitat de Catalun ya . 
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El conreu t6 una influència .molt gran sopre 
l'estructura de les flors, com ja vàrem demostrar 
en el nostre article anterior. Però semJtla que a 
mida que augmenta el número de pètals dismi-

Fig t. - Flor normal. Varietat Agrina 

nue1x la potència reproductiva de la varietat, 
tota vegaqa que els pètals es formen per meta
mòrfosi dels estams, disminuint, per tant, el 
nombre d'estams a mida que el de pètals aug
menta. Això, naturalment, està en contra de la 
tesi que yennn sostenint. 

Fig. 2.-Flor amb sis pètols. Varietat Pau de Felanitx 

C01ú ::.t cas típic d'iúfecund tat per transforma
ció dels estams i fins dels pistil amb pètals, te

, nim el del Matthiola 'Íncana, anomenat vulgar-
• ment violeter -doble. Aquesta· espècie vegetal pre

senta amb uns peus flors veritablement orna
mentals, que manquen · d'òrgans reproductors, 
per haver-se transformat em pètals, i com que 
és planta anual i per tant no perpetuabl~ per e~
pelt, hauri:à. desaparegut a nÓ ésser que sempre 
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en un matei..-x: planter i de Uavors germanes apa
reixen un 40 per roo de plantes normals amb es
tams i .pistil, que no són d.e flor doble com les 
altres i que produeixen llavors, de les que sem
brades tornen a' sortir plantes dobles i infecundes 
i plantes de :flor senzilla_ destinades a donar lla
v-or. Els jardiners saben que el nombre de peus· 

Fig. 3.- Flor amb set pètals 

de flor doble infecunda que dona una llavor és 
tant' més gros com millor conreu s'ha donat al 
peu destinat a llavor. 

Innegablement, l'ametller no pot sostreure's a 

Fig. 4.- Flor amb vuit pètals 

les influèncib d'un conreu esmenat en allò que 
fa referència a l'estructura d~ .les seves flors. En 
comparar les flors d'.un ametller salvatgé amarg 

7 
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o de varietat molt antiga. ~om l' Agrina (fig. I), 
amb la flor d'una de les darreres- varietats obtin
gudes (fig. 6), es nota la fonda diferència de 
llurs flors, diferència que va de s-a I2 pètals. 
Segur.ament l' ametllicultor, en seleccionar i es
merar-se en el conreu de les varietats noves, no 
anava a cercar un augment del nombre de pè-

Fig. 5. - Flor amlf nou pètals 

' 
tals, p~rò aquest ha esdevipgut pe'r si sol efecte 
del bon conreu. Ara cal- preguntar com s'har
monitzen aquests dos fets cont;adictoris, o sigui 
¿com pot augmentar la productibilitat d'una va-

Fig. 6.- Flor dmb dotze pètals f • 

rietat augmentant el nombre de pètals que es for
men a expenses dels estams òrgans necessaris a 
la fecundació? 

'• 

• 
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Tingui's present, en primer lloc, que, encara 
que ·notable la diferència entre la flor normal de 
cinc pètals i la anormal de dotze, mai no arriba 
a ésser tant fonda com, la del Mat'tihola, que afec-

Fig. 7. '- Brot de la varietat I-inta/ gros amb totes les flors irregulars 
amb més de cinc pètals-

te, a tots els estams i al pistil. En el nostre cas, 
no afecta sinó a 7 dels 25 a 40 que té l'amet
ller, per això la presèpcia de _més pètals que els 
normals ·pot ésser un símptoma de bon conreu 
en generacions anteriors a les que ha produït la 
varietat i fins a la varietat mateixa. A més a 
més, la. manca d'uns quants òrgans mascles no 
pot interessar a la productibilitat de la varietat, 
perquè no s'autofecunda ; en tot cas podrà in
teressar a les varietats veïnes, els pistils de les 
quais necessiten del seu pollen per a realitzar-se 
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h fecundació creuada norJnal. La presència, 
doncs, de més pètals que els normals pot ésser 
s]rnptorna d'una acumulació de bones qualitats 
obtingudes pels conreus esrnerats en ~ls seus an-

Fig. 8. -Flor anormdt, tallada segons el seu eix 

tecessors, i sense que afecti a la productibilitit. 
Have~ pogut recollir i dibuixa~ flors amb 

6 pètals (fig. 2), amb 7 (fig. 3), amb 8 (fig. 4), 
amb 9 (fig. 5), de IO, II i fins de I2 (fig. 6), 
corresponents a varietats molt productives i esti
mades, corn ja dèiem en l'article anterior.. Aques
tes anomalies es troben amb un tant per cent 
més o menys gros, essent de notar qualque va
rietat corn la Pintat. gros, que presenta totes les 
flors irregulars , corn pot observar-se · en · el brot 
de la figu_ra 7. 

Una anomalia molt remarcable i que pot dir-se 
que caracteritza la flor de la varietat Canaleta, 
• és la pré~ència amb gran nombre de flo,rs de dos 
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pistils, amb el seu corresponent ovari cada un. 
La Canaleta és una de les varietats més fruite. 
res. Aquesta anomalia, que ja havíem observat en 
anys anteriors, l'hem trobada exactament igual 
en la florida d'enguàny. Vegi's la diferència en
tre la secció lóngitudinal d'una flor normal (figu
ra 8) i la tJ?.ateixa secció d'uua flor -varietat Ca
nale.ta de dos pistils (fig. 9) . 

El que passa amb la varietat Canaleta, que 
cada any presenta les mateixes irregularitats, 
passa també amb les altres varietats, de manera 
que no són exclusives d'un sol any, sinó que són 
constants, podent ésser, per tant u~r element de 
classificaciÓ de varietats. 

Si d' aquest estudi no en treguéssirn res més 

Fig. 9.-Fior de la varietat Cana
leta amb dos ovàris i dos pistils, 
,!allada segons el seu eix vertical 

en net que haver trobat aquest nou element de 
classificació, ja ens donaríem per satisfets. 

JoAN SALOM . 
Son Pizà (Palma de Mallorca), abril r928 . 

, 

Els oliverars 

ENGUANY hi ha hagut collita d'0lives, i, se-. 
gons la rutina, els arbres deuen ésser f's-

11emenats. Dóna grirna veure la podada com ha 
~stat feta; bé ~orrobora l' adagi de ((país d'oli, 
país J?Obre>>, car les arbreriês han estat deixades 
en un estat llasti-mós, que .moltes trigaran anys a 
donar producte ; sortosament, són molts i a el.s · 
olivicultors que comencen a arreconar aq~estes 

velles pràctiques i les arbreries són millor por
tades. 

Verament, enguany s'han fet podades que els 
rutinaris en diuen esllemenades, que són podad~C's 
de renoveLlament ; hi ha 'fipca que feia ¡ 20 anys ! 
que la destral no hi havia entrat per res ; conside
ri' s com deurien estar els arbres de bruts . En 
un oliverar de tres hectàrees s'han fet deu carre
tades de llenya grossa d'uns 30 quintans cada 
una, ço que és demostració de com devien estar 
aquells olivers. :f;s lògic que les altres operacions 
qe conreu deurien anar aparellades. I després 
diuen que les terres no rendeixen Quin rendí-

ment es pot demanar amb pràctiques culturals 
d'aquesta mena? Aque~ta ménà d'olivi~ultors són 
pocs, és veritat, . però dels que sols esllemenen 
cada vuit o deu anys, encara són massa, i aquests 
mateixos són els que tan sols- donen dues llaura- . 
dés anyals o tres relles cada dos anys, adobant 
només amb la cendra, residu de la cremada dels 
formiguers que han estat confecçionats amb els 
branquillons de l'any de l'esllemenada. 

-Dtixem els refractaris a tota .innovació agrí
cola, els rabassuts rutinaris del conreu extensiu, 
i parlem dels benifets que pot reportar tota ex
plotació olivkola sempre que pugui comptar amb 
un factor imprescindible: l'aigua, ja que sense 
aquest element no és possible fèr cap càlcul. 

· Una de les contrades catalanes olivareres de 
més renom és la tortosina, i aquesta, amb tots 
els seus desitjos d'avenç, no pot fer cap càlcul 
dé la producció dels olivers, sinó al voltant 

d'uns 200 a 2 70 litres d'oli per l;tectàrea i any, 
per ésser aquella regió excessivament secatina, a 
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tal grau que anys enrera molts arbres es moriren 
de seca:. · ' 

Però, si contéssim amb aigua a dojo, llavors 
tota mena d'explotaci6 hi cap, arribant a fer co
llites regulars al voltant de 700 litres anyals per 
hectàrea, producci6 que obt~nen les còlònies fr_an
ceses del Nord cl' Africa, quan les oliveres poden 
ésser regades a fais6 ; tenint present que les des
peses de conreu, adobs i cànon d'aigua, s6n su
fragats per complet amb el producte -de les colli
tes intercalades, de manera que el ·producte ínte
gre dels 700 litres d'oli és net, i no comptem 
amb les entrades, no · despreciables, de l'~xplota

. ci6 de les petites indústries rurals, que en terres 
de regadiu s6n nombroses, ·co~ igualment remu-
neradores. 

Els economistes apocats ja esta-n -veient mun
tanyes i obstacles infranquejables da.;ant la gran 
producci6 que pot arribar a ofegar-nos per excés 
de riquesa, mentre que els que vivim de la terra, 
els que estem en · const;mt contaéte amb ella, vol
dríem ja veure. fets tots aquests projectes de recs, 
perquè llavors, en tenir collites segures com 
abundoses, podríem competir amb el mercat m_un
dial, no sols per la bondat dels nostres produc
tes, sin6 més que res per llur baratura. 

Un exemple demostratiu serà suficient per a 
corroborar els benifets dels recs. 

Nosaltres tenim un gran · competidor en tots. .els 
mercats estrangers, que és Italia, la qual produeix 
ijs mateixos productes en abundància, vi, oli, 
arròs. Avui podem vanagloriar-nos que aquests 
tres productes agríco.les nostres- són tan bons, 
per no dir millors, que els ·italians, i, no 
obstant, la competència seva és grandiosa; els 
mercats s6n assortits per ella. A què és degut? 
En primer lloc, a què produéx més barat, i per 
altra part, els transports agrícoles terrestres i ma
rítims són molt més econòm;cs. Per consegüent, 
nosaltres sempre anem a remolc d'Itàlia. Vegi's 
el que ba passat enguany anib _l'arròs. Per man
ca d'exportati6 estava aquesta ·g-ramínia vilipen
diada, a preus ruïnosos s'havia de vendre; el 
Govern féu es"forços per animar el mercat, i ~mb 
sacrificis de tots creà un preu fictici de 30 pesse
tes els roo qu;los ; però - Itàlia es troba que va 
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exportar massa arròs, tanca la sortida, i de sob
te el mercat nacional fa una puja de 8 a ro pesse
tes. Doncs, si produíssim barat, els mercats que 
ens fugen, no obstant ésser universalment reco- · 
negut que els nostres productes superen en qua
litat els ital_ians (em refereixo a i' oli 1 a l'arròs), 
seren beli nostres. Llavors, amb parròquia asse
gurada, la subproducció excessiva espantaria els 
que sempre veuen trons i llamps on solament hi 
ha núvols de pluja beneïqa. 

Per a produir barat cal tenir allò que el cel 
ens nega molts anys : pluges abundoses i al seu 
degut temps ; ani"b terres ben assaonades i amb 
els dies de sol que disfrutem, tindrem collites co
pioses, productes immil1orable's que podrem '~en
dr_em a preus remunerades per baixos que siguin, 
perquè sempre és més gananci6s vendre l'oli a una 
pesseta el· litre, collint-ne 700 anyals nets de 
pols i boll, que 350 a dues pessetes de producte 
brut i de collites problemàtiqu·es. 

Amb recs, l'obra colonitzadora nacional, com 
1~ reintegraci6 al camp, és fàcil; sense aigua a 
dojo, tot és difícil de resoldre, ja que sense colli
tes l'ab.sentisme sempre subsistirà. En les zones 
catalanes de regadiu com s6n les estepàries de 
la província de Lleida; com en les pantanoses de 
la_ de Tarragona, particularment la d'aquesta 
darrera, la colonitzaci6 ba estat ràpida, la repo-

. blació, sense estím·ul, ba estat gran, puix que 
eh 20 anys ba triplicat el cens arrosser. Que es 
donin facilitats per captar les aigües dels rius i 
les subterrànies eievant-les a terrenys ja en cultiu, 
i el país p~ogressarà ràpidament, fugint el papu 
de l:èxode rural, ja que el pagès, si veu assegu
rades les collites, no pensa ~n - els plaers de la 
.vila : li basta el ball, cine i cafè del poble per 
viure ~e-liç i content, perquè sap que les -oliveres 
en el nostre clima, regades al seu temps, ben fe
mades i ben cultivades, rendeixen tant com la 
vinya. L'oli al preu de dues pessetes el litre, 
les terres poden llaurar-se amb relles d'argent, 
sempre comptant amb l'ajuda de l'expl-otaci6 ra
cional de la indústria ramadera, que tant fa créi
xer el ·reconet de la calaixera. 

