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No publi 
quem l'a
costumat 
gravat per 
la vaga de 
gravadors 

A la primera adolescència cal que 
el cap de casa aprengui de 

conrear. Per a edificar, éal pensar-ho 

bona estona, però per a conrear no 

cal pensar-hi, sinó fer-ho . En arribar 

als trenta-sis anys aleshores cal edifi

car si tens el ca1np conreat. E difica 

de manera que la granja no detnani 

finca, ni 1a finca granja. 

M. PoRcr CATó 
(Trad. de la Fundació Bernat Vletge ) 
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El p réssecs a Califòrnia, per R. S~la.- El Centre d'En enyance 
Pràctiques Agrícoles, per t\1. Rossell i Vilar. - \ inificació de 
raïms a norma ls, per Josep Jové. - Per voler posar clll·ander , 
ara no hi seran a temps els metges, per J. Sena i Viver. - El 
control de llet, pel Prof. R . Giuliani.- La posta cl'biv rn , per L. Ga
llin :'lt. - Raport a la Cambra Agrícola de Girona, per j\[. Rossell i 
~-La cançó de l'enfadós, per Ramon Nubiola. - Una mica 

de tot. - Noticiari. - El mercat 
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ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA 
publicada sota la direcciò de G. VVERY 

VOLUMS PUBLICATS 

Quimlca agricola cQulm ca del •uelo¡. O. Anclrt (2.• edició ·. 
Dos volums.-Te '"• 24 pessete s 

Qufmlca agrlcola tQulmic<t vegetal). O. Antlri (2." edició). 
Dos volums. -24 , t <S 

Viticultura. P Pacotlel (2.• edlciól.-1!1 ptea. 
Vlnlflcaclón. P. Pacotlet (2.• edlcló) .-14 ptea. 
Higiene y Enfermedadea del ganado. P. Cagny y R. Ooain 

(2 • edició).-14 ~tes. 
Avicultura. Voiiellter (2 ." edlció).-14 ptea. 
A bo nos . C. V. Oa rofn (2 • edició). Dos volums.-24 ptea. 
Cereales C. V Q.¡ rola.- 14 pres. 
Rlegos y Drenajes. E. Ri8ltr y O. Wtry. - 14 ptes. 
Las Conservas de fru tas. A. Ro/et (2 • edlcló). -14 ptea. 
Agricultura general. P. Diffloth 2.• edició). 4 volums. 

I. Sur l o ¡¡ mejornmiPII!O de /ns ti1rras.-1~ vtes . 
I l. Lnbores u rotf1cirin de cul/fvos. -12 ptes. 

III. Siembrns u culdadn de los cultivos. -12 ptes. 
IV. Cosechns u conseroacion de los productos agrlcolas. 

- li ~·te•. 

Allmentación racional de lo11 Anlmalea doméstlcos. Oouln . 
-14 ptes. 

Entomologia y Para&ltologia agrlcolas. Oul'llnux. - 14 pies. 
Enfermedades parasitaria s de las plantas cultlvadaa. P. De 

lacroix.-12 ptes. 
Enfermedades no paraaitarlas de las plantas cultfvadas. 

P. Delacroix.- 12 ptes, 
Lechería. C < orlin (2.• edició) . -12 ptes. 
Arboricultura frutal. Bussard y Duval (2.• edlcló).-14 ptes. 
Material viticola. R. Brunet.- 12 ptea. 
Matetial vlnícol ' · R Brunet.-14 ptes. 
Prados y Plan ta s forr•jeras. C V OaroiP -1!1 ptes . 
Botanlca agricola. E. Schrobaux y j. Nanot.-1 2 ptes. 
Zootecnla general. P. Diffloth. 2 voluma.-27 pies. 
Microbiologia agrícola. E. Kayser. 2 volumt.-24 ptea. 

Ganado !anar. P. Difflolh.-12 ptes. 
Sllvlcultuni. A. ,Fron.-14 ptes. 
Razas bovinas. P Difflotl!.-15 ptes. 
Aguardlentes y Vinagres. P. Pacoltet.-14 pies. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, productos del corral 

l de la lechería . A. R-•le.- 12 ptes. 
La remolacha y la fabricaclón del azúcar de remolacha. 

Saillard.- 17 pies. 
laduRtrla y comercio de los Abonos. PluPinnge.-14 pies. 
Construcciones rural es.¡. Danguy.- 14 pte s. 
Economia rural. E. jou : ier -14 pies. 
Compendio de Agricultura. C. Sellensperger.-14 pies . 
Explotación de un dominlo agrfcola. R. Vulgner. -15 ptes. 
Apicultora. R. Homme/1. - 14 ptes. 
Cultivo hortícola. L. Bussard.-12 ptes. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Dlff/oth.-12 ptes. 
El Manzano de sldray la Sldreria. Warcollier. - 15 ptes. 
Sericicultura. P . Viei/.-12 ptes. 
Hidrologia agrícola. F. Dléaert -12 ptes. 
Higiene de la Granja. Regn ard y Port/er.-12 ptes . 
La lltimbrera 1 Cultivo y apli caciones) E. Leroux.-1 2 pies. 
Practicas de lngenlería rural. Provost y Rotley.-12 pies. 

· Maqulnas de labranza. G. Coupan -14 pies. 
Razas caballares. P Dlff/otl!.-14 ptes. 
Analisis agrlcolas. R. Ouillin.-12 ptes. 
Produccíón y doma del cabal'o. /. Bonne[ont.-12 ptes. 
Meteorologia y Física agrícolas. Klein y Sanson-12 ptes. 
Electrlcidad agrícola. A. P t 1.-14 ptes. 
El llbro d• la campeslna O. Bussard.-12 ptes. 
Topografia agrícola. C. Muret. -12 pies. 
Destllerla agrlcola e lndu¡¡trlal Bou/lang ·r Dos volums. Pu

blicat el prímer.-12 pt rs. 
Vlno• de Champaña y Vlnos espumosos. Pacottet y Oultton · 

neau. -12 pte s. 

VOLUMS EN PREMPSA 

Dedllería agricola e lndu1trlal. E. Boullanger Volum il. 
Plantas de escarda. H Hitler. 
Previslón del tlempo. San son. 

Cultlvos merídionales. Rivlére y Lecq. 2 volums. 
Piscicultura U. Ouenaux. 
Geologi a agrícola. Corc/. 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies i Drogueries i a VA.· 
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - 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. 
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Molins trituradors 

"El [ampeón Universal" 
Patent u.• 91267 

@ 

Medalla d'or en l' Exposició de 

Maqui nàri a Agrícola de Barce

lona, Juny de 1927 

@ @ @ 

El més avançat en molins per a l'ela

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucr e, canyella, pebre, 

calç, guix, alfals , pa lla, carbó, ossos , 

xufla, etc. etc. -· Demanin referència 

:: :: i detalls del darrer model a .... 