M. FIGAROT 

BASCULES p·. Ju· .1-_.8--_1.4 .. ··T· PARLAMI!N_T.9Jll_-_. 
A Rau Es PER . . u-• ·ne EL o N. . . -
A CABALS . ·. . · · . 11 ·. 11 
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Assemblees forestals 

A MB . pocs di~s de diferència, a · mltpns del 
mes d'a·bnl es reuniren a l'Institut Agrí

cola Català de Sant Isidre dues assemblees de 
protecció i defensa dels interessos forestals : 
l'Assemblea de l'Ecoñomia Forestal de la Fusta 
Espanyola, i l'Assemblea Carbonífera que pa tro-

. -
cina va el carbó vegetaL 

De fet, entre la .assemblea de la fusta i l'assem
blea de la llenya eren tan semblants les causes de 
1-:~. convocatòria, llevat l'origen i prioritat de la 
iniciativa, com la :finalitat de llurs conclusions. 

El moviment anguniós que per les contrades 
forestals catalanes s'ha desvetllat entorn d'aques
tes assemblees, confirma la importància i la trans
cendència palpitant d'aquest problema a Catalu
nya, i és un argument més a favor de la bona 
pensada dels seus iniciadors i de la raó d'una 
bona part de les seves conclusions . 

Les aspiracions d'aquestes conclusions, com les 
de gairebé totes les d'aquesta mena de peticions 
oficials a l'Estat, es resumeixen en dues, que vé-

~ nen a ésser una sola : augment dels coeficients de 
defensà de la columna d'aranzel, en benefici del 
productor nacional i revisió ; limitació dels sis
temes ,i bases de tributatge i importació, alçapre
mant el competidor. 'Més cl~r : protecció, més 
protecció duanera en la pròxima revisió ar¡anze
lària. 

N'hi ha una, però, veritablement remarcable, 
que s'escapa de la classificació general. És la s~
gona de l'A. de l'E.-F . de la F. E.; diu: «Que 
es realitzi l'estudi i execució d'un plan complet 
de camins de treta de les muntanyes espanyoles, 
per a facilitar i abaratir el transport dels seus 

. productes als mercats naciOJ:!als, amb el :fi de 
valoritzàr aquells degudament i augmentar el 
rengiment nacional.'» Les entitats i agrupaments 

- agrícoles i forestals, ;molt entusiastes i com pe
tents, que p.an subscrit tan esperançadament les 
conclusions de les assemblees, es podrien donar 
per complagudes si obtinguessin tan solament la 
immediata i formal promesa de compliment d'a
questa elemental · i molt lògica proposició. 

Catalunya, que proporcionalment a la seva su
perfície, ié una riquesa en boscos, un patrimoni 
forestal, que no és enlloc més d'Espanya, tra
vessa més feixugament els estralls d'aquesta cri
si evitable, inexorablement ruïnosa, com la de 
tantes altres produccions nostres en fallida d'en
çà de la post-gúerra. Les grans extensions mun
tanyosés poblades de boscos, solcades per algun · 

que altre camí veïna1 i?transitable o completa
ment incomunicades (que a la nostra terra són 
les més), d'ençà uns quants anys passen tràgi
cament d'una crisi a l'altra sense interrupció : 
de la crisi del suro a la de la fusta ; ara, la del 
carbó. 

El principal, per no dir l'únic, rendiment, per 
molts, el carbó, en algunes comarques actualme:p.t 

.amb prou feines paga les despeses de preparació, 
elaboració i transport. L'escorça, abans poderós 
auxiliar de l'explotació forestal d'aquestes co
marques (molt apreciada per a la curtició de pells 
i ara substituïda per altres tanins i procediments 
~tid.ustrials), molts anys no paga els treballs -

-d'obtenció. Els carbons i llenyes d'inferior qua
litat provinents d'aclariments i estassades, es
tan extraordinàriament désprec~ats. Els benefi
cis per t~ma de 84 pessetes per ~a comarca d'Olot, 
i de roo pessetes per la del Vallès, més aviat cal
culats _alts, que dóna la memòria de l'Institut, 
diuen prou clar, després de descomptar-ne les di
verses càrregues dé l'Etat, Província i Munici
pi, les dificultats de transport i venda, les pèrdues 
de producció i la desvalorització dels productes se
cundaris, els rendiments miserables que obte
nen els propietaris d'immenses extensions. 

Desapareix, és molt natural, l 'interès privat en 
la consèrvació i foment del'bosc, el propietari dei
xa de considerar-lo com a matèria de renda per 
convertir-lo en instrument d'especulació, no es 
cuida de la seleçció d'espècies ni del millorament 
de vç.rietats, ni de practicar explotacions ordena~ 
·des i racionals ; no fa estassades, ni aclarides, ni 
replantades, i van desapareixen grans patrimonis 
i grans masies de les muntanyes, que per temps 
havien estat gloriosos baluarts de les nostres 
afraus, i valuosos puntals de la nostra economia 
forestal. 

De tots els problemes que planteja l'actual cri
si . forestal a Catalunya, és . e'\4ident que el de la 

' crisi carbon:ífera és el més complicat i difícilment 
soluble. Alguns propietaris l'han .resolt arrasant 
~els bosc~s, i ara, q11an passen els. enginyers per' 
centèsima vegada a replantejar el projecte de car
retera, t.réballen molt tranquillament, perquè no 
troben ni un matoll que eïs faci nosa: La solució 
tècnica més enraonada, sovint definitiva_ en aques- _ 
ta mena de crisis agrícoles, forestals ò pecuàries, 
êmprant els moderns atuells de 'carbonar, màqui
nes carboneres o gasògens' que permetrien jun
tament a l'obtenció del carbó l'aprofitament dels 

• 
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subproductes secundaris, l'acetona, l'alcohol me
tílic, l'acetat de calç, el quitrà, derivats quitra
nats, etc., a 1~ major part d'aquestes comarques, 
precisament les més afectades, és ' ditícil i imprac
ticable. Els resultats admirables i molt ben con
trolats obtinguts en aquestes mateixes coma,rq11es . 
per l'intelligent propietari de Les Planes, senyor 
Sacrest Du sol, consignats no fa gaire en aquestes 
pàgines, tenen totes les suggestions i exquiside
ses d'una llamipadura inassolible. La construcció 
d'aquestes màquines per les pla-neres - regio~s car
boníferes del migdi~ i sud de França, amb un 
emplaçament fixe, facilitat de transport i ' comu
nicacions, organitzacions / sindicals ~dmirables 
d'elaboració cooperativa (on els pagesos aboquen 
els carros de llenya com els nostre_:; vinyaters els 
carros de vi als cellers), cooperació de producció 
i venda, control d'elaboració, e~c., fa que siguin 
inadoptables, ara com ara, a algunes de les nos
tre~ comarques (no _a totes), i fa dels nostres veïns 
els competidos més temibles en els nostres mer
cats 'nacional;S. 

És calcula que de la importació anyal de 85.ooo 
tones de carbó vegetal, la meitat ·aproximadament 
prové de Franç.il (4o.ooo) i 1'altra meitat de Còr
cega, Sardenya; Argèlia i colònies franceses del 
nord d'Africa (54-00o.) L'entrada d'aquest carbó 
pels ports de Barcelona i València, i vies de Port
Bou i Irún, acaba de situar en condicions infe
riors de competència el9· productors catalans,. tal 
com succeeïa, per exemple, amb les fustes ·pdrtu
gueses per als mercats espanyols de l'interïor. - . 
Les despeses de transport (més reduït i més rao-
nable a la veïna república), d'aquests carbons, 
des de re,stació b port d'origen als mercats cata
lans, no arriben moltes vegades a la meitat de 
les que originen els nostres recorrent distàncies 
insignificants. És ben . segur que el nòlit d'un 
carregament Marsella-Barcelona: és força inferior 
a la despesa que li fa per unitat de mercaderia . 
a un carboner de les Guill~ries o de la Garrotxa, 
per exemple, a la primera ciutat o vila que con
sumeix carbó dè bosc. Afegim-hi la diferència del 
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canvi; el fet de cobrar el comerciant"estranger en 
pessetes, té ja en son favor UR marge de benefici, 
que Ji permet dè vendre 1¡¡. unitat a un preu infe
rior al nostre, i el preu dels jornals, que ells pa
guen en francs·, a 12 francs jornals màxims, 
essent generalment encara inferiors els preus en 
els altres. centres productors de l'estranger, i nos
altres paguem en pessetes, mai inferiors a 7, 10 • 

i I2 pessetès, amb menys hores de jornal. 
El valor d'aquesta importació anyal represen

ta, comptant pel cap baix, la respectable xifra de 
17 milions de pessetes, que passen anyalment a 
l'estranger, essent la producció espanyola de car
bons. vegetals, ara com ara, suficient a satisfer les 
necessitats del consum, i amenaçant-nos el perill 
imminent de _quedar desproveïts d'un producte 
de primera necessitat, el próveïment del qual, si 
e~ presentessin circumstàncies semblants a les de 
la passada guerra, ens donaria molts mals de cap . 

El problema de la producció del carbó vegetal 
ño és simplement un problema econòmic que afec
ta als interessos particulars d'un sector més o 
menys importan,t de l'economia forestal. És un 
problema nacional. Un d'aquells problemes ex
cepcionals davant dels quals les nacions més lliu
recanvistes · no vacillen a aplicar temporalment i 

. sub~idià"riament règims de .protecció infranqueja
bles, quan ni la · garantia d'unes ·proteccions ofi
cials ordinàriament insuficients, ni els rendi
ments més o' menys remunerants que pugui ob
tenir el propieta,ri, ni· el guany més o menys es
pecÚlador .dél comissionista o intermediari, no re
presenten grans emoluments a la magnitud d'un 
problema social que afecta al treball i subsistèn
cia. de gr'ans masses d'obrers, al proveïment na
cional, a la salubritat, al clima, al règim d'ai
gües -i -a la mateixa valorització de les nostres 
muntanyes, que sense la producció forestal no 
valen res, la insolució del qual no esc~uria gaire 
a l'acció d'un Estat que d'una part dest1na roo 
milions de pessetes a la repoblació i de l'altra 
consent que es desvaloritzin els productes fores
tals per !a- competència estrangera. 

- . 
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La demanda de protecóó que_ fan aquestes as
semblees és, doncs, ben iustificad·a. Però protec
ció integra) : que no es. limiti a l'acció d'un em
parament aranzelari, sempre insuficient i ener
vant, sinó una protecció que comprengui des ,de 
l'explanació. de ·carreteres i camins veïnals (per 
la possibl~ realització dels quals potser la :flamant 

· Mancomunitat de Diputacions de règim comú, po
dria ésser, a casa nostra,· .una~ possible i eficaç 
continuació) a l'organització de concursos de mà
quines, forns i atu~lls per a carbonitza.r, per l'es
til dels celebrats darrerament a Sénàrt (França), 
i la concess ió d'excepcions com l'atorgada pel Mi
nistre d'Agricultura d~ la . veïna República, que 
ha tingut la bona pensada de fer francs de tribú
t:_¡.ció durant cinc anys. els camion~ moguts amb 
carbó vegetal, copoedint-los per. als anys restants 
la bonificació de la meitàt ·dels que els correspon
drien si fossin accionats per benzina, les· quals. 
podran semblar concesswns insignificants m-.. 

\ . 

·DÈIEM l'altre dia que amb p~cs. diners es p¿t 
. embellir la casa, i ara ho veureu. Com~n
cem pel menjador._ A l<=s masies, generalment.., )J.Ï 
ha més finestres que .no pas balcons, i no podeu 
pensar el partit que se'n pot treure de les fiD,es

·tres·. l}'fireu els adjunts gravats. 
Per a arreglar una finestra d'aquesta faisó .apro

fitem 1~ moda de les cretones. La cretona és bo
nica, econ_òmica i pràctica ; la -pols no s'hi én- · 
gan; a i rèntada i planxada sempre és nova. Hi 
ha cretones a tots preus, des de r-' 40 pess~tes el 
metre, a 2'_50. Fi_xant-vos en d dibui~, no us 
serà gens difícil l'execuéió. - Poseu a dalt de la 
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-apreciables, però representen un all sentit de pro
tecció eficaç i raonable, i lliure de probables Je- -: 
presàlies en les revisions aranzelàries internacio
nals ; més perilloses per nosaltres, tenint-nos-les 
d'haver precisament amb països consumidors dels 

· nostres principals, per no dir únics, pt'oductes 
d'exportació, que són els àg_!Ícoles. 

No cal pas advertir que el nostre · intent en es
criure aquestes ratlles no ha pas estat un desig 
de control (del que n'han estat encarrega-des per
sones molt més rompetents i autoritzades), sinó 
de divulgació. Perquè ens ha se_mblat que aques- 
ta campanya iniciada per la Cambra d'Olot, i tan 
aamiraqlement desenvolupada per l'Institut, po
dria encara afegira les seves innombrables adb,e
sions la collal?oració i espèronament de moltes 
altres entitats i organitzacions afins, molt valuo-
ses apreciades. ,. 