HLlRC _rfORRES 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

A6Rf(Ul TOR~ I 

a ssort iu

vos de 

E l de cie nt ífica elaboració - El de senzilla 
utilització - E l q ue és r ea lmen t econòmic 

De positius res ultats - Pr opis per comba
tre conj untament O IDI UM I MILDIU 

Poderós insecticida - Emprat e n !tivern defensa la 
vinya t ot l'an,•-Combat e l LLAMPAT o FERIDURA 
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INI'ORMACION S, CON'>ULTES, DlPRESOS, CONDICIONS 

H ENRY DORGEBRAY 
V I A L AIETANA, 1 9 BARCELONA 

La casa H. OORGEBRAY pm gratuïtament el seu semi tètoic a disposició de ls Agricultors 

TRACTORS AGRICOLES 

"VLETRAC" 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11 11 111 111 11 11 111 11 11 11 1111111 11 11 111 11 111 1111111111111111111111 1111 

TIPUS TANC 
12/20, 20/27, 30/45, 401 55, 80¡60 y 100/125 HP. 

Gran Premi, Medalla · d'Or ,i Diploma 
d'Honor en l'Exposició Internacional 

de Barcelona 

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 ~es finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

"CLETRAC" 
Aparells complementaris de totes classes i marques. a preus considerablement reduits. 

Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

AUTOM-ÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, 52 
BARCELO N A 



''DER .CUSAN ' ' 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar. 

Té aplicació en ferides i processos infec
tats tant en les persones com en els 
irracionals. ,Mata els paràsits (polls, 
puces, etc.) Es insubstituïble per a tractar aquestes 
a feccions en l'a viram, gossos, gats i altres animals 
domèstics. Desinfecta i cicatritza les picades dels 
tà vecs. No és metzinós ni irritant. 

li Higiènic 

Econòmic 

Perpetu 
Marca Registrada 

Pràctic 
Trans
portable 
Estètic 

La darrera paraula en la colombicultura 

El criador desmuntable per a coloms 

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

És indispensable en el seu colomar 
si vol treure profit i trobar 
plaer en la cria de coloms 

Demanar informes i catàlegs a : 

T. GAZA I COSTA-R.da St. Pere, 47-Barcelona 
Concessionari exclusiu de les Patents Fornaguera del 

11 COLOMCRIA'' 
l'E X POSICI Ó DE BAR CE LON A 

11 

Vis itar e l pabe116 que ten im en el pat i del P alau d , Ag r icultura d e I 

ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit 1'60 ptes. - Tub gran 3'65 ptes. 
Tub per a Cliniques i Veterinària 7'70 ptes. 

LABORA TORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
Director: J. e u sí, Farmacèutic - M uN o u I Barcelona 

Quin és el millor pinso 1 
Quin és el pinso més barat? 
Per als cavalls, muls, ases i conills 

LA GARROFA ESMICO
LADA SENSE GARROFÍ 

Per a les vaques, ovelles i cabres 

LA GARROFA TRITURADA 
més petita que l'anterior 

Per als porGs 

LA FARINA DE GARROFA 

INFORMES I PREUS: 

PRODUCTES AGRÍCOLES I DERIVATS, S. A. 

Provença, 697 BARCELONA 
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I R~Mi\DERIA 
DIES DE SORTIDA: EL 15 DE CADA MES 

UN SOL NÚMERO: 1 Pesseta 

D IRI!CTOR : SllBSCRIPCIÓ: BARCELONA, ANY: Ptes. 9 

f' ORA: Ptes. 10 l!STRANOI!R: Ptes. 1 t M. ROSSELL I VILAR 

Els . préssecs a Califòrnia 
Una lliçó d'organització 

e·, ALIFÒRNIA ha entrat en la sobreproducció 
de fruita . Ja alguna altra vegada en aques

tes planes hem anotat la crisi que passen els 
productors de préssecs per a conserva, degut a 
què llur producció és major que les necessitats 
del consum. 

Al 1929 no hi hagué problema perquè freds 
tardans, molt generals, aclariren fortament la co

llita. Es pagaren els préssecs als volts de 35 
dòlars la tona. 

Enguany , però, tornen a tenir una collitas
sa. Enfront del problema de collocar-la, se 

n'ban preocupat amb temps els conservers , els 

pagesos, els banquers i els governants. Han arri
bat al següent resultat que exposem a la con

sideració dels nostres fruitaires . 
Un Comitè lliurement constituït, amb elements 

conservers, pagesos i un representant de l'Estat, 

és l'organisme encarregat de vetllar pel compli
ments del convingut. 

Els conservers es comprometen a no envasar 

entre tots més d'un total de I3.ooo .ooo de cai
xes-caixa d vint-i-quatre pots de 2' 5 lliures 

(equival a nostre pot d'un quilo), que és el que 
creuen que pot engolir el consum anual. 

El preu únic fixat per tot l'Estat, i acceptat 

pels pagesos, és de 13 dòlars la tona en l'arbre, 

més 7 dòlars en concepte de despeses de collir 
i transportar a fàbrica, per cada tona que es 
culli i vagi a la conserveria. 

El Comitè curarà que només vagi a la fàbrica 

de conserves (al preu de 13 més 7 dòlars) fruit 
extra de primera, fent que tot el restant quedi 
per inútil en poder del productor, però pagant

lo igualment a 13 dòlars la tona . 

Deixeu que traduïm : «Els diners amb què el 
' Comitè pagarà la fruita que hagi de deixar-se 

en els arbres per inaprofitable, sortirà dels con

servers, els quals la pagaran 6' 5 dòlars per tona 
que conservin. De manera que enguany al cou

server cada tona li costarà 26' so dòlars . Amb 
aquests 6' 5 dòlars, el Comitè pagarà a 13 dòlars 
la tona .el 30 per cent de la collita, que quedarà 
sens conservar, quantitat que se suposa se n'ani

rà als volts de ur.ooo tones. Si la realitat dife

rís dels càlculs pressuposats, els conservers es 
comprometen a pagar el que calgui per tal que 

la fabricació d'enguany no passi dels 13 milions 
de cai~es.>> Hi és en aquest compromís un 96 
per cent de la producció . 

.es una magnífica lliçó d'organització pública 
i de defensa i foment de la seva producció, ja 
que eliminant l'envàs de les classes inferiors 

s'augmenta l'estima i el mercat del que hom 
conservi. 

¿Què us sembla, fruitaires del Llobregat, si 

haguéssiu de vendre els préssecs a 20 dòlars la 
tona, és a dir, en canvi n01·ma'l, a una pesseta 

la rova? Clar que allí amb aquest preus no hi 

tenen la vida, però hi poden haver seccions que 
ho aguantin. Seccions que produeixen un promig 

de rs tones per hectàrea (comtat de Stanislaus), 

en seccions molt favorables, 33 tones per hectà

rea i registrant-se casos de 70 tones per hectà
rea. 

¿Que hi arribeu a aquestes produccions, frui
taires del Llobregat, vosaltres que us penseu que 

no us cal aprendre res en fer fruita? 

R. SALA 



El Centre d'Ensenyances 

H EUS ací una Institució que acaba de crear 
la Diputació i que de dret i de fet neix 

morta. La seva vida, si no es r~forma ben aviat, 
durarà el que duri l'actual Diputació. 
Del Govern de Berenguer se n'ha dit la segona 
dictadura. En alguns aspectes això és cert. Pel 
que afecta la Diputació, la seva actuació fins ara 
ha estat amfíbia. Si per un costat s'ha empalmat 
amb la sana tradició catalanista, per altra, ha 
utilitzat els mateixos procediments de la prime
ra dictadura. I en aquest últim cas es troba la 
creació del «Centre d'Ensenyances i Pràctiques 
Agrícoles». 

En seguir el procés de la creació de dit Cen
tre es diria que estava inspirat en els mateixos 
prejudicis dels homes que ocupaven el càrrec de 
diputat en la Diputació de la dictadura. Alesho
res, com ara, una idea planava per damunt de 
totes : donar als alumnes un títol oficial. Segu
rament que per a la possible obtenció d'aquest 
títol s'hau sacrificat moltes coses, i potser ací es 
troba la causa inicial de la davallada que han so
fert les institucions d'ensenyança i serveis tèc
nics actuals en comparació als que existien en 
temps de la gloriosa Mancomunitat. 

No volem pas en aquest moment discutir si el 
títol oficial porta avantatges o, pel contrari, és 
senzillament un destorb, però notem de passada 
que la Diputació de la dictadura, carn i ungla 
amb Primo de Ribera, arribà a aconseguir el co
bejat títol oficial, títol, però, que no donava dret 
a cap actuació pública a llurs tenedors. El títol 
era un paper mullat. 

La Diputació actual, que no és pas del tot go
vernamental, no deu pas haver obtingut el títol 
oficial per als alumnes de l'Escola d'Agricultu
ra de Barcelona , puix que en el prospecte -de dita 
Escola anunciant les carreres que s'hi cursen, 
no parla ni resa el títol oficial. Aquesta conces
sió no l'hem pas vista tampoc a la rrGaceta de 
Madrid». 

¿ Valia la pena, doncs, de fer sacrificis per 
una senzilla promesa que segurament obtingué el 
Conseller de Cultura? 

En aquest punt la Diputació de la dictadura i 
la Diputació actúal, tan pels propòsits com pels 
resultats, ofereixen un~ analogia evident. 

Però hi ha quelcom de més greu : el nomena
ment _de personal. En matèria d'ensenyances i 
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1 Pràctiques Agrícoles 

de tècnica , el factor personal ocupa un lloc de 
primer ordre . No és el títol d'una càtedra el que 
respon de l'ensenyament, sinó les qualitats del 
professor, com tampoc l'ocupació d'un càrrec tèc- . 
nie és garantia que el servei encomanat es rea
litzi amb eficàcia, si l'agraciat no reuneix les de
gudes aptituds. 

La Diputació de la dictadura, en dimitir la 
immensa majoria de professors de l'Escola Su
perior d'Agricultura, tots ells, absolutament, in
gressats mitjançant concurs o oposició, concurs 
que comprenia la presentació de dues :t;nemòries, 
una que havia de tractar de la matèria a ense
nyar i altra de caràcter pedagògic. Si el Jurat 
no es pronunciava per unanimitat a favor d'un 
dels candidats, llavors hi havia oposició entre 
els dos candidats que més vots havien obtingut. 
En virtut dels nomenaments temporals, hi ha
via professor que es mantenia en la càtedra per 
haver guanyat seguidament dos i tres concursos 
públics. Volem dir amb tot això, que la majoria 
dels professors eren ben provats i que a tots ells 
bons feixucs havien tingut per a mantenir-se al 
seu lloc. 

Tots aquests mèrits de res no serviren en el 
cas Delshauwers. Tots els professors que no s'a
vingueren a compartir l'insult públic que el Baró 
de Viver inferí al professor Delshauwers foren 
dimitits. I aquests professors amb garanties, fo
ren substituïts per gent, alguns d'ells sense cap 
mena de solvència, i això no per concursos, sinó 
per nomenament directe. 

¿Com ha procedit l'actual Diputació en el no
menament de personal? L'actual Diputació tenia 
una garantia de la qual mancava la Diputació 
de la dictadura, això és, que la majoria o tots 
els professors de l'Escola Superior d'Agricultu
ra, o sigui de la bona Escola, desitjaven reinte
grar-se al seu lloc. Amb això gran nombre de 
places quedaven cobertes amb professors compe
tents. Les altres places havien d'ésser proveïdes 
per concurs públic. Per això hi havia temps . La 
convocatòria per al proveïment de places sortí a 
últims de juliol, de forma que restaven més de 
dos mesos perquè els aspirants poguessin redac
tar llurs memòries. Els diversos Jurats s'haurien 
pogut formar amb els antics professors expul
sats. Aquest procediment, tan fàcil, tan just i 
tan lògic de realitzar i tan en consonància amb la 
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tradició catalanista, es veié reemplaçat pel mèto
de la dictadura, o sigui, el nomenament directe. 

I com en la dictadura, anàlogament a la dic
tadura, han estat nomenats professors algunes 
persones que tothom ignorava que sabessin la 
ciència que han d'ensenyar. D'entre aquests n'hi 
ha que procedeixen de l'antic Departament d'A
gricultura, i altres completament estranys a les 
ciències agra-pecuàries. Alguns d'aquests senyors 
que han tingut la impudícia de sol-licitar càrrecs 
per als quals no estaven preparats, no sabem pas 
que hagin presentat la dimissió ; d'altres, que, 
potser, han estat nomenats per al càrrec A, en 
compte$ del càrrec B que sol-licitaven, tampoc 
no s'han cregut en el cas de renunciar. 

Certament, pot haver-hi una persona nomena
da professor que tan sols qui l'hagi nomenada 
sabés que estava en condicions de lluir-se en la 
càtedra. Però en qüestions tim importants com 
la instrucció i la cultura, els professors, com la 
tn}lller de Cèsar, no sols han d'ésser honrats, 
sinó semblar-ho, és a dir, ni en el cas que al 
Conseller de Cultura li constés a ell sol i a ningú 
més que tal individu és apte per a una càtedra 
determinada, ni en aquest cas, el Conseller no 
tindria dret a nomenar-lo professor. Un . profes
sor, a més de saber, o millor, dominar, la ciència 
que ha d'ensenyar, ha d'haver donat proves pú
bliques, o en últim terme a un Jurat, que sap 
el que ha de saber. I quan un nomenament no 
es realitza en aquestes condicions, tants els que 
el donen com els que l'accepten, malgrat uns i 
altres puguin trobar-se en terreny ferm dintre 
de la legalitat, cometen un mancament als inte
ressos cultur.als, puix que rebaixen l'alta funció 

Vinificació de 

E NCARA que en un article anterior anunciava 
que avui donaria algunes breus indica

cions per a corregir els mostos i vins procedents 
de raïms alterats, he cregut millor deixar-ho per 
a una altra ocasió i explicar avui el tractament 
a donar als raïms defectuosos. 

És molt freqüent el cas que les vinyes planta
des en terrenys abarrancats s'inundin, és a dir, 
que l'aigua recollida per les pluges les cobreixi. 
Si això passa abans de la brosta del cep o des
prés d'haver veremat, no causarà danys o seran 
aquests molt lleus ; però si succeeix quan els 
raïms són madurs o mentre estan madurant, ja 
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de la cultura a la categoria dels empleus que no 
necessiten coneixements especials. 

Que es fullegi la premsa catalanista arran dels 
nomenaments de prc¡fessors que féu la dictadura 
i es veurà com aquesta premsa s'escruixí dels 
mals que es feia a la cultura, per donar les cà
tedres a personal incompetent. 