FRANCESC J AVJER RIERA 

,., 

fin~stra , de manera que no privi d'obrir-la, una 
fusta en forma de galeria, tapeu-la amb una tira 
de cretona llisa amb un farbalanét a la vora, des
prés preneu la mida de- la _finestreta des de ·dalt -
de la fusta o galeria fins una mica mé~ avall de 
la finestra, i talleu una tira de cretona, de tota 
l'amplada, talleu-la després pel mig de llarg a 
llarg, deixeu el voraviu a un çostat i · a l'altre 
costat i a baix hi poseu un farbalanet, i ja teniu 
.les cortines, que clavar-~u a la galeria, a sota la 
tira de dalt. Poseu a sota la ·-finestra, un xic més 

·avall perquè es pugui obrir, una fusta en- forma 
·de prestatge, que _ tapareu tan:bé amb una tira 
de cretona amb U!J. farbalanet a baix. Damunt 
d'aquest prestatge hi poseu un pitxer amb qua
he flors o bé una panereta amb fruita-de tot' · 
això en teniu a casa-algun llibre o revista, i 
tindrà un asptcte alegre i discret. 

Amb la mateixa cretona-- si no teniu cap mo
cador antic- feu un tapet p-er a la taula de men
jar, u.ns quants coix{ns, planets, per a les cadi
res, i jo us asseguro que amb . poques pessete~ --.. 
el vostre menjador farà .nolt goig, i sobretot 
estarà eri caràcter. 

A pagès hi ha la man.ia de voler que les coses 
no- facin pagès. M_oltes vegades sentireu dir: 
ccAixò no m'agrada perquè fa 'pagès>>, i -per 
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aquesta ditxosa dèria es veuen coses ridícules i 
completa1p.ent desplaçades. Creieu-me ; ----moltes 
coses que en un pis de ciutat estan bé, a pagès 
no hi encaixen. No volgeu disfressar la vostra 
casa posant-hi cielos rasos i mosaic, deixeu-hi 
les bigues emolanquinad~s o bé pintades de co-

Ior de noguera i a terra els rajols ben nets, ben 
vermells . Això és el que hi es~au, i per tant el 
que li donarà el to de vertadera elegància. 

·A principis d'hivern vaig visitar una masia, 
casa vertaderament senyorial, on tant l'amo com 
la mestress¡¡., persones de gran cultura i de gust 
refinat, havien tingut gran cÚra a conservar-}li 
totes les belles característiques de les nostres ca
ses de pagès. Després d'haver-me embadalit da
vant una collecció de porcellanes antigues que 
adornaven la conca o capella, que es tt;oba en gai
rebé tots els menjadors de la nostra terra, ad
mirava una magnífica arca o ca.i:xa de núvia amb 

, 
· .I49 

incrustacions d'ivori, que ocupava un pany de 
paret de l'entrada o Tebedor, quan la mestressa 
de la casa em diguê amb fina gràcia, mostra~t
me uns ra~·ms de tomàtecs que penjaven de les bi
gues, plens de suc i vermells que enamoraven. : 

-Això és un dels adornaments més bonics i 
d millor adob per a les salses que faré aquest hi
vern. 

* * * 

Hem de començar a preparar-nos per tal d'evi
tar les malifetes de les arne~. El millor és ras
pallar per dintre i per fora abrics· i vestits, treu
re.'n totes les taques i aleshores fer una bossa de 
paper per a cada vestit. Aquestes bosses es clouen 
amb gom_a, deixant una obertura per a ficar-hi 
la peça, d'esprés. aquesta obertura ~s clou ta!llbé, 
la qiie$tiÓ és que no qt,tedi cap forat per on pu
guin entrar -les .arnes. Si preneu aquesta precau
ció, no cal ,càmfor.a ni naftaliúa. 
- Les mosques i les mosquits són les plagues de 

l'estiu. Les primeres són fastigoses i a més peri
·loses, cal fer els possibles per desterrar-les. El 
millor, si es pot, és posar teles metàlliques a la 
part de fora de les finestres ; si això no és posSi
ble, proc¡un~u tenir les habitacions a mitja claror 
1 totes les viandes tapades·, i no deixeu de perse
guir aquests animals, · que són la causa de moltes 
malalties (r). 

M. T. G. 

( r) La destruc ció radical de lf's mosquPS es fa per medi del FLIT. 
(N. dda R .) 

La colli_ta de granes d'alfals 

E xiSTEix la creença de què en deixar granar 
· els alfalsars les plantes perden la vitalitat 

i esdevé necessari refer novament el camp . Per 
aquesta raó, la majoria de les llavors d'alfals pro
venen d'alfalsars destinats .a llur desaparició. Mes 
aquesta creença no és del tot certa. Els alfalsars 
que granen no per això perden el vigor, de for
ma que no hi ha cap inconvenient a deixar .gra
nar els alfalsars d'un any, cosa, però, que no 
es pracfica, perquè d01!en molta més llavors . els 
alfalsàrs de .dos i tres anys. ~s a aquesta edat 
quan els alfalsars rendeixen el màxim en · quan, 
titat i qualitat. 

Les plantes joves i vigoroses són les més ap
tes per a procrear. L'home, ·si vol reeixit en les 

seves empreses agrícoles o ramaderes, .ha de 
concretar-se a afavorir l'acció de la naturalesa. 
~s veritat que els alfalsars de dos i tres anys 
són més ufanosos que en cap més edat, i per 
consegüent són els apropiats per a la producció 
de llavors. El pagès, doncs, ha d'exaltar encara 
1a vigoria de les plantes mitjançant l'augment 
de les quantitats d'adobs químics, especialmeñt 
el sulfat de potassa i els superfosfats. 

Esc;llit llariy cal determina'r el dall que ba de 
produir la llavor. El primer dall no és gaire a 
propÚsit, perquè ultra haver-hi l'herba d'hivern, 
les tiges són molt llargues .i fructifiquen poc ; en 
el segon dall les granes solen madurar poc, són 
més lleugeres, més petites i d'un color groc pàl-

.. . 
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lid; el tercer dall, en canvi, sembla l'adequat a 
produir bones llavors, les_ quals solen ésser més 
plenes, de bon color i força pes. 

Sembla que els alfalsars que han estat pastu
rats per la tardor i entrada d'hivern frucüfiquen 
millor que nÓ pas aquells en els quals no ha en
trat bestiar . Però, el signe més important per a 
obtenir bona . co]Jita el dóna la gran ramificació 
rle les plantes, i principalment el bon color de 
les flors. Un clima sec i calorós és el més indi
cat per a una bona fructificació. 

El mgment de la collita és quan les dues tér
ceres parts de tabelles són negres, però no hï ha 
cap inconvenient a esperar · que ho siguin totes, 
puix que les tabelles madures difícilment es des
granen . 

L'alfals granat es pot tallar amb la falç, sl es 
tracta d'una petita parcella. La màquina de se
gar realitza un treball més acurat. Tamòé· es pot 
emprar la màquina de dallar. Utilitzant la sega
dora, no cal pas lligar la ga-rba . 

Després de la sega les plantes es poseu a se
car fins que les tabelles siguin totes ben madu
res, procedint de conformitat els costums de la 

"" ,AGRICULTURA .I RAMADERIA 

comarca quant a la manera . de fer le·s garbes o 
els gaballons, o bé s'entren ~ un porxo. Les gra
nes dintre les tabe¡les no perden res "si per a 
esperar el batre es mantenen les garbes en lloc 
~ec, sigui dintre .o fora. 

La batucila es practica amb la forca, amb bas
tons o amb u~ ;oleu. El desgranatge s'opera 
per regla general amb màquines especials, les 
quals ·actuen amb la batadora per a alfa-ls i se-

. paren els fruits de les tiges . La batuda s'ha de 
fer sempre eu temps molt sec en granes igual
ment molt seques. En alguns països fins s'arri- . 
bava a posar les tabelles als forns, amb la qual . 

~pràÇ.tica es destruïa _el poder germinatriu de 
moltes granes . 

S'utilitzen tota m¡:na de. garbelÍs a mà i à mà
quina per a destriar les llavors d'alfals d'altres 
granes espeCialment les de cuscuta. · 

Els rendiments de granes d'alfals per hectàrea 
es calculen entre 400 i r ,ooo quilos. El promig 
es pot calcular a 6oo quilos per hectàrea en bona 
terra, clima a propòsit i altres condicions expo· 
sades més amm'ít. 

JoAN URGELL 

Els agafa-insectes llu~inosos 

w L 'agricul!or s~ h¡:¡. . de defensar dels enemics de 
les :plantes 1 dels arbres. Aquesta defensa 

a vegades no pot ésser confiada a .un sol mitjà, i 
precisa en moltes ocasions r~córrer a diversos pro
ct.diments. 

Els cert és que aix í que comencen de brotar els 
arbres i la vinya, apareixen una pila de papallo
nes i "!l.ltres insectes perjudicials a la -majoria dels 
conreus. 

Per a impedir la formació de noves generacions 
d'insectes voraces i sostreure les collites a llurs 
atacs, hi ha un' medi inofensiu i .segur i molt 
menys costós que els altr~s. És la captura dels 
insectes per medi d'un llum . 

EJs llums preferits són els d'acetilè i els d'elec
tricitat. Aquests llums es posen a terra o es cia
ven· en un pal entre els rengles de vinyes, d'ar
bres, de plantes florals o d'ho,rta, a altures que 
varien de 20 a 30 -centímetres p~r les verdures, 
a l'alçada dels raïms o l'altura dels arbres. Amb 
quinze o setze llums per hectàrea n'hi ha prou. 
Cada dia es poden canviar, si es vol, els llums 
del lloc que ocupaven el dia abans. Els llums 
s.' encenen_ arran fosc. 

La majoria de les papallones no són pas -v'iatja
dores, de_ ~arma qu~ la llum a una distància d'un 
centenar de metres no els' atreu· pas. 

Els llums estan damunt d'un recipient . una 
mica ample, i poc profund, els q"Q.al estarà quasi 
ple· d'aigua, i damunt d·'.eUa es posarà una capa 
de petr'oli. La papallona que toca el petroli mor. 
.El líquid d'aquest recipient reflexa la llum, i per 
a1tra part, les papallones en tocar la bombeta o 
la flama d'acetilè cauen, anañt a parar al recipient 
que hi ha just dessota del llum. 

Del maig a juliol es cacen les papallones Car
pocapse-s, les orugues de les _quals ataquen les per
mes, peres, albercocs, prunes i castanyes. Tam
bé s'agafen )es ·papg,llones de La tinya, l~s larves 
de les quals són les que minen les tiges deis alls, 
porros i cebes. · 

La captura de les papallones de la Cochylis, 
E·udemis i Py;ral, que Hm«tant de mals als raïms ; 
les Hiponomentes o tinya de les pomeres, presse
guers i perers; la Tortrrix Hepar,a¡¡u¡,, que ataca
els cirerers, pomers i perÚ s ; la N oêtruelle dels 
ulLs de col ; la To.rtrix de Bergmann, que f-a mal
b0 els ·botons i fulles dels rosers ; la Bombyx 
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processionària dels pins, i !antes altres; han d'és
ser així mateix caçades des del maig a juliol. 

Entre juliol i agcst es poden capturar le~ Noc
tu.eUes, les erugues de les quals, anomenàdes tam
bé cuques grises, fan malbé els al_l9, espàrrecs, 
maduixes, pastanagues, patates, faves i blat. 

Per la tardor les · papallones en sa .majoria des
apareixen. No obstant, en queden encara moltes 

\ 

E L nostre amic Mr. Artbur Cadoret, Direc- . 
t0r dels Serveis Agrícoles de Savoia, ha 

' tmgut 1~ gentilesa de remetre'ns un fullet titu
lat «La lluita contra el míldiu de la vinya» . El 
triomf radical contra el míldiu s'obté mitjançant 
el tractament de la vinya en la forma que ~s 

dirà més avall.. 
Des de fa dotze anys, Mr. Cadoret i altres pro

fessors vénen observant que el .tractament indicat 
pel referit autor dóna els millors resultats. 

El~ nostres viticultors podran segurament treu
re un profit de les ensenyances contingudes en 
dit fu]J.ét, del qual extreiem les dades més inte
ressants i que són les següents : 

La vinya b'lava. ...:__ En la prepara_çió del suc 
bordelès, així que s'arriba a utilitzar per parts 

iguals més ~e 2' 5 quilos de sulfat de coure i més 
de 2'5 de calc; per roo litres d'aigua, s'obté un 
suc que comunica a la vinya una forta coloració 
blava, la qual el turista o el viatger pot veure de 
molt lluny. 

Nosaltres no creiem pas que la coloració pugui · 
exercir cap acció destructiva del paràsit. Amb el 
nom -de «Vinyes blaveS» tan sols volem assenya
lar la resistència a la infecció de_ les vi_nyes trac
tades amb sucs fortament bàsics i- rics en coure . 