S'ha de confessar que la premsa d'ara no ha 
pas estat a l'altura de les circums~àncies. Cap 
quotidià, ni La Veu, ni La Publicitat, ni La Nau, 
ni El Matí no s'han ocupat d'aquesta qüestió 
transcendent per a la vida dels pobles, i més en
cara per aquells que totes les seves reivindica
cions es basen en el fet diferencial de la cul
tura. 

Ésser sols en una qüestió fonamental per a 
Catalunya (vegi's altres raon adduïdes en Mi
·rador, rr de setembre), mancar-nos l'ajut dels 
rotatius i altres periòdics, no ens farà pas ca
llar ni deixar de perseguir els nostres propòsits. 

La nostra ploma no ha de parar fins que es 
realitzi una revisió total dels nomenaments, és 
a dir, fins que l'Escola d'Agricultura i Serveis 
Tècnics tinguin professors i tècnics que hagin 
seguit els tràmits que s'acostumen observar en 
els establiments de la importància de l'Escola 
d'Agricultura i dels Serveis Tècnics. 

Si la Diputació actual no volgués realitzar 
aquesta · revisió que demanem pel bon nom de 
la nostra cultura i de la tradició cultural catala
nista, ens reservem demanar a la futura Dip-q
tació, filla del surfagi universal, la derogació 
del decret creador del Centre d'Ensenyances i 
P1'àct-iques Agrícoles. 

NI. ROSSELL I VILAR 

•• ratms anormals 

serà una altra cosa, i serà necessari que hom hi 
apliqui certa cura si no vol exposar-se a greus 
perjudicis. 

Els raïms que han estat inundats es recobrei-, 
xen d'una capa fangosa, que pot ésser més o 
menys perjudicial al vi, segons la naturalesa 
de la terra. · 

Quan el fang enganxat al raïm és argilós, els 
danys causats seran febles, però si és calcari o 
magnèsic, determinarà la neutralització de l'aci
desa. 

En una vinya inundada l'aigua s'emporta el 
sucre escampat per la part exterior de la pell i 



a més entra di11s el gra. Per consegüent, els 
vins procedents de vinyes inundades seran de 
fluixa graduació i, en la major part dels casos, 
pobres en àcids . 

Encara que generalment és impossible o bé 
molt difícil la pràctica de rentar els raïms co
berts de fang per la falta d'aigua corrent que 
generalment hi ha als nostres camps, donaré al
gunes indic~cions sobre aquesta pràctica. 

Els raïms procedents de ceps inundats es ren
ten amb aigua a la que hom haurà afegit prè
viament el 2 per cent d'àcid sulfúric, per espai 
de dos minuts . Podran rentar-se fent ús dels cis
tells mateixos que es fan servir per portar els 
raïms del cep al carro ; després, es rentaran amb 
aigua corrent per a eliminar els sulfats formats 
per l'àcid. 

Si es disposa de força aigua--cosa rara-el 
millor és rentar els raïms submergint les ciste
lles en una solució d'àcid clorhídric pur, que 
dissol millor que el sulfúric les partícules terro
ses. S'ha de tenir molta cura de rentar bé amb 
força aigua els raïms així tractats, del contra
ri, s'augmentarien els clorurs del vi. 

Els raïms així tractats ens donaran vi més 
ric en àcids i alcohol que el que s 'obtindria per 
procediments ordinaris. Ho han demostrat gran 
nombre de reputat s enòlegs . 

Per a la vinificació de raïms defectuosos, s' im
posa que separem la raspa i els grans més do
lents , dels altres. Per aquest fi, la Societat Eno
lògica del Penedès, S. A., construeix unes mà
quines t repitjadores-desgranadores que serveixen 
m?lt bé per aquest objecte . Té l'avantatge aques
ta màquina que traient la xapa sembrada de 
forats que serveix de desgranadora, queda con
vertida en trepitjadora senzilla. 

Tant si la verema és blanca com negra, s'im
posa vinificar en verge els raïms defectuosos. 

Mentre es trepitja la verema, és necessari afe
gir-hi uns roo_ cmc. d'àcid sulfurós líquid per 
cada roo quilos de verema, suposant que l'àcid 
tingui de 30 a 35 per cent de riquesa com té el 
que es troba generalment al comerç. 

Si hem rentat els raïms, és necessari afegir 
al toll de most llevadures pures, o bé most ben 
constituït i en plena fermentació, puix, com ja 
sabem, la major quantitat de fermei1ts es troben 
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a la part de fora de la pell, i havent rentat els 
raïms amb aigua corrent, la major part han 
marxat del raïm per mesclar-se amb l'aigua . 

També és una pràctica que dóna molts bons 
resultats, en el cas d'elaboració de raïms coberts 
d'una çapa fangosa, degut a les pluges o a què 
tocaven a terra, privar, per mitj à del sulfurós, 
que el most fermenti, i tenir-lo en repòs de dot
ze a vint-i-quatre hores . La terra es posa al fou s 
de la ti_na i resulta fàcil separar-la trasbalsant 
el most. És aconsellable trasbalsar-lo al contac
te de l'aire perquè perdi part del sulfurós que 
conté, i una vegada a la tina, que fermenti. En 
cas que haguem posat al most una quantitat 
massa forta d'àcid sulfu rós i que li costi fermen
tar, bastarà, perquè prengui activitat, afegir-hi 
llevadures avesades al gas sulfruós, o bé most 
en plena fermentació. 

Com ja hem dit, les matèries que més falta 
fan als vins procedent · de vinyes inundades, 
són l'àcid i l'alcohol ; per tant, és això el q.ue 
cal corregir. Els vins que tenen de 14 graus 
per amunt d'alcohol--cosa gens freqüents-, no 
cal que els fem cap addició d'aquest element, 
puix ja en tenen prou per a poder conservarse ; 
caldrà,. però, que el porten de 3 a 3' 5 grams 
d'àcid tàrtric per litre, per evitar que la temu
da casse envaeixi el vi. S'augtueutarà l'acidesa 
afegint al most o al vi-millor al most-àcid 
tàrtric o cítric. El millor és l'àcid cítric, però 
essent actualment el preu de cost tan elevat, pot 
usar-se el tàrtric, puix del contrari, augmenta
ríem més el cost d'elaboració, cosa que convé 
evitar tant com es pugui, donada la crisi que 
travessem. Si el vi fa menys de 14 graus, convé 
afegir-hi alcohol fins augmentar-lo al grau de 
força que en els anys normals arriba, o almenys 
aproximar-s' hi tant corri es pugui . La quantitat 
d'acidesa total amb àcid tàrtirc haurà d'ésser 
d'uns quatre grams per litre, i per tant convin
drà afegir al most o al vi àcid cítric o tàrtric 
fins elevar-lo a aquesta xifra. 

Per a obtenir vins de més alta graduació, és 
una pràctica molt recomanable la concentració 
parcial del most ; però donat el cas que els nos
tres pagesos no disposen generalment del mate
rial ·necessari, per ara no en parlarem. 

Quan calgui vinificar raïms excesivament ma-

LA MILLOR TUBERIA PER A 
CONDUCCIONS A PRESSIO 
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durs, els quals , degut a l'evaporació lenta de 
l'aigua s'han enriquit en sucre i en canvi han 
disminuït els àcids a causa de la llarga respira
ció o oxidació, s'ha de donar el tractament que 
més avall indicarem. 