· El s;uc bàsic. - La nostra fórmula és la se-

güent : 
Sulfat de coure . . . . .. 
Calç ......... ...... -. . . 
Aigua .... ..... .. .... .. . 

• 
2' 5 . quilos, mínim 
z' 5 » » 
.roo litres 

' . 
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per les cols i altres verdures, i principalment les 
que ataquen les fulles de diversos arbres de bosc , 

Cada papallona que es mata estalvia l'haver de 
destruir més de · cent orgues o cuques, les 'quals 
cada un.a d'elles durant la temporada es repro
duirà diverses vegades. 

MANUEL CODINA 

r 

blava 

Aquest suc · optZra una doble acció : 
Primera. · QuíTI1ica pel coure ; 
Segona. Mecànica per la calç. 

Els tracta_ments deuen practicar-se de la forma 
següent: 

r. Utilitzar el suc bàsic indicat. 
2 . Tenir la vinya completament blava des del 

primer de maig al 25 de juny. 
3· Fer els tractaments consegüents entre el 

primer i el ro de maig. . 
4.' Fer èls tractaments consegüents entre 20 i 

30 de m~ig. 
5· Un tractament al primer de juny. 
6. Un sulfatatge· el primer de juliol. 
Per. als tractament de j'uny i següents utilitzar 

el suc al r per roo de coure i 25 de calç. 

Nota.-Les dades transcrites són diferents de 
l'original. Nosaltre,s les hem adaptades al nostre 
clima. 

Conclusions. - Fins al present totes les teories 
i previsions preconitzades, bones en anys de se- · 

cada, fallen en anyades plujoses (rgro, 1915, rgr6 
_i 1920). Adhuc amb 12 sulfatades no es 'POt pre
servar dd fungus o bolet. 

Pel contrari, jo afirmo categòricament - diu 
Mr. Cadoret =- que els anys de míldiu, tan sols 
la vinya blava resisteix el paràsit. 

M.R. Iv . 

-

FEU QUE LA.. RACIÓ . SIGUI COMPLETA I NUTRITIVA AFEGINT-HI UNS G RAMS DE 

''NITROGINA'' i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i una 
gran · producció d'ous en les gallines 

Demanin referències i preus ·a: FRANCBSe ESPINAS - J. A . Clavé, 17 - Teléfon A. 701 - Barcelona 
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CALENDARI 
JUNY - JuLIOL 

Vinya i vi. - Tres coses s'imposen durant 
aquest temps : vigilar els ingerts i rebrots, con
tinua! les labors d'estiu i combatre o prevenir 
les malalties. 

s~han de treure les rels que h<tgin format les 
pues i els rebrots çlels patrons. Les herbes que 
vegeten al voltant dels peus s'han d'arrencar, i 
es van continuant les labors pròpies d'estiu. Es 
continuen les polvoritzaCions cúpriques contra el 
míldiu i el black-rot. El tractament curatiu con
tra l'antracnosi no deu oblidar-se · Es dóna 1'{11-
tim ensofrat contra l'oïdium. 

En el celler es procurarà que regni una tempe
ratura que no excedeixi de I4°, obrint les :fines
tres a la nit i tancant-les de dia. La sanitat dels 
vins s'ha dè vigilar. En cas de perill, bisulfa
tar-los, si és que no s'ha fet. 

Te1-ra campa. - Totes les màquines i aparells 
deuen estar a punt per la sega. E ls cereals s'han 
de segar abans d'arribar la plena _maturitat, per 
tal d'evitar que les espigues es desgranin. No 
obstau~, l'ordi es segarà estant ben madur. Si les 
garbes d'ordi no es poden batre al cap de pocs 
dies, caldrà girar-les sovint, puix que s'escalfen, 
1 les granes no trigarien a germinar. 

Les eres i els graners deura.n tenir-se prepa
r:ats. En aquests últims no serà de més de des
infectar-los, cremant-hi, amb les portes i fines
tres ben tancades, i per cada roo metres cúbics 
de cabuda, 4 quilos de sofre i 225 grams de ni
tre. El local _es tindrà tancat tota una setmana. 

Després de la seg~ es sembra en les terr~s de 
regadiu patates o trumfes, fasols o mongetes, 
cebes i pastanagues. 

DI AB È T. ICS 

Horta. - Es sembren espinacs, xicoira, es
carxofa, berros, bròquil, carbaçons, carbaça de 
cabell d'àngel, xirivia, cols de ' Milà, Llombardia, 
BruxeUes, rissada, de Pasqua; espàrrecs, ensiam, 
escarola, · Golifl.or i colinar blanc. Treballades als 
melons- i mongetes regant-los sovint. 

Arbres /?'u. i ters. - Regar els arbres carregats 
de fruit amb · suc o adobs químics. Escapçar éls 
branquilfons paràsits i els estudiants. Aclarir ·els 
arbres de ramatge massa espès . 

En els olivers cal preparar-se contr.a la mo·sca 
de l'oliva. 

FM"ratges . - Es pot sembrar blat de moro o 
moresc gegant, guixes, trefles i, userdes o alfal
soS:. També es pot plantar col gegant, si és que 
no s'ha fet abans. Així mateix és temps de sem
brar ;neuca, fajol, naps i bledarave farratgera~ 

Bestiar de pe·u rod6 i vacum - Tots els ani
mals que s'utilitzin ·per a batre hauran_ d'.anar 

·ben alimen.tats i les racions contindran alroen ys 
un aliment refrescant. Tot animal· que vagi res
tret es purgarà amQ quat~e o cinc cents .grams 
de sulfat de sosa, segons el pes de l'animal. 

Caldrà protegir les testes dels animals que 
baten per mitjà de bauets Ele palla especials, puix 
que les insolacions són' a témer. En cas d'insola
ció o de cop de sol, tirar aigua fresca amb una 
regadora damunt del cap cada cinc minuts, fins 
que la conjuntiva o vena de l'ull baixi de color. 
Fer al mateix temps a les. cames unes bones fre
gues d'aiguarràs. Donar una purga. 

Les mosques inquieten molt els animals. Per 
a allunyar-les feu bullir durant cinc minuts un 
bon grapat de flors de llorer en un quilo de 
sagí i untar arp.b aquest greix els animals. 

Per a esqmvar les mosques també hi ha aJ-

el vostre pa és el Zwieback 
per a Diab~tics, de la casa 

ESTEVE 1\IERA 

Consulteu el vostre Metge 
Fàbrica i Central de vendes: MALLORCA, 307- 309- Teléfon 2 G. 
Casa Matriu: RAMBLA CANALETES, 9- 11 » 2766 A. 

MARCA REGISTRADA Sucursal: PORTAL DE L'ANGEL, 18- )) 4869 A. 
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tres remeis, amb els guals s'unta, es polvorit
za o s'esquitxa l'animal : 

I. Mares d'oli -de nou. 
2. Infusió de fulles de noguer. 
3· Infusió de baies de ginebra, IS grams per 

litre d'aigua. 
4· Dis.soldre en un got de vinagre i dos d'ai

gua 6o grams d'asca. fètida (merda del diable). 
5. Decoccions de quassia amara. 
6. Aigua fenicada: 

Bestiar llanar. -Temps d'esquilar. La màqui
na és millor que la tisora ; fa la feina millor i a 
més· baix preu. Els vellons nets són més ben pa
gats que els brut.s. /És molt difícil d'enganyar el 
negociant. Carregar els- vellons de suarda i pols 
equival a rebaixar· el preu de la llana. 

..... 
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Si s'esquila amb tisores, amb les quals sempre 
es fereix poc o molt l'animal, tingueu almenys a · 
punt · el tub de Dermosa Cusi, que va molt bé 
per a guarir de pressa tota mena de ferides. 

' Bestiar p01·quí. - Per forta que sigui la calor 
no és necessari rebaixar la ració i esperar a racio
nar fortament passat l'estiu. Cal per a seguir 
l'engreix normal banyar els porcs grossos un cop 
cada dia o ruixar-les dues vegades amb mangue
ra o regadora. 

Animals de con'al. - La calor i les malalties 
infeccio?s· solen anar aparellades. Alimenteu bé 
els animals. Desinfecteu amb L isol els conillers 
i galliners. No doneu aliments fermentats ni ava
riats. L'aigua, que sigui neta i renovada diària
ment. 
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<laua, Lasa.rte, Mestre, Nubiola, Pi Sunyer, Pons Fà
bregues, Sagarra, Simó, Vilar i Ximènez <.le Embún. 

Amb aquesta llista el lector hi ham·à trobat noms 
bens coneguts, puix que excepte clos o tres de tots 
ells, AGIÜCUL'l'URA I RAMADERIA n'ha portat moltes ve
gades treballs interessants. 

Però, veus ací q)le ens trobem davant d'una obra 
de la qual uo em podem dir res. Els dos directors, un 
d'ells, ha estat durant set anys director d'aquesta Re
vista, i l'altre ocupa actualment aquest càrrec. Pel 
que respecta els col·laboradors, ens trobem en el ma
teix cas, puix el nom <.le molts d'ells és ja familiar 
als nostres lectors . 

Per consegüent, fer una crítica del DiccionaTio de 
JlgTic~tlt1~ra, Zootecnia y VeteTinaria equivaldria fer 
nna crítica dels pdncipals escriptors de la nostra Re
vista. 

En aquest cas, tan sols eus és permès dir que els 
referits directors i collaboradors del Diccionario de 
Agri_cultum, Zootecnia y VeterinaTia no han fet sinó 
posar en castellà llurs coneixements. 

Una sola cósa ens serà permès manifestar. Fins aí:a, 
per diverses causes una obra d'aquesta naturalesa no 

ha estat possible publicar-la en català. Pe,rò els dic
cionaris agro-pecuaris que existeixen en castellà són 
tots revellits. EI Diccionari, doncs, que comença a 
publica;- la casa Salvat arriba en bona hora, puix que 
es feia sentir la necessitat de disposar d'una obra 
semb-lant. No cal dir que tots els temes de què trac
ta -el Diccionari estan a l'ordre del dia i que els 
escriptors en portar-hi la seva especialitat donen a 
l'obra un conjunt magnífic. 

Els agricultors, els ramaders i els veterinaris ne
cessiten com el pa que mengen que en llur biblioteca 
hi hagi una obra que els pugui orie]:!tar en totes les 
qüestions, que el tregui del neguit de no saber en 
un moment donat el valor d'una paraula o d'una cosa. 
Creiem, en bona fe, que el Diccionari de la casa Sal
vat pot satisfer aquestes necessitats. 

L'obra es troba en vênda a totes les llibreries. Els 
lectors d'aquesta Revista poden adquirir-la a la Lli
breria Catalònia, Plaça de Catalunya, 17. Preu, 18 pes
setes. 

.4AS VACAS DE J,ECHE, per Magne y Fiquier . Llibreria 
de Francisco Puig. · 

S'acaba de publicar una· altra edició d'aquesta obra 
vella. L'any !881 es publicà. la segona edició, o sigui, 
que fa quar·auta cinc o cinquanta anys que Í'obra va 
rodaut. Magne era professor a l'Escola de Veterinària 
cl'Alfort, a l'any 50 del segle passat. No cal dir que 
amb setanta cinc anys la Zootècnia ha realitzat im
portants progressos. Doncs, bé; la diferència que hi 
ha entre la segona edició d'aquesta obra de 1881 amb 
la de 1928, és només l'addició d'un memoràndum de 
malalties i la còpia d'algunes disposiciones vigents 
de hÍ llei d 'Epizooties. 
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MANUAL PRACTICO DE INCUBACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL 

Y DE LA CRÍA DE POLLUELOS, per Alberto Brillat. 
Llibreria de Francisco Puig. 

Obra de 8o planes, escrita amb claredat i precisió. 
L'autor sap el que tracta i ho tracta bé. La reco
manem. 

LA RACE BOVINE TARENT1URE OU TARJNE, per Artlat1· 
Cadoret. Cbambery. 

Fullet de 22 planes, que és una monografia de la . 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

raça tarantesa. El fullet està repartit amb els se
g üents epígrafs : generalitats, caràcters de la raça ta
rantesa, vocacions, herd-book, concursos, departa
ments importadors, fires de la Savoia., preus del bes-

• tiar, conclusions. 

Mr. Cadoret eu aquest fullèt fa gala dels seus co
neixemeiits zootècnics i del seu entusiasm e per la 
raça tarantesa, que,- en veritat, és bona per 'molts COI?

ceptes. , 

Una mica de tot 

ELS RÈNECS DELS GOSSOS I BOUS 

Tothom sap que els rènecs dels gossos i dels 
bous $Ón difícils de matar. Una multitud de po
mades a base de sofre, benzina, sulfat de zenc, 
vaselina boricada, etc., s 'han demostrat inefica
ces , com així mateix els desinfectants ordinaris. 