Si l'evaporació és lenta, els raïms augmenten 
cle sucre i disminueixen els àcids ; però també 
I 'evaporació pot ésser rapidíssima a causa dels 
vents calents, que tenen efecte quan els raïms 
són madurs. Aleshores el most augment en su
cre i en àcids . 

El més convenient fóra afegir al most del pri
mer cas aigua i àcid cítric i tàrtric, i aigua sola 
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al del segon ; però com que la llei no permet 
l'addició d'aigua ni al most ni al vi, caldrà fer 
un cupatge en vins pobres amb els components 
que són massa rics. 

Per últim, si volem obtenir vins sans, no sols 
en la vinificació de raïms defectuosos, sinó sem
pre, hem de tenir gran cura que tot el mate
rial-sòl, premses, pales, etc.-sigui rigorosa
ment net, i per a això utilitzarem la calç abans 
de portar cap raïm al celler, i l'àcid sulfurós 
després . 

JosEP JOVE 
Pallaresos, juliol 1930. 

Per voler posar curanders, ara no 
temps els metges 

hi seran a 

B É n'hi han hagut prou de comissions de 
proveïments per a normalitzar i resoldre 

el problema de les carns, i mai, durant una por
ció d'anys, no hem pogut comprovar que llurs 
actuacions hagin anat més enllà de perseguir el 
delicte en què pugui incórrer el detallista que 
t ingui les balances desllorigades o els pesos de 
cartó. 

Quan l' Anido era governador de Barcelona i 
van posar les taxes, la car·n de bestiar de llana 
la taxaren al preu de la més inferior ; als ra
maders gallecs els va anar de cor què vols : te
nien molt de bestiar per a dur a l'escorxador, i 
mentre els ramaders de les altres regions, que 
tenien el bestiar de bona qualitat, es resistien, 
els gallecs varen poder vendre el que abans de 
les taxes, per inferior qualitat, no podien vendre. 

Aquest va ésser un dels primers passos vers 
la normalitat que tant ens han predicat durant 
set anys. De llavors ençà que el consum de carn 
ha estat cada dia inferior ; el paladar del con
sumidor no pot pas canviar de gust per mitjà 
de qualsevol reial ordre. El consumidor compra 
més carn de bou i porc i s'esta pel que pot de 
comprar carn de moltó. 

Érem en el temps que per a l'economia del 
país es començava a entrar en l'època de les va
ques flaques; la gran guerra feia fer impossi
bles : sols calia tenir gènere per a vendre i fer 
negoc1 . 

, 
Els primers a ressentir-se del torn que havia 

pres el consum de caru, van ésser els ramaders 
catalan:;. Catalw1ya · tenia importants comarques 
que es dedicaven a la recria i engreix de bestiar 
que compraven a Aragó; aquest país mai no 
ha estat abundant en pasturatges per a poder 
retenir el bestiar i dur-lo en bon estat d'engreix 
a l'escorxador, i menys en aquells anys de la 
g:¡erra en què, degut a la forta demanda, va
ren augmentar les cries, i moltes de les comar
ques c.atalanes eren el complemnet d'aquesta ra
maderia que bé podem dir és per exceUència la 
que produeix la millor carn. Avui d'aquesta ra
:¡naderia ja no en queda pas més d'un trenta 
per cent, i gairebé tota va destinada a dur els 
xais a l'escorxador quan pesen uns quinze qui
los, pes viu, això és, que sols han mamat i men
jat gra. 

La recria engreix d'aquesta raça Ja quas1 
ha desaparegut. 

El que diem de la ramaderia catalana, po
dríem dir-ho amb poques variants de la raça se
gurenya i manxega. La plaça de Barcelona, uns 
ans enrera, era quasi sense excepció plaça de 
moltó í ovella . Mentre per una part les taxes 
donaven un preu en el mercat que sols es po

dien salvar, la ramaderia de països pobres, on 
les persones no tenen gaire més bon tracte que 
les bèsties · i que guanyen uns jornals m1sers, 

. 
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on els pastors es mantenen del bestiar que mor 
i de pa i oli que conreen en la finca. 

La recria general es fa en països que tenen 
altres mitjans de vida i els jornals són més re
muneradors. Durant la guerra els termes es pa
gaven tant com hom demanava, puix que no 
s'havia de comptar amb el resultat de la recria, 
sinó amb el preu de compra i venda, que cada 
dia era més gros ; avui els termes es paguen 
igual que llavors, o bé no es poden arrendar. 

L'engreix, a més dels pasturatges, ha d'anar 
acompanyat de pinsos al corral, siguin fencs si
gui grana, i el preu d'aquests aliments resulta 
més car que la carn. 

La ramaderia ben orientada o n·o, que durant 
la guerra havia pres gran increment conegué 
les rebentades de preus en els mercats, i l'ex
plotació, que en diferents regions es feia rela
tivament cara, ha fet que passéssim uns anys 
fins a trobar les conseqüències d'escassesa, de- · 
gut a què el ramader ha anat passant uns anys 
de la manera que ha pogut, per a plegar el ra
mat i salvar-se de majors pèrdues . . 

Al proveïdor, amb les rebentades de preus al 
mercat, a tot arreu li sortí un gall per a fer-li 
la competència, i ha arribat a facturar la carn 
de xai de llet a cinquanta cèntims més barat 
que el preu de taxa. 

Així és que el ramader, çom a últim refugi, 
havia orientat l'explotació a produir carn supe
rior, i com a tal havia de vendre-la, puix que 
a ell també li costava majors despeses i el pro
veïdor la posà a preu de competència, i encara 
tot eren queixes i exclamacions per part d'aquest 
al ramader, «per si aquests xais pesen un quart 
de quilo més del que vares dir-me, si hi ha una 
porció de xais que són molt allargassats ; que 
vas dir-me n'hi havien tres o quatre de negres 
i n'hi ha una dotzena i les pells no valdran 
tant». En fi, que haurem de treure deu cèntims 
per quilo del que vàrem tractar, perquè ningú 
no els voldrà pagar a aquest preu . 

La ignorància del consumidor, que sols veient 
bestiar petit a la taula del detallista ja creu que 
és tendre, que és de la millor qualitat, i que si 
allò que compra o que ha de comprar no és bo, 
hom no sap pas què hi pot fer, puix que és nel 
més alt preu. 

El detallista que durant les rebentades del 
mercat el proveïdor el buscava per a endossar-li 
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més bestiar i tot eren respallades i l'home s'in
Bava i bufava com les serps i amb tons emfàtics 
contestava que : «si me'ls dónes a tal preu, mi
raré si me'n caben més a la cambra», cambra 
que moltes vegades ni tenia, i feia com si no en 
necessités. 

L'home es posava al taulell i per a vendre 
més i per a fer més negoci, segons creia, feia 
al consumidor els mateixos papers de l'auca que 
li feia a ell el proveïdor : donava el que li de
manaven a cor què vols, i quasi gairebé hauria 
arribat a pagar-li l'entrada del cine. 