L'any passat vàrem provar el <<Flit>J, però de 
primer l'aplicàvem malament. Ho fèiem en pol
vorització aD,lb el mateix aparell que sèrveíx per 
a m:;ttar mosques. El líquid «Flit» és molt irri
tant i el~ ulls del gos se"n ressentiren. :es per 
això que després l'aplicàrem directament damunt 
del paràsit. Posàrem «Flib en un vas i amb una 
ploma de gallina tocàrem els rènecs un/ per un. 
Al cap de tres dies els paràsits, completament 
morts, es desprenien de la- pell. 

En els bovins, fora de la regió qe la cara i de 
les mamelles, es pódria utilitzar el polvoritzador, 
però en les dites regions, per tal d'evitar acci
dents en els u1ls de l'animal i als consumidors 
de la llet, s' hauri a de procedir com en el gos. -

LA FUMAGINA O NEGRE DE L'OLIVERA 

La fumag:na és un fungus-o bolet que viu a 
experises de la matèria sucrada segregada per la 
cotxinilla. Per conse~ent, destruint la cotxinilla 
es destrueix ensems la fumagina, puix. que se la 
priva d'alimentar-se. 

El tractament consisteix a polvoritzar amb una 
solució composta de 4 quilos de petroli, r quilo 
de sabó negre i roo litres d'a{gua. 

Aquesta solució es prepara dissolvent el sabó 
amb una mica d'aigua bullent i després ~fegint 
el petroli, barrejant bé, i per últim es completa 
amb roo litres d'aigua. 

Al cap de tres o quatre setmanes es repeteix el 
tractament. 

Però, segurament donarà més resultats l'apli
cació del Criptol Sulfur6s Truffaut. 

LA MALALTIA DELS AiVIETLLERS 

E n a)guns indrets de Catalunya ha aparegut 
una ·greu ma laltia als ametll ers, i per les dades · 
que tenim sembla que es tracta de la mateixa 
que matà els ametllet:s de Provença. 

La malaltia afectaria les rels , les qua·ls podrí- · 
r ia enteramént . La causa de Ja malaltia és de
guda a un fongus o bolet, Dematopl10m neca
~1·ix . Els arbres que primer moren són els que 
vivien mancats d•ufanja. En canvi, molts amet
llers vigorosos resisteixen els. atacs del paràsit. 

L'estació :fitopatològica d'Avinyó està estudiant 
el tractament apropiat. Dels tesultats ep dona
rem compte als lectors. 

LA MANTEGA RANCIA 

Per a evitar que la mantega es torni 'r ància cal 
anegar-la amb aigua pura. · Si es té molt temps 
amb aigua perd el . seu aroma. Llavors s'ha de 
salar. No hi poseu més que un ro per roo de 
sa l. f,..questa mantega s'ha de vendre amb l'ep1-
tet «mantega saladan. 

L A _ URTICARIA DEL PORC 

Malaltia que es confòn moltes vegades amb el 
mal roig i la pneumo-enteritis 1 a causa de la 
vermellor de la pell. 

La urticària apareix per la primavera i la tar
dor. La causa pot ésser el cnnsum d'aliments 
avariats, un escalfament, ·un refredat i a vega
des no se sap a qu~ atribuir la causa. 

'Sobtadament apareixen per tot el cos de 
l'animal unes taques inflamades a la pell d'un 
vermell molt viu, d'uns tres centímetres de dià
metre. Després aquestes taques es transformen' 
en color blanquinós, voltades d'una zona mora
da. Els animals deixen de menjar, vomiten i es
tan tristos. 
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Aquesta malaltia al cap de dos dies guareix 
per ella mateixa. Però sempre és bo de donar 
als animals una purga, que pot ésser ei sulfat 
de sosa, a la dosi d'un gram per quilo de pes 
VlU. 

LA BORRA ':('JA 

Tote;; les parts d'aquesta planta s'utilitzen en 
medicina, excepte les rels. Les flors s'usen en 
infusions per a fer .suar. També l'aigua d'aques
tes flors es pren contra les afeccions 9-el pit, cafe
g~nt-hi una mica de mel. Tamb~ diuen que va bé 
contra l'escarlatina i altres malalties eruptives 
dels nens. 

ELS POLLS I ALTRES PARASITS DELS 
COLOMS. . 

P.er a matar els polls i altres paràsits s'ha d'in-
sv.flar per entre les plomes una barreja de flor de 
sofre i pols de piretre ·en parts iguals. 

Aquests pòlvcirs ·maten els paràsits de la pell, 
però no els seus ous. Després de . la primera in
sufla9a els polls i altres paràsits quedaran morts, 
però no així els ous, els quals es desenvoluparan 
i al cap de· pocs dies els coloms tornaran a tenir 
polls. 

Its per això que les insuflades s'han de fer 
cada quatre dies durant tres vegades, no donant 
témps als paràsits a què po~1guin altres ous. 

Les parets s'emblanquinaran dues vegades en 
quinze ·dies d'intèrval. Els poneclors s'escaldaran 
un parell de vegades. 

ELS GRANE'I'S DE BRISA 

Cada dia s'intensifica . més al Rosselló, Llen
guadoc i Provença la propaganda i el fet d'apro
fitar el granet de raïm. Es calcula que l'any pas
sat ~s tractaren 30 milions de qu-ilos (i.e granet., 
que donaren 5·25o.ooo · quilos d'oli, més de 160 
milions de quilos d'adob fàcilmeÍít ~ssimilables · 
per les pl-antes. 

ELS POLLS DELS CAVALLS 

Per a mat-ar els polls del bestiar de peu rodó 
s'ha de començar per, esquilar-los i cremar ·els 
pèls. Després es desinfecta el j.aç, menjadora i 
guarnimer.ts amb una solució de lisol al 5 per roo 
¡, s'emblaquinen les parets. Amb la mateixa ai-
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.gua de lisol àl 5 per ;oo es renta la pell dels ani
mals tres vegades en dotze dies. · 

. UNA MALAL"I'IA DELS ESPARRECS 

La criocera dels espàrrecs és un insecte blau 
v!Srdós, amb el tòrax i les ales bordades de roig 
i groc obscur, i sis punts negres a cada ala . 

A la primavera les larves negrenques d'aquest 
insecte devoren les· parts verdes i l'interior del 
fruit. 

Per a c-ombatre la malaltia és necessari esc~m
par damunt les larves calç en pols, o bé polvo
ri~zar amb aigua, sabó i piretra en les propor
cions de costum. 

-COIXERES DE L'ESPATLLA SE .SE FE
RIDA . 

Quan l'espatlla és molt calenta i inflamada,_sol 
anar molt bé l'aplicació de terra argila i vina
gre (si el vinagre és molt fort, ra .II).eÍtat aigua). 
La crosta que fa l'argila no s'ha d-e deixar asse
car. S'ha d'anar mullant a mida que la part ma-
lalta amb l' argila s'asseca. -

LA PRODUCCIO DE FLORS D'ESPIGOL 

A Provença el conreu de l'espígol té molta im
portància. En 1926 es colliren ros .Soo quintàrs, 
i· en 1927, 107-400. El preu del quintà mètric 
fou terme mig de 175 francs. El quilo d'essència 
es pagà a preus molt remuneradors. 

DESTRUCCIO DE VESP~RS 

Les vespes fan mal a la fruita . Es destrueixen 
els vespers subterranis tirant al forat del niu 
aiguarràs o petroli. Si el niu és a una soca 
d'arbre s'hi crema lluquet de sofre tapant el forat. 

DESINFECTEU EL MATERIAL DE LLE
TERIA. 

La netedat en la -lleteria é~ imprescindible. Cal 
rentar tots els atuells amb aigua bullent en la 
qual aigua s'ha~rà bullit sosa. 

En posar-los a eixugar:, el local haurà d'ésser 
a les fosques, per a evitar que les mosques hi 
vagm. 

L'ofici de vaquer ha d'ésser un dels més nets. 

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCIONS A PRESSIO 

-I 
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NOTICIARI 

EL CANAL D'URGELL I LA CONFEDERACIO Hl
DROGRAFICA DE L'EBRE. 

Ona qüestió d'interès i transcendència, especialment 
per a les comarques afectades, es gestiona en l'actua
litat, qüestió r!'!lacionada amb l'antiga entitat Canal 
d'Urgell i la moderna Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre. 

Avui és pendent de resolucíó, pel Ministeri de Fo
ment, l'acord pres per la Comissió oportunament de
signada, a fi i efecte de procedir al rescat de l'actual 
Canal d'Urgell, i fomentar els regadius d'aquelles en
contrades, principalment pel canal auxiliar que pren 
les aigües del Noguera-Pallaresa. 

Segons sembla, el rescat del Canal , es fa de comú 
acord per tots els elements que sintetitzen els inte
ressos del país règant i üe 1a Companyia de l'esmen
tat Canal d'UrgeH, i .també els que representa la so
cietat «Riegos y Fuerzas del Ebro». 

La Comissió que va confecCionar el dictamen pre
sentat darrerament al ministr!'! de Foment, estava for
mada de la següent manera : 

Els senyors Bertran i Musitu i Balmanya, en repre
sentació del Canal d'Urgell. 

Els senyors Santasusagna i Felip Rodés en repre
sentació de «Riegos y Fuerzas del Ebro» i <<La Cana
t!iense•. 

Els senyors Romà Sol i Ramon Felip, ep. represen
tació del Sindicat de Regadius d'Urgell. 

Els senyors Pere Mias i Delfí Canela, en represen
tació dels Síndicats de la Confederació i Regants 
d'Urgell. 

I, finalment, els senyors Manuel Lorenzo Pardo ï · 
Josep Valenzuela, com a representants de la Co:tife
deració Hidrogràfica de 1 'Ebre. · 

Aquesta CÒmissió va designar oportunament una 
ponència, la qual va redactar el dictamen més amunt 
esmentat. 

Després, la Comissió va reunir:se a Madrid, i en 
aquesta reunió el dictamen fou aprovat f signat per 
tots els membres de la Comissió. Aquests visitaren 
seguidament el ministre de Foment, al qual lliuraren 
el document esmentat. 
· El ministre es mostrà satisiet de qué s'hagués arri
bat a un acord unànim, i va prometre resoldre l'as
sumpte el més aviat possible. 

En l'esmentat dictamen es proposen diverses fór
mules de valoració del Canal d'Urgell, totes favora
bles, no sols al país regant, sinó també als accionis
tes i obligacionistes de la Companyia. 

Com sigui que el ministre i la Comissió tenen grau 
interès en que comencin aviat les obres del canal au
xiliar, se suposa que no trigarà a publicar-se l'oportú 
Reial decret d'acord amb el dictamen. 

Tots els comissionats sortiren· dissabte i diumenge 
de Madrid, i tornaren a les seves reSpectives residèn
cies. 

Posteriorment, la Junta del Canal d'Urgell, presi
dida pel senyor Joan Maluquer i Viladot, celebrà ses
sió ordinària, en la qual prengué poss ssió del càr-

rec de vocal, el senyor Llorenç Pardo, com a repre
sentant en la · Junta de la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre, i per tal de cobrir la vacant de l'antic vocal 
senyor Josep Cugat. 

També es donà compte del dictamen c:¡ue la Comissió 
de representants de les diverses entitats interessades 
havien presentat al ministre, i de les gestions que 
s'havien dut a cap. 

El ple de la Junta va aprovar totalment la tasca 
realitzada pels comissionats. 

Acabarem aquesta iLfonnació amb la següent nota.: 
Si el Govern aprova el dictamen que ha estat ·presen
tat al ministre de Femení, desapareix la societat 
«Cf!o'nal d'Urgell». 

La concessió d'aquesta societat, data de l'any 1852, 
i les aigües van escolar-se per primera vegada pel 
Canal déu anys després, el í862. 

La societat «Canal d'Urgell», en desaparèixer, in
_tegrarà 1'entitat Hidrogràfica de l'Ebre, creada-en 
març de 1 'any 1926, rèalitiant-se d'aquesta manera Ja 
idea de què fins la Confederació hi siguin totes les· 
concessions d'aigües de la Conca de l'Ebre. 

ELS RABASSAIRES 

Ablocuci6 

Germans : És el moment propici perquè tots vin
gueu a reiorçar la nostra organització. Mai com ara 
no estigué en l'ambient amb tanta insistència el con
. venciment que cal girar els ulls a la terra com a obli
gat re.J:Elei a la crisi econòmica dels temP,_s actuals. 

AÍ redós del problema agrari i de 1 'abs!'!ntisme, ~ 
Catalunya · hom abassega l'atenció pública, sovinte
gen les campanyes de Premsa, les conferències, in
formacions, discurs9s i iniciatives. 

Seria dolorós que la clal:edat del problema s'enter
bolís i es desviés per egoism!'!s de clas~e, o bé es 
pertorbés o s'impedís amb l.'·avalot i confusió_ de tan
tes veus .. 

Cal que tots els que treballeu la ·terra us associeu 
per a fer prevaldre el vostre cfit eu aquest clamor 
que hom aixeca; parcers, masovers, arrendataris, 
mitgers, jornalers, petits propietaris, i, en . fi, tots 
quants viviu .al camp dirigint o exercint l'explotació 
de la terra, haveu d'associar-vos en una gran «Fe
deració Agrària Catalana.» 

Perquè l'organització sigui eficaç cal que no hi hagi 
mistificacions ; perquè hi ha senyors propiet~is que 
l'iuen a ciutat i que es titulen únics representants de 
l'agricultura i que en demanar per a l'agricultura sols 
ho fan en. atenció al personal privat, que per tal mo
tiu està en oposició al>¡ interessos de la collectivitat 
i les necessitats del país. Els treballadors de la terra 
hau d'allunyar-se i separar-se de tot organisme, sin
dicat o cambra en la qual figurin ~ls rendistes de la 
iena. 

La Unió de Rabassaires, Parcers i altres Cultivadors 
és l'única. entitat constituïda a Catalunya i àdhuc a 
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Espanya en la qual no existeixen aquestes _coufusions . 
A més, la seva organització és democràtica i autò

noma i està constituïda per entitats i grups locals que 
cles!gu n un delegat per cada cent socis o fraccions cle 
cent ; aquests delegats nomenen e1Í tre si el Comitè 
Central. Trimestralineut es reu11eixen els delegats i 
mensualment el Comité Central. En l'actualitat la 
Unió de Rabassaires, Parcers i altres Cultivadors cons
ta cle diversos milers de federats, mes que associïn 
tots. Nosaltres ens dirigim als homes que sentin afany 
de millorament i que estimin el seu país i que vegin 
el seu poble desorganitzat o sotmès . 

Tü, lector, compàny ragès, que ll'egei.-,:es ço q1.1e a 
tu va adreçat, escrilt'.al secretari del Comitè de Ra
bassaires, Enric Esplugues, carrer de Ja Font, 2, Mar
torell, o bé al secretari general; Amadeu Aràgay, qt1e 
clonaran instruccions i els estatuts de la Unió per a 
procedir_ a organitzar l'agrupació locç¡L 

Dintre d'un quant temps la U11ió o1·ganitzarà una 
gran asseÍilblea per a repassar i si calgués· modificar 
el règim d'organització actualment. 

El criteri que ens guia és el següent : 
Volem: La redempció de la rabassa morta segons 

les bases aprovades per la Junta d'Acció Social Agrà
ria. Fixar en vint anys el _ ter'mini mínim dels arren
daments. Fixar en · un límit la renda de la terra. Con
s!clerar _la petita propietat (propietat familiar) com a 
instrument de treball i com a t~l eximir-la de tributs 

- i declarar-la inembargable. Dret a les millores a L'aca
bament dels contractes. Legislació que empari i afa
voreixi els jornalers. Redimibilitat forçosa dels cen
sos. Investigació de la riquesa agrària oculta, i donar 
w1 termini prudencial per a la seva declaració i adju-

. clicar al domini públic ks terres «cle;cobertesll qile 
no haguessin estat declarades. 

També volem : Transports' ràpids i a baix preu. Po
lítica hidràulica (amb construcció de pantans, canals, 
clics, obres el 'irrigació, aprofitament de les _aigües plu
vials, etc.). ha complet de repoblació forestal. Crè
dit agrari eficaç, o sigui, senzill, ràpid i local. Ajut 
cultural tècnic i econòllic per al desenrotllament de 
les ii1clústries agríeoles o rams a1,1xiliars de 1 'agricul-

. tura i per aplicar i desenvolupar el c~operahvisme., 
Volem que ng es limitin els Governs a atacàr 0 

vorejar alguns dels aspectes o :reformes que hom aca
ba d'assenyalar en aquest darrer paràgraf, sinó que 
aquests siguin ~1 complement posat a la grau reforma 
agrària que ha el 'orientar-se de cara a la modificació 
de la pertorbadora i inhumana llei civil actual con
trària a la moral i al normal desenrotllament· de la 
civilització, puix que permet l'ús, l'abús -i fins el 
eles ús de la terra. 

Si la propietat té els seus deures sagrats, la- de la 
terra · (que és instrument natural i perdurable donat 
al gènere hmnà per a la seva alimentació) els té més 
sagrats encara. 

La reforma ha d'ésser 01ientada, clones, eles de la 
"Gacctall, amb mesura pel que cle delicat t~ el proble
ma, però amb mà ferma i enèrgica i de . cara a les 
necessitats del país i a Ja· moderna concepció del dret. 
Per a conquerir tot això, germà, uneix els teu¡; esfor
ços als nostre~, i afanya't, cuita a posar-te en relació 
~mb la Unió cle Rabassaires, Parcers i· altres Cultiva
dors del Camp de Catalunya. 

El . president, F-rancesc Riera ; el secretari, En1·ic 
· Esplu.gües. 
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Reuni6 

El elia 13 del mes passat es reuniren a Barcelona els 
delegats de la Unió de Rabassaires, Parcers i altres 
Cultivadors de Catalunya, assistiu-hi uns cinquanta 
representauts el 'altres tantes societats i sindicats agrí
coles, sota la presidència del senyor Riera, de Mar~ 
torell. 

En la reunió hom tractà de la campanya agro-social 
que aquella entitat realitza; i s'admeteren les adhe
sions del Sindicat d'Argentona, que amb tots els seus 
socis ha ingressat a la Unió, clonant-se compte, al ma
teix temps, i)el senyor Estart-ús, dels treballs que es 
realitzen per l'aprovació dels estatuts de tres noves 
entitats agràries . 

Quedà convinguda la celegració de mítings a ,Ar
gentona, Canet, Vendrell, Sentmenat i Sant Saclmi:li, 
aquest el proper dijous, dia 17, i al local .cedit per la 
casa Xampany Rigol, prenent-hi part els senyors Ven
tós, Estartús, Muntm'ler, Picó, Rie1·a i Companys . 

Hom féu constar en acta el condol al senyor Aragay 
per la recent mort de la seva senyora mare. 

S'àcordà enviar, dintre de poc, una comissió a Ma
drid per a insistir a sollicitar la publicació de lleis que 
facin possible la vida del camperol, que cada elia se li 
fa més difícil, a causa de l'absentisme que tothom 

. s'esforça 1-iteràJ·iament a contenir amb notes oficioses. 

Míting a Sant Sadw'ní de Noia 

El dia r¿ es celebrà al local ccXampany Rigoln, el 
míting que els elements de Ja U!lÏó de Rabassaires te
nien anunciat . 

Feren ús de 'Ja paraula els senyors Massacbs, Rie
ra, president de 1-a Unió, Picó, Estartús i Companys, 
que- pronunciaren discursos en defensa dels interessos 
que representen i advocaren perquè els page~os s'ins
criguin ? la Federació de ~Rabassaires de Catalunya. 
Tots els oradors foren escoltats amb interès i aplau
dits. 

Els -m.ít-ings st~spesos fins a no-va ordre 

Llegim eu un collega : __ 
"Per al Ijles que som hi havia anunciats mítings de 

_ rabassaires a Argentona, Vench-ell i altres punts. En 
presentar, però, la instància per a la celebració del 
primer dels susdits actes, el Secretari el~ Govern ci
vil ha manifestat que, per ordre expressa del Govern, 
queden ssupesos tots els actes, 1 que ja es comunica
rà oficialment aquesta determinació.» 

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE 

Hem rebut, impresa, la documentada instància que 
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i altres so
cietats agrícoles de Catalunya van trametre al minJs
tre d'Hisenda demanant cleternlinacles reformes aran· 
zelàries en defensa del carbó vegetal del pafs. 

Es tracta d'un estudi molt . complet de les circums
tàncies en què es desenrotlla la indústria del carbó 
veg-etal, i de la conveniència de protegir-la, per tal 
que els propietatis, en trobar el d~gut rendiment. en. 
els boscos que no reporten altra utilitat que el car· 
bó, tinguin interès a conservar-los i fomentar-los. 
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També el referit Institut ha publicat . una fulla ex e 

plicativa dels impostos que pesen sobre els vehic,les 
en general i les exempcions o reduccions que ha acon
seguit a favor dels vehicles dels agricultors . 

• A part d'aguns arbitris municipals que pesen o po-
den pesar sobre tots els vehicles, a la dita fulla es fan 
indicacions sobre l'Impost de Transport, ta quota so
bre llantes, i Ja taxa especial de rodatge establerta 
per l'Estat, i la Patent de Circulació, de tots els quals 
estan exempts, o segons els casos gaudeixen de re
ducció els anomenats «carros de pagès». 

Es fa així mateix esment de la Patent Nacional de 
Circulació d'automòbils· i del tracte de favor que amb 
la mateixa relació tenen els camions automòbil s i ca
mionetes dels agricultors que transporten · productes 
propis. 

Aquesta fulla ha estat repartida enti:e tots els Ajun
taments i SC?cietats agrícoles de Catalunya i entre els 
socis de 1 'Institut. 

UN EXEMPLAR A SEGUIR PER TOTS ELS SO
CIS DE S'TNDICATS. 

Diu la Fulla mensual de l Sindicat Vtticola C01nm·

cal de M artoreU : 
"El nostre benvol gut consoci En Miquel Canyame

ras Salvany, ·de Martorell, ten ia una partida cle tar
trà de bóta per a vendre. En ' aquells moments el preu 
del Sindicat era de 48 pessetes, ). malgrat oferir-li ur: 
comprador una -pesseta més, o sigu!n -49 pessetes, el 
portà al Sindicat , a l'indicat preu de 48 pessetes. Afor
tunadament, el ·mateix dia o el següent pujà el tar
trà i, naturalment, el Sinclicat apujà tot seguit el 
preu, tenint la satisfacció de poder incloure la partida 
del senyor Canyameras en el nou preu de so pesse
tes que s 'establí. 

''I veu's aquí com pensant perdre una pesseta Ja va 
guanyar. La Juna fa constar, agraint-la, aquesta: pro
va de civisme, i la posa com a exemple a tots els seus 
associats.» 

EL CONSELL DE FOMENT DE GIRONA 

E ls mes passat es constituf el Consell de Foment, 
integrat pels següents senyors : . 

Per les entit.ats agrícoles foren elegits els senyors 
Miquel Ordis, Josep Costas i Miquel Font, demos
trant els Sindicats Agrícoles disciplina i interès en 
dita elecció, complicada com totes les que signifiquen 
cop de llocs. Cal felicitar-los. Per la Federació Sin
dical Agrària foren elegits : vocal propietari, En Jau
me Rosich; vocal suplent, En Pere Omedes. Per Ja 
Cambra Agrícola Provincial quedaren elegits En Jo
sep Casamort i En Isidor Pujador. Per la Cambra 
Agrícola de l'Empordà, N 'Eusebi de Puig. Per la 
Cambra de la Propietat Urbana, En Melitón Salellas. 
Per l'Econòmica d'Amics del País, En Josep Maria 
Pérez Xifra . Per la Junta Provincial de Ramaders, En 
Lhús cle Llobet. Per les Cambres cle Comerç de Sant 
Feliu, Palamós i Girona, els senyors Cibils Colomí
nas, Gómez Mirla i Solés, respectivament. Per la Cam
bra Minera, En Josep Maria Boumatí. 

Arribat el moment de constituir-se, fou proposat 
.per a Comïsari Regi, per completa unanimitat, don 
Eusebi de Puig, i per a Vice-president del Consell 
Provincial, el senyor josep Maria Pérez Xifra. 

- .j ··'· 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

LA DELIMITACIO DEL PRIORAT 

S'han reunit els senyors OHve~as, Romony, ·Comp
te, Asens, Cabré, Fernàndez, Miquel i Cuscó, Perpi
nyà i Rialp, amb motiu de -concretar alguns punts 
referen ts a Ja delimitació. Es van rèbre les adhesions 
dels senyors Gimen9, Morros, Peyra; Roig, Orsembacb 
i Simó. 

Presidí el senyor Compte, i després d'haver exposat 
cada un la seva opinió, es van prendre alguns acords 
de gran importància, i al 'fiual, a proposta del senyor 
Oliveras, foren nomenats, per aclru:n.ació, els senyors 
Rom any, Compte i Cabré per reoactar la instància. 

* * * 
El proper juliol es ·celebrarà a Bru·celona l' Assem

blea anyal de la Unió de Viticultors de Catalunya. 
Com a tema especial es tractarà de la Delimitació del 
Priorat. 

LA INDUSTRIA TAPERA 

Diu En Pol, a La Viu de Catalunya: 
JFins" ar-a s'havia conservat per al tap de suro, sen· 

cet·, 1 'embotellament del · wisky. Aquesta beguda al
cohòlica, el consum de a gual va en augment cada 
elia, necessitava una milionada_ cle taps a l'any, taps 
nets», com se'n diu en la nomenclatura de la indústria, 
gairebé tots fabricats a Catalunya i amb suro del país. 