Resultat de tot això : ni detall ista ni prÒveïdor 
no treien cap benefici, i el que pagava era el 
productor. Avui la plaça de Barcelona sols és 
plaça de xai que pesi de set a deu quilos ; tot 
el que passa d'aques pes ja ha de vendres a 
més baix preu. 

El bestiar es mata tal com sigui, tant si és 
gras com si és flac ; el cas és que sigui petit. 

El ramader de les comarques que tenen bes
tiar de raça gran ha de creuar la raça amb una 
altra de raquítica perquè li doni un tamany més 
acceptable al mercat. Així és que el bestiar de 
gran tamany, que hauria d'ésser el que donés 
millor rendiment d'explotació, ha de fer-se de
generar per a poder-lo vendre. ' 

Avui per a cada cap de bestiar que uns anys 
enrera es matava, se n'han de matar dos o tres 
per a fer els mateixos quilos . 

La producció, a causa del poc guany, ha dis
minuït considerablement en totes les regions ra
maderes, excepte la ramaderia mallorquina que 
aquests últims anys ha augmentat considerable
ment, encara que no ha estat mai molt consi
derable. L'any passq.t portaren a la plaça de 
Barcelona trenta mil xais, que ja n'hi ha ben 
bé prou per a poder prendre-ho per pretext i 
donar un tomet més de garrot als ramaders ca
talans i aragonesos, qÜe tenen la cria destinada 
a dur els xais de llet a l'escorxador, tot i 
essent la raça mallorquina de molt més infe
rior qualitat. 

Mentre es nomenin comissions de proveïments 
tal com es van constituint, sense que el pro
veïdor hi tingui cap intervenció, i es vagin 
acceptant informes d'allà on la procedència pu
gui ésser dubtosa, no es podrà saber exactament . 
on radica el mal, per a apli_car-hi el remei . 

J. SERRA I VIVER 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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El control de llet 

I. - Morfologia i control funcional. 

E L..S zootècnic i ramaders d'Alemanya, du
rant molt de temps adoptaren els caràc

ters exteriors o mètrics i de puntuació per a 
l'examen de les aptituds lleteres de les vaques. 
Aquest mètode, com més minuciós és, més inet1 -
caçment es palesa pel que es refereix al millora
ment de les funcions econòmiques. 

Però els tècnics i els ramaders poc a poc van 
deixant aquest mètode per a adoptar-ne un altre 
basat en el control directe de la producció dels 
animals. La nova orientació ha estat pr;cticada 
amb èxit creixent pel que afecta al bestiar boví 
lleter, i en pocs llustres ha donat resultats vera
ment notables . A Alemanya no es parla més que 
de la prova funcional aplicada, ultra a la vaca 
lletera, a la cabra i a l'ovella de llet, als ovins 
de llana i carn, als porcs, als cavalls de sella, 
als cavalls de tir lleuger i pesat, etc., és a dir, 
es tracta d'una veritable reacció contra els mè
todes aparentment racionals, però que a través 
d'una llarga experiència s'han demostrat imper
fectes i potser inadequats a l'objectiu de la zoo
tècnia, que és augmentar la capacitat producti
va dels animals, tot reduint el preu unitari clel 
cost. 

És d'esperar que aquesta reacció es propagui 
per tota Itàlia i altres països, perquè cr~iem .que 
amb aquest mètode els nostres animals es podran 
valoritzar molt més. Serà convenient, després 
de l'elogi previ del mètode de control que expli
quem, veure en què consisteix, com s'organitza i 
funciona a Alemanya i quins són els resultats -
obtinguts. 

II.-Or·igen i desenvolupament del control de llet 

La cria del bestiar boví lleter de Germània ha 
tingut sempre molta importància. Dels 17 mi
lions de caps bovins, 9 són de bestiar de llet. 
Abans de 1894 la millora de la raça bovina era 
practicada essencialment en criteri d'examen de 
caràcters exteriors, com encara succeeix en molts 
països. 

La primera temptativa de control lleter o més 
concretament de prova de munyida es realitzà 
en I894 a Algau, naviera. Successivament el 
control lleter començà per adaptar-se, per més 
que no ~anquessin molts contraris, adduint que 
abans de tenir compte de la producció, s'havia 

de considerar la salut i la constitució dels am
mals. Després de 1910, el control de llet comen
çà ~ difondre's en gran escala, principalment 
deu anys abans de la guerra. En el nord d' Ale
manya la reforma fou rebuda molt bé, pen) en 
el centre i sud el mètode es propagà amb més 
dificultats, pel fet que la prop1etat és més repar
tida i els bo~ins no eren exclusivament lleters, 
. inó d'aptituds mixtes. 

La Societat agrària germànica contribuí molt 
a la difusió del control lleter i a fer uniformes i 
relatius els mètodes. La rapidesa de la difusió 
del mètode de control lleter es pot apreciar en 
les xifres següents : l'any 1908 existien 208 so
cietats de control; en 19II, 491 ; en 1912, 545, 
i en el mes de maig de 1914, 792. 

Durant la guerra, per raons fàcils de compren
dre, moltes societats de control cessaren de fun
cionar. Després de la guerra, molts ramaders 
eren del parer de no recomençar el control lle
ter, degut a l'escassedat d'aliments concentrats. 
Precisament el control lleter havia de persistir 
per la senzilla raó que la producció era necessari 
que es realitzés amb el mínim de despeses. 

El control de llet permet identificar la vaca 
que produeix més llet amb la mateixa quantitat 
de farratge . Si això era {üil abans de la guerra, 
en condicions de relativa abundància, esdevenia 
indispensable després de la guerra, per la gran 
escassedat d'aliments. La majoria dels vaquers 
comprengueren que calia reprendre i intensificar 
encara el control de la llet. En 1922, les socie
tats de control pujaven a 1.038 i comprenien un 
conjunt de 430.242 vaques controlades, de ma
nera que en el referit any hi havia 266 societats 
de control de llet més que en 1914. 

És convenient observar que el control de llet 
és més generalitzat en les comarques de grans 
propietats que en les comarques de granges pe
tites. Això ve comprovat per la següent estadís
tica. De cada 100 vaques controlades en 1912 i 
1922, pertanyien : 

1912 1922 
0/ 0 Vaques 0/ 0 

0' 52 1'04 
1'96 l'Ol 

I 1'90 8'64 
..¡_6 '98 48'87 
38'64 39'44 

a granges de 2 Hectàrees 
id 2-S " 
id 5-20 » 

id 20-IOO > 

id més de 100 ~ 



A Baviera, a causa de trobar-se la propietat 
molt repartida, no pogué ésser constituïda i fun
cionar regularment la societat de control, però 
es recomanà la implan tació de cercles de control, 
els quals tenien per objecte realitzar les proves 
de munyides . Els vaquers contreien les següents 
obligacions : 

a) ensenyar 1 ajudar els socis a la prova de 
la munyida; 

b) vigilar els socts en la prova de la mu-
nyida ; • 

e) inscriure les dades al registre ; 

d) seguir en el possible la prova 'de la ma
tèria grassa ; calcular les racions alimentícies 
corresponents a la capacitat productiva de les 

vaques, etc . ; 

' l assistir i representar els socis del cercle. 
La institució d' aquests cercles havia de pre

pa,rar així mateix l'ambient per anar a la crea
ció d' un a societat de con trol. 