Mes, dissortadament per a la nostra indústria tape
ra en agonia, ha vingut una modificació en l'embote
llament. Aquest es fa ara mitjançant una càpsula d'alu
mini, amb rosca, . que s'aclàpta a una a.ltra rosca de 
I 'ampolla. Dins la càpsula va un disc de suro prote
git cle( ¡icor per un altre ·clisc de paper de plom. Tot 
aquest aparell resulta més barat que el tap de suro 
i té la preferència del compmdor -cle wisky, que, e11 
acabar el líquid, resta amb lWa ampolla que coftserva 
una bona obturació. 

L'EXPOSICIO AGRICOLA DE TORTOSA 

Interessantíssima serà per als constructors de ma
quinària agrícola i derivats, transports i fabricants de 
productes alimen ticis, 1 'Exposició agrí.cola-alimèntícia 
que se celebrarà a Tortosa durant. la primera quin
zena del pròxim setembre. 

EL SINDICAT GENERAL DE RECS DEL CANAL 
D'URGELL. 

E l Comitè de l'esmentat Siqdicat ha quedat cons
tituït de la següent manera : 

Director, senyor Ramon Felip Galícia; sots-direc
tor, Francesc Iglésies, i vocals, Tomàs Nart, Samuel 
Mestres i Jeroni Bouell. 

Acabada l'elecció de càrrecs, els elegits ès reuniren 
amb els presidents dels Sindicats particulars i diver
sos propietaris, .als quals el senyor Felip i Sol ex
plicà les gestions realitzades amb relació a la cons
trucció del snbcanal, l'expedient del qual ba trami
t at el ~'indicat General. 

El senyor Rialp, com a iniciador de l'obra, escoltr 
moltes felicitacions de tots els assistents. -
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

ADOBS 

Superfosfat d'os, r8-2o per 
roo d'àcid ·fosfòric i I 12 . 
per roo de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-20 
per roo d'àcid. fosfòric so-
luble ..... . ...... .. . .. ... . 

Superfosfat de calç, r6-r8 
- per roo d'àcid fosfòric so-

luble ... .. ....... ... .. ... . 
Superfosfat de calç, 13-rs 

per roo d'àcid fosfòric so-
luble ..... . .. . ... ... .. ... . 

Sulfat d'amoníac, 20-21 per 
¡oo de nitrogen .. . .. . .. . 

Nitrat de sosa, 1s-r6 per 
100 de nitrog~n . . . , 

Sulfat de potassa, 90-92 .per 
roo, equivalent a 49-so 
per 'roo de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-8s 
per 100, equivalent a 
so-sr per 100 de potassa 
pura ... ...... .. .... .. . .. . 

Matèria orgamca còrnia 
natural, ro-u per roo de 
nitrogen i 2-3 per roo 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
roo de nitrogen i 9'-P per 
100 d'àdd fosfòric i s-6 
per roo de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro en gra .. . .. . 
Nitrat de calç rs-16 per roo 

de nitrogen i 28 per roo 
de calç ...... .. ... ...... . 

Cianamida 19-20 per 100 de 
nitrogen, 6o per 100 de 
calç .. .... ..... . 

SOFRES 

Sofre Saut Jordi, 98-roo ·per 
roo, extra .. . .. ..... .. . .. 

Id. íd, g8-roo íd., extra . fi .. . 
Sofre gris o precipitat .. . .. . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat ... .. .. .. ..... . 
Sofre cl.e terròs .. . .. . .. . 
Sofre en pans, refinat 
Sohe de canó .. . .. . .. . .. . 

PRODUCTES ENOLòGICS• 

Metabisulfit de potassa clas-
se ss-s6 00 o ... ... ... 00 o o 

Id. Classe extra blanc 56 
Clarificador Tête de boeuí . 
Adhesol líquid en 'bidons de 

ro litres ...... .. . ... ..... . 
Id ~ en pols .. . ..... ... . .. . 
Brou Billault .. . . .. .. . .. .. .. . 
ld . Montpeller .. . .. . 
T~tracuvrita .. . .. ... . 
Puafolhol .. . .. . .. . .. . 
Anhídrid sulfurós .. . 
'A cid cítric .. . ........... . 
A cid tartàric .. . .. ...... . 
Sulfat de coure, 98-99, cds-

. talls grossos .. . .. . .. . .. . 
Id. íd., cristalls petits .. . 

EL .ME R CAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

100 qui los · 

)) 

» 

)) 

40 qui los 
)) 

so quilos 

100 quilcs 

1 quilo 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

• 
100 quilos 

PESSETES 

11
1

-

to' -

34'50 

35 '5o 

34'-

¡8'-
1 21 -

33'-

24'50 
35'-
42'-
49'-

216' -
237'60 

3'1 5 

I '35 
2'90 
4'40 
1'38 
o'44 

-u'38 
¡'30 

s6o'-
46S' -

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella ... 
Xeixa de la Manxa . . . . .. 
Froment de la Manx a ... 
Aragó .......... .. ' .. 
Navarra .. . .. . ... ..... . 
Urgell i Vallès ... ...... ~ .. . 
Comarca ... .. .... .. . .. . 
Ex tremadura, blanquet 
Crux er ... ..... . 
Lleida .. . 

Ci-vada 
Extremadura 
Manx a ... .. . 
Aragó .... ... ........ . 

Ordi 
Ex tremadura .. ... ... . 
Manx a ... .. ... . ... . .. . 
Urgell .. . ... .. ... ... . 
Sag arra ..... . ..... . .. .. .. 
Aragó .. ... . ... .. ... . 
Castella .. : .. . 
Comarca ... 

Moresc. 
F lata , intervingut 
Id ., mercat lliure 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero .. . ... .. . 
I dem, mitjà .. . .. . .. . 
I dem, selecte .. .... .. . 
Matisat, ordinari 
!dem, selecte ... 
Bomba) ordinari 
1dem, superior .. . 
Idem, extra .. . . .. 

LLEGUMS 

Fa-v es 
Extremadura 
Itàlia .. . ..... . 
Tunis ..... . 
Orau, 
Valencianes, 
Prat .. . ... ............. .. 

Fa-von s 
Sevilla· .. ... ...... ... . 
Xereç ..... . ... .. . .. . 
Marroc ...... ..... ... . 
Italians ........ . 
Anglesos ..... . .. . ..... . 

Garrofes 
Vinaroç .. ... . ..... . 
Roges ... ..... ... . .. . 
Mallorca ........... . 
Eivissa .. . ........... . 
Tarragona... .. . .. . ..~ .. . 

UNITAT 

1ooquil os 
» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

}) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

» 
)) 

IS9 

PESSETES 

51 '- a 5! 
53'-
52'-

51' - a 53'
so '- a 52 '

$2'50 
S.>' --

41'- a 41 'so . 
oo'- a oo'
oo'- a oo'-

38' so 
;~ 8'-

38'- a 38' so 

41'- a 41 '50 
oo'- a oo'-
41 ' - a 41'so 
4 1' - a 42' -
40'50 a 41' -
4 1'- a 4 2' -
4o'so a 41 'so 

oo ' oo 
4 1'- a 42'-

45'- a 46' -
49' - a so'-

62'- a 63 '-
69'- a 70'-

72'-
64' - a 6s'-
67' - a 68'

ros'- a 110'-
1101- a ttS' -
120' - a 130'-

so'-
46'-

45:- a 46:-
45 - a 46-
48'- a 48' so 

.ffl' so 

48'~o a 49'-
46: so a 47:-
47 - a 48 -
48' so a 49' <;o 
46'so a 47'-

27 'o8 a 27'38 
25'S9 

17 '26 a 19'64 
20'23 
27'08 

; 

! 
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València 
Xipre ... 

Veces 
Navarra ..... . ... .. . . . . 
Romania ... .. . ....... . . 
Calaf ...... ... ...... · .. . 
Màlaga ..................... .. . 

Mongetes 
València Pinet ... 
Monquilines . . . . .. 
Trinquillon ... 
Mallorca .. . .. . 
Itàlia ..... . 
Hongria .. . 
Romania .. . 
País, noves ..... .. . 

A lt1·es llegums 
Ers ........... ... . 
Titus ..... . .. . .. . 
Guixes ...... ........ , ... 
Llenties ........ . 
Cigrons pelons .. . . .. .. . 
I dem blancs .. . .. . .. . .. . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ...... 
ldem ordinària .. . .. . .. . .. . 
Flequera ................. . 
N út:nero 3 . .. :.. .. . . .. .. -: ... 
Número 4 ... .. ..... .. 
Segones ........ . ........ . 
Terceres ........... . .. . 
Quartes ... .. .... .. . 
Segó' ..... . ...... ........ . 
Segonet .. . .. ...... . ..... . 
Farinassa d'arrós ..... . 
Morret .............. . 

, . Farina de manioc . .. . 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ................. . .. . 
Palla llargueta .. . .. . .. . .. . 
E,'olpa de remolatxa, estran-

gera ........ . ........ . 
raem' país .. . .. . .. . . .. . .. 
Turtó de coco .. . .. . .. . .. . .. . 
Iclem de cacauet .. . ... ... 
Farina de turtó cle llinosa . 
Farina de carn ... 
Earina de peix .. . . .. .. . 
Farina d'ossos ..... . .. . 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

Mallorca ... ........... . 
Esperança, primera 
Tarragona ... ...... l .. 
Mollar amb closca 

A v ellanes 
Ordinària amb clofolla 
Negreta ~ • 
Sense clofolla, primera ... 

>> segona ... 

Figues 
Fraga ........ . .. . 
!dem extra ..... . 
Mallorca ........ . 
I dem negres . . . . .. 
Bmriana .. . 
Albunyol ... ... 'i ' 

Pinyons .............. . 

UNITAT 

100 quilos 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

1 oo litres 
)) 

70 quilos 
)) 

100 . 

40 qui los 
)) 

100 quilos 

» 
)) 

)) 

. » 

)) 

)) 

s8'4oo q. 
>) 

41'6oo q. 
)) 

1oquilos 

100 quilos 

PESSETES 

50'-ast'-
39'- a 43'-

so' - a 52'-

8o'- a 83 ' -
82'- a !i3'-

88'- a 8c¡'-
70'- a 72'-
89'- a 9o'-
8,'- a83' -
8s'- a 86'-

43'- a 44'-
39'so a 40'-
43'- a 44 ' -
6s'- a 100°-
53'- a 90'-
55' - a 87' -

70'- a 71'-
68'50 

ss'- a sS' -
43'-

36'- a 3lS'-
34'~o a 35'-
33'- a 34'-

4'85 
6'25 

23'-
28'-
32'-

7'- a 8' -
4'- a 4'5o 

36'- a 37'-
25'- a 26'-

36'-

36'-
s~·- a 75'-
90'- a 1 to'..,..... 
35' - a 40'-

400'-
ooo'-
490'-
130'-

47'-
47'-
70.'-
72' -

?'so 

s'-

460'-

.. 
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Nous 
Selectes ... ... .. . ... ... ... ... 

Alls 
Cappares ... ... ... ... .. . ... 

VINS 

Penedès, blanc ... ... ... ... 
Camp de Tanagona, blanc. 
Priorat., negre ... ... ... 
,Martorell, blanc ... ... ... 
Manxa, blanc ... ... ... ... 
Mistela blanca ... 
!dem nefra .. . ... ... 
Moscatel ... ... ... ... 

ALCOHOLS 

Destila~ de vi 94-95 graus 
Rectificat, residus vínics 96 

97 graus .. . ... ... ... ... ... ... 
Rectificat industrial 96 a 97 

graus ........................ 
Desnaturalitzat, 88 a 89 graus. 
Aiguardent de canya, 74 a 75 

graus ... ... ... ... ... ... ... 
BOTAM 

Barrils de 14 a r 5 li tres 
Idem de 30 ídem 
I dem de 6o ídem .. . .. . 
Quarteroles rzo ídem .. . 
Pipa 'de 480 ídem ..... . 
Bocoi de 6oo a 650 ídem 

Oliva 
Ordinari 
Superior 
Fi ...... 
Extra .. : 

OLIS 

De pinyol·a 
Verd, primera 
Idem, segona 
Groc, primera 
!dem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... 
Coco, _ blanc ... 
Tdem, Cochin ... ... 
.I dem, Palma .. . .. . 
Llinosa,. cuit ... .. . 
Idem, incolor ... .. .... ... . 

ANIMALS' I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 

Bous del país 
Vaques ídem ..... . ..... . 
Vedelles ídem .. . . .. .. . 
Ovelles · ídem .. . .. . .. . .. . 
Xais ídem ........... . 
Ca !:ires ídem .. . .. . .. . .. . 
Cabrits ídem ........... . 

... 

Porcs blancs del país, de 
rro quilos net ... 

!dem, molt grassos 
!dem íd. valenc:ans, íd. 

,. 