III.-0Tganitzaci6 i funcionamem d e les soc? e
cietats de control . 

El nombre de socis de la societat de control 
varia molt en relació a la grandària de les ma
sies, al nombre de vaques per controlar i a la 
periodicitat del control. En els masos regulars, 
amb un efectiu de 50 - 6o vaques, en els quals 
l'operació de control pot ésser realitzada en una 
jornada, el nombre de socis pot ésser de dotze o 
tretze, si el control és bisetmanal, o bé de disset 
a divuit, si el control és trisetmanal. En les co
marques de petites granges, el nombre de socis 
pot elevar-se a seixanta o setanta, i pel contrari 
en les grans masies , s 'han de reduir a tres o 
quatre. 

Primerament, les societats de control funcio
naven independentment una d'altra, i això sig
nificava una gran heterogeneïtat en el treball i 
en els resultats. Després es procurà reunir les 
societats en federacions, les quals tenen per ob
jecte donar uniformitat i mètode de treball en el 
control. Un altre dels objectes de la federació 
és la de proveir en condicions favorables els 
aparells i el material necessari a les societats de 
control. El representant de les federacions és un 
inspector zootècnic, i la labor de les federacions 
es realitza d'acord amb les cambres agrícoles. 
Una qüestió important ês la_ de la persona que 
ha de realitzar el control, puix que de la seva 
escrupolositat i capacitat depèn en gran part el 
bon funcionament de les societats de control. 
Aquests funcionaris solen ésser degudament re
tribuïts. · Per aquesta feina s'escolleixen joves que 
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hagin cursat en escoles de zootècnia o d'agricul 
tura. Gairebé sempre el personal ha de menjat· 
i dormir en les masies on s'ha de realitzar el 
control. Aquest personal és vigilat pels inspec
tors de les federacions. 

El funcionament del control és com s_egueix . _ 
Es determina la quantitat de llet amb una ba
lança especial. El contingut en grassa es deter
mina pel mètode de Gerber. En la major part 
de les societats la pr-ova de la matèria grassa sol 
ésser feta éxpressament en presència dels va
quers . En altres casos, i especialment en les 
petites granges, l'examen de la mantega es fa 
a casa del funcionari, o bé la llet es tramet a 
instituts especials, on determinen la quantitat 
de grassa . 

L a periodicitat del control és de catorze o de 
vint-i-un dies. Una major periodicitat origina da
des incertes, i no és, per consegüent, aconsella
ble . No s'admeten correccions de les dades ob-

. tingudes dels pesos de la llet i de l'anàlisi de 
la grassa. 

Quan per l'alletament del vedell o per mani
festar-se alguna malaltia, no és possible realit
zar un control regular, s'admet la represa del 
control, sempre que la interrupció no sigui ma
jor de nou setmanes. En el cas d'alletament es 
calcula la llet produïda pels primers dies del 
deslletament. Quan la interrupció és per malal
tia, el càlcul es fa tenint present la llet pro
duïda abans i després de la malaltia. 

La durada del control és de 365 dies per a 
totes les societats , però el començament de l'any 
en algunes és el primer de gener, altres el pri
mer de maig i, en :fi, algunes el primer de no
vembre. Aquests començaments d'any serveixen 
per a donar una idea de la regularitat dels parts 

de les lactacions. 

Des del començament de la institució de les 
societats de control s'ha reconegut la convenièn
cia de tenü·. compte de la quantitat de llet, del 
contingut de la matèria grassa i del consum d'ali
ments. Per a fer més factible el treball de ra
cionament i el del control s'ha adoptat el siste
ma de racionaments per grups, constituïts per 
vaques joves, dedicades de poc a la producció de 
llet. El primer benefici obtingut ha estat la mi
llora del sistema d'alimentació i productivitat de 
les vaques. Però el benefici màxim és el següent : 
amb el control d'aliments es determina positi
vament la capacitat productora de les vaques, 
o stgru a identificar la vaca que amb igualtat 
d'aliments produeix major quantitat de llet i de 
mantega. 

PRoF. R. GIULIANI 
(Seguirà .) 
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La posta d'hivern 

L ES polles que pondran més aviat seran les 
que quan palletes hauran quedat més 

prompte emplomades. Les palletes que han tri
gat molt a vestir-se solen ésser animals retardats 
en els quals l'ovari, seguint la pauta general de 
l 'organisme, no començarà a funcionar fin s molt 
tard. Triant les pal letes que s'emplomen aviat, 
s'aconsegueix al mateix temps un altre objecte, 
i és que aquests animals són· sans, vigorosos i 
precoces. Quan la naturalesa ajuda una funció 
no costa gaire a l'home de forçar-la encara més, 
però si en lloc de triar palletes de les condicions 
esmentades es té la pretensió de voler obtenir 
ous aviat i en molta quantitat amb palletes en
darrerides, el fracàs de 1 'explotació és segur. 

La cura que es tingui del galliner, i principal
men t l 'alimentació, poden abreujar el temps obli
gatori de repòs, que en molts casos dura fin s el 
gener - febrer. La funció reproductora necessita 
dues coses : exercici i alimentació azotada. Les 
polles o gallines que disposen de gran espai po
nen més que les tancades en galliners petits i 
poc higiènics . Pel que respecta l'alimentació, cal 
clonar a la polla o gallina aliments rics en matè
ria azotada o nitrogenada. Les segones o quar
tes, la civada, el fajol, els turtós , la farina de 
peix i la de carn constitueixen aliments d'aques-

ta naturalesa. Farina de pe1x o farina de carn, 
i en les cases que fabriquin mantega, xerigot 
de la llet, són indispensables per a excitar i 
mantenir llargament la posta. 

Els medicaments excitants del sistema nerviós 
i els de l'aparell digestiu deuen excloure's de 
I 'alimentació de les gallines que es volen fer pon
dre aviat, puix que la funció no podent ésser 
mantinguda per la virtut d'aquests medicaments, 
resulta que la naturalesa es desgasta. Ara, si 
aquests medicaments no perjudiquen l'estómac ni 
la sang i es donen agalline que van ben alimen
tades, llavors la qüestió canvia per complet. En 
aquest ca~ els excitants serveixen per arrencar 
de cop la funció que pel seu natural hauria tri
gat encara bastants dies. 

Una alimentació rica en matèria nitrogenada, 
si és molt abundosa, engreixa com si estigués 
composta predominantn~ent de matèries hidrocar
b.onades. Cal anar amb compte, doncs, que les 
gallines no estiguin grasses. El greix és un a 
impedimenta per a la producció d'ous. 

Les palletes productores d'ous a l'hivern són 
les que han nascut pel març-abril, les quals po
den començar la posta a últims d'octubre, per
llongant-la fins a la tardor següent. 

L. GALLINAT 

Raport a la Cambra Agrícola de Girona 

nh~stríssim S-r. President . 

Amb molt àe gust accepto i compleixo l'encàr 
rec d ' informar a la Cambra Agrícola Provincial , 
de la qual V . E . és digne presiaent. 

Els dive_rsos mètodes de foment que es poden 
emprar, tots ells van dirigits a una sola finali
tat : produir el més econòmicament possible . 
Qualsevol mètode de foment que no s'ajusti a 
aquest principi és fals . 