I, 

UNITAT PESSETES 

too quilo~ 110
1

-

12 forcs 24'-

' 

Grau i hetlólitre 2'-
2

1
20 

2'65 
2

1
?0 

)) t '6s 
)) 2°.70 

I 2°90 
)) 3'10 

100 litres 232' - a 234'-

)) 222'- a 225'-

22¡)'- a 230'-
)) 12o'- a 121'---:-

90'-

Un .. 12
1

-

t8'-
34'-

)) 751-
» 2001

-

)) 2501
-

100 quilos 191'30 
I " 208'70 

)) 252:20 
)) 260'90· 

1o8'7o a 113'05 
121 '73 a 130'45 

}) 139'15 a 143'50 
)) 134'8o 

100 litres ooò'- -
'52'-
t6t ' -
170'-

» 152'-
'72'-

I quilo 2°40a2'so 
)) 2'40 a 2'50 
)) 3'4o a 3'5o 
)) 3'20,il 3'30 
)) 4'5o a 4'6o 

2'so a 2'75 
• 6''so a 7'-

)) 3'50 a 3'55 
3'25 a 3'40 
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La Bomba de _pistó "NEPTUNO" 
és sempre accionada per motors instal·lats a la c;uperfície. -
No porta premsa-estopes. - No és necessari enseuar-la. -_ 
Funciona sols per tracció. - Absolutament silenciosa. -

Econòmica. ' 

Es construeixen models de 6oo a 240-._ooo litres hora per 
grans i petites instal·lacjbns, accionades a mà, amb motor i Patentada 

'----M . R. __ ___.: 
· a tot¡:¡. mena de força motriu. 

TIPUS 'ECONÒMICS DES DE 300 PESSETES 

LLOGUE;R DE BOMBES PE.R A PROFUNDITZAR POUS 

CONSTRUCTORS 

BOMBAS NEPTUNO, S. A. 
Passeig, 5 

U~ lUES ![BL~SIH 6 f RE RES & [it· MARSELLA 
Cas -a fundad~ e n r 8.¡6- Capit:il: 5.1oo,ooo francs 

Tres fàb.riques: Marseille', Ari és i Septêmes . 

BROU BORDE:L;ÉS SCHLffiSING 
El més adber;ent, el, més eficaç 

~ Dosificació _garantida; so 0JO de sul fat de cou're- r2,70 Of0 de coure pJ.lr 
Destrueix radicalment el mildiu, i altres malalties criptogàmiques 

de la vinya . 
Resultats incomparablement més eficaços que els aconseguits amb el 
e·mpleu del sulfat de cou re rutinàriamettt utilit za t en dissolució amb una 

mescla de caiç 

Per a preus i condicions dirigir-se a 

J. DORGEBRAY, Via Laietana, 19• BARCELONA 
' Importador exclusiu per a Espanya 

PERE P AGES VIDAL 
TRACTANT EN BESTIAR PORQUi 
• • • • • • • • 11 • • • • • • • • 

VENDA DE PORCS GRASSOS A COMISSIÓ 
A L'ESCORXADOR DE BARCELONA 

CARRER DE LA PRINCESA, 57, 2.0" -t.d 

BARCELONA 

T,E R RA S S A 

• 

I 

TALLERS PFEIFFER , 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PB R B IV, 1 O 9 • llasa fundada en 1855 • BARIJBLON.l 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües - Fabri
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Premses 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. 

I 



Sol'liclteu mosta I fascicles gratis 

"SOVIEDAD LEVHER4 MONT.4ÑES.A, S. E." 
Plaça ·~atalunya, 17- BARCELONA 

A la 

LLIBRERIA 
CATAL ONlA 

Plaça Catalunya, 17; trobareu Iu 

JegüentJ ohru Johre veterinària: 

Pedra Martínez Baselga. VETERINARIA FOREN

SE, MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA . 
195 Pàgines. Ptes. 7'-

.1-1. Villz"ers y · A. Larbaletn"er. TRATADO PRAC
TICO DE VETERINARIA . 

250 pàgines, tela. Ptes. s'~ 

J. Barceló Ma1·ti. RESUMEN DE VETERINARIA 

PRACTICA. 733 pàgs ., tela. Ptes. 25'-

Dr. Huguier . MANUAL DE VETERIN~RIA PRAC

TICA, MEDICINA, CIRURGIA, OBSTE

TRIGA. 68o pàgines, tela. Ptes. •8' -

Fro/mer- Zwick. PATOLOGIA Y TERAPEUTICA 

VETERINARIAS. 3 tomos; I. Enfermedades 
organicas. Il. Enfermedades infecciosas ( r.a 

parte). III. Enfermedades infecciosas, (2.a par

te). La obra mas completa de veterinaria. 
En tela Ptes. 132'-

LLET CONDENSADA 

"EL NIÑO" 
Gra·n Diploma d'Honor i Medalla d'or a l'Exposició 

Agrícola Hidràulica de Barcelona 1927 
i Primer premi i medalla d'or en l'Exposició . de 

_ l'Alimentació, .de Madrid, 1928 ~ 

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

- jats per tot con-sumidor. 

La llet condensad-a marca EL NIÑO és 
la designada per a reemplaçar avantatjo
sament la llet fresca en tots els casos 

que aquesta s'usa .. 

No didxi de provar avui mateix la llet condensada 
marca EL N JÑO i quedarà convençut de la seva 

alta i insuperable qualitat 

CUC DE L'OLIVA -

TINDRA LES OLIVES 

SANES I FARA . OLI 

BO EL QUE GASTI 

MITIDAVUS 
D~ venda en les dro ... 

gueries i a I 'engros 

.. PRODUCTOS 
PATHOS 

Diputació, 387.- BARCELONA 



TRES AR'FICLES DE FAMA MUNDIAL 

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

alfa ls, pa lla, civada, etc. -
No rescalfa el producte. (Garanlitzada) 

Amb uu mínim de força s'aconse
gueix una màxima uroducció 

Pot funcionar dia i 
nit sense interrupció 

Únic que té Imitadors però no té rival 

lnnombrabÏes referències 

"LE RATIONNEL" 
Pulveritzador per aire compri

mit, , alta pressió contínua 
Man eig facilissim . Seguretat absoluta. 

Economia en la mil d 'obra i líquid. 

Més de. 38.000 aparells funcio
nant -]'acrediten de bo 
lndispens'able per a pulveritzar ar-

. bres, vinyars, plantes, etc. Blan
queja 100m2 en deu minuts 

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

completa satisfacció 

PR E ·M S E S CONTÍNUES 

Dues hèlixs de bronze 

Cambra de compres
sió, dç bronze 

Cubeta d'escorregut, 
de coure 

Càrter d'engranatge 
amb bany d'oli 

D ·UCHSCHER 
AMB POTES O SOBRE RODES 

La millor de totes 
p!!r la qualitat dels seus 
material es, per la seva su
perioritat mecànica, per la 
sava solidesa i bon , cabat 
per la seva capacitat de 
treball. La millor quanti
tat de vi obtingut, paga la 
des12_esa d'adquisició en 

una sola campanya 

Demanar catà
legs i detalls a MAURICI ' HENNING, Flors, s.- BARCELONA 

MARCA REGISTRADA 
I 

I 

MATA: LES MOSQUES 
MOSQUITS 
ARNES 
FORMIGUES 
ESCARABATS 
XINXES 
PUCES 

Els avicultors si volen tenir l'aviram neta de polls no han d'estar mai sense FLIT. 
Els vaquers si no volen mosques a les vaqueries han d'utilitzar el FLIT. 
El FLIT també serveix per a gorir el socarró dels porcells i per a matar 

Vendes a 
1 l'engrós 

els rènecs dels gossos i bous. 

BUSQUETS, GERMANS I C.rA CORTS, 587 
BARCELONA 



VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

' . 
LINIMENT 

,ALONSO OJEA 

LLI B ·R ER I A 
CATALONIA 

D I P O SI T A RI S: 

J. Uriuh y ca 

Vexigatori i r esolutiu , e l més 
actiu i econòmi c d e tots els que 
es coneixen. No deixa ni l a més 
petita senyal a l a pell. Gara ntit
zem els seus efectes i acl i vi ta ts. 
R emetem un flascó de mostra als 
se n yo r s V e t er in a ri s q ue e l 
~ -: :-: :- : :-: de manin :-: :-: :-: :-: 

~ ~L~B~E~To~:G~~~L;~~~ I 
S . .A. 

EIRUCH, 49 

BARCELONA 

§ ~ ! P. (~atalunya!l t 7 IJarcc lona I 
;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

A. Biancbini, Ing. 8. A. 
Paseo de Gracia, 100 - Tel. 1530 G.-- BARCELONA 

,Direcció u Teleorafica: "GA VIONES" 

"GAVIONES" 
encofrados y enfagi nados meta li cos para 

DEFENSAS FLUVIALES , 
y dema s a plica"cion es 
(Sistemas patentades) 

·c orrección de tor re n tes - Desviación de cauces - Cons truc cíón 
de pr,esas · Prot ección de ma rge nis. 

Soli citen nuestr¿ folleto que les s era remitído gratis 

TRACTORS AGRICOLÉS ·· 

" e L E T-R A e" 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

T 1 P u '-s · T .A N: e 
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 

'' C L ETR /I C" , 
1ipus W 12 /20 HP. per a tota classe de cultius PESSBTBS; 12.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions P-B S S ETB S: 15. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin :p1és força PE S S ET E S 2 3. O O O 
Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement reduïts. 

. Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

A UTO.~~lÓBIL SALÓ 
TR AF ALGAR, 52 
B A R C ELONA. 



I 
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VILAFRANCA 
DEL 

~urunal~ a Rent [riptana i Xeret ~e la frontera 

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

PREMSA CONT •NUA (('SEPS.;I)) 

PREMSA HIDI\.AULICA aATL/.IS)) 

APARELLS D'ANÀLISIS DE VINS : 
PRODUCTES ENOLÓGICS 
ADOBS : SULFAT I SOFRES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

MOLl ''JAY BEE'' EL MILLOR 
DEL MON 

EXPRÉS PER A AGRICU .tTORS I RAMADERS 

E ls molins "JAY BEE" es fabriquen en nou taman ys diferents, capaços per a moldre de 40 a 
goo Kgs. per hora. Qualsevol dels models està equipa,t usualment amb aspirador i recol·Jector 
de pols, amb això resulta una instal·lació completa . Unic molí que mòlt perfec-
tament a lfals i farratge s secs, productes que, bon punt mòlts, poden donar-se 
a les vaq ues, porcs, pollastresí etc., e tc., sols o barrejats amb altres gèneres; 
resultant un pinso de fàcil digerir i a la vegada sa i molt econòmic. 

Construït per The Bossert Corporation, Utica -New-York 

Agent exclusiu per a 
Bspanya i Portugal: JOSEP ILLA 
V IA LAIETANA, 15, 2. 0 

:: TELÈFONS: A . 2210iA.4515 : : BARCELONA 

C01tlPA l\1YIA GENERAL D 'ASFALTS I PORI.-AND 

ASLAN D 
Passeig de Gràcia, 45 BARCELONA 

Adreça pos tal: Apartat 2ó3 - BARCELONA 
Adreça telegràfica, telefònica, cab le i radiotelegràfica: ASLAND - BARCELONA 

F AB RIQUES a LA. POBLA DE LILLET i MONTCADA (Barcelona) 

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo) - BILBAO 

PRODUCCIÓ ANYAL 300.000 TONES 



NO SP E . RAL 
Substitueix amb avantatge el Sulfat de Coure 
El producte més pr àctic , segur i economic assajat per les Estacions 
Vitícoles de l 'Estat contra El Mildiu (Cochillys Eudemis) 

El N osperal és més . 
econòmic que el Sulfat 
de Coure, m·és pràctic 
pel seu empleu i més 
enèrgic pels result~ts 
obtinguts. Aparells 
Pulveritzadors. 
Ensofradores. 

Els més pràctics, els 

més segurs de duració, 

els més economies. Ma-

terial per a la vinya. 

Escaldadores. Guants 

de malla, et c. Sofres 

Flor, Terròs i Sublimat 

VICENTS VILA CLOSA, succesor de.Keoels i Vila 
Passeig de Gràcia, 88 Telèfon 1338 6. - Dir. telegràfica: KEGEVILA BAR CEL ON A 

- . 

Prop. l•etart·sl Qua n necessite u e. l evar aigua 
• r e e o r d e u - v o s s e m p r e. d e 1 a 

Bomba .MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció · 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, 252 - Barcelona 
(entre R . Catalunya i Ba lmes j 

L'ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTAT~ÓS 

• • 
~tana ml a 
Ql.ll1:IDGD~~~ 
19/2ocyo DE NITROGENO Y 60.'Yo DE CAL 
~~~"'JjD'IRD"Ifl)l!lliRASUol'iCIM 

FACILITA DETALLS 1 ASS AI GS G ll AT UITS E L 

DELEGAT TÈCNIC DEL CENTRE D'INFORMACiÓ AGRÍCOLA DE LA ClAN AMlDA A BARCELONA : ~ 
CARI..ES BIEI..SA ROXI..O- CONSELL DE CENT , 294- BARCEI..ONA 

~---~· -
" · LOPIU tr.A UU.S , IMP. , tH PUTA CIÓH U 