En la producció ramadera s'han de tenir en 
compte els següents factors : 

A.- El productor. 
B.-El mercat. 
C.-Els animals. 
Aquests són els tres elements bàsics de tota ex

plotació, individual i col-lectiva. 

ELS PRODUCTORS 

Darrera qualsevol obra, bona o dolenta, hi 
ha sempre l'home que l'ha produïda. És , doncs, 
de l'home, en pnmer lloc, del que cal ocupar- e 
curosamenL 



El ramader de les comarques de la província 
de Girona sap totes aquelles coses empíriques, 
gràcies a les quals, amb més o menys èxit, rea
litza la seva indústria. 

Però els coneixements empírics, si bé consti
tueixen una excellent base d'acció, no complei
xen a bastament la finalitat perseguida, o sigui 
produir el més econòmicament possible. 

Manca, principalment, al ramader, una conei
xença adequada a la ciència de l'alimentació del 
bestiar i una instrucció que li permeti de distin
gir els animals bons dels dolents. 

Una alimentació barata, és la deu de l'èxit de 
tota explotació ramadera. No n'hi ha prou d'es
collir els aliments que es cotitzen a més baix 
preu en el mercat, puix el concepte zootècnic de 
la baratura no equival tan sols a preu baix, sinó 
a la riquesa nutritiva de l'aliment i àdhuc a la 
proporció existent entre el s principis immediats 
que el costitueixen. 

En els pagesos, la coneixença dels animals per 
llurs aptituds és molt rudimentària, com hem 
tingut ocasió d' observar sovint en totes les co
marques. Si un animal és la màquina transfor- · 
madora d'aliments, i la potència de cada una 
d' elles és diversa, com es · comprova cada dia en 
la pràctica, bé caldrà que el ramader sàpiga dis
tingir els animals bons dels dolents i mediocres. 
I les di ferències que presenten els animals, esseFü 
degudes a la raça i a les aptituds, cada espècie 
i cada raça i cada grup d'aptituds posseeixen se
nyals indicadors dels respectius valors, dels 
quals el ramader ha de tenir almenys algunes 
nocwns científiques. 

Er. MERCA'f 

Les necessitats del consum no són sempre les 
mateixes : les exigències varien. 

Cal partir del fet que és el productor qui s'ha 
de sotmetre a la voluntat del consumidor i no 
que el primer s'imposi o tractï d'imposar els 
seus gustos o les seves conveniències al merèat, 

Aquesta noció econòmica tan senzilla, no sem
pre és fàcil de fer-la comprendre a cada classe 
que viu en un medi ambient refractari a les in
novacions. I, encara que la comprengui, sovint 
no la realitza per dificultats d'ordre pràctic o 
per mancar-li l'empenta que el faria decidir a 
acomodar ràpidament la producció a les exigèn
cies del mercat. 

A l'any rz, per exemple, la producció d'ous i 
en general d'aviram, sols era remuneradora en 
les masies que tenien vint o trenta gallines, a les 
quals donaven com únic aliment banal, un gra
pat de blat de moro, abans d'anar a j6c. No fou 
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sinó durant i després de la guerra que la puJa 
de preu dels ous permeté d'industrialitzar, amb 
grans beneficis, 1 'a vi cultura. 

A Puigcerdà, en aquesta mateixa època, tan 
sols es consumia ovella quant a bestiar llaner, 
però ni un xai, per excepció. Actualment, el 
nombre de xais que es sacrifiquen és igual o su
perior al d'ovelles. 

En l'espècie bovina les necessitats que predo
minen són la vaca lletera i el vedell de llet. En 
I 'espècie cavallina, caldrà recomanar que es ·pro
dueixi únicament l'animal massís, amb exclu
sió del de tir lleuger. En bestiar porquí la raça 
ideal fóra la que 110 portés cansalada. En fi, les 
necessitats actuals aconsellen que despareguin de 
la producció els conills que no siguin de pelatge 
blanc, i cal estendre la cria d'oques de raça ca
talana, important l'ànec de Roan, perquè és el 
que té la carn més gustosa, i propagar la cria 
d'ànecs corredors, pels que vulguin ous. 

Un bon sistema de foment ha de tenir sempre 
l'ull fit a les necessitats del mercat per a pro
veir-lo amatent de tot el que demana. 

Ets ANii\IALS 

En bloc, els millors animals són els que. més 
produeixen. Cal fer, però, algunes salvetats. És -
indubtable que si al nostre bestiar de llana se'l 
priva de la transhumància, produirà més carn, 
llet i llana. Però les despeses seran, potser, su
periors al valor dels productes. Per consegüent, 
els millors animals seran els que rendeixen el 
benefici net més gros. 

D'acord amb aquesta definició, el bestiar con
venient per a explotar fóra : 

Espècie cava_llina : eugues de 500 a 6oo quilos 
i cavalls de 6oo a 700 quilos, de raça perxerona 
o bolonyesa. 

Espècie asinal : Exclusivament de raça cata
lana, s~t. b-raça de Vic, que ja és la mateixa que 
existeix a les comarques de Ripollès ï Garrotxa. 

Espècie bovina : Per a la producció de llet : 
la raça Schwytz o suïssa. Les faixes de terra 
plana, tocant al mar, i no perjudicades per la 
tramuntana, podrien criar la raça holandesa. 
Fora d'aquest cas, recomanar en absolut la raça 
Schwytz. 

Per a la producció de treball caldrà conservar 
millorar la raça marinera, pròpia de les comar

ques del Gironès i Selva, com també la raça ca
talana, indígena del Ripollès, Garrotxa i part de 
la de l'Alt Empordà. · 

Espècie ovina: Conservar i millorar la del país, 
coneguda amb el nom comercial de Bergera. 

En les comarques, entre elles la del Baix Em-

I 
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pordà, on existeixen ramats que no practiquen 
ia transhumància, fóra convenient realitzar el 
creuament industrial, que té per objecte augmen
tar el pes dels xais, sense diferència amb les 
despeses de la cria ordinària. La raça creuant 
indicada fóra la Southdown. Però s'ha de deixar 
ben clar que els productes d'aquest creuament 
cap d'ells no es destinaria a reproducció. 

Espècie po?'cÍna : De totes les races precoces 
la que porta menys greix i per consegüent més 
carn és l'anglesa Large lïf!hite. 

Conills : En les comarques afectades per la 
tramu-ntana no criar-ne races de gran tamany ; 
la raça russa, de volum mitjà i carn molt -gusto
sa, seria preferible per a dites comarques. En 
les altres, la raça Viena o qualsevol de gran ta
many i pelatge blanc . 

Gallines : A les comarques de l'Alt Empordà 
i Baix Empordà, la raça empordanesa bLanca o 
?'ossa. En la comarca del Gironès i Selva hau
rien de criar la raça seLvatana, i en totes les al
tres la raça garrotxina. 

En el Parc Zoològic de Barcelona hi ha al
guns lots de les races que s'acaben d'indicar, 
ex,cepte de la raça empordanesa rossa. 

Oques : Exclusivament la raça cataLana. 
Ànecs: Les races de R oan i Corredor d'India. 
Les races aJ.ludides constitueixen, al nostre en-

tendre, les que foren convenients que adoptessin 
els ramaders. Cada una d'elles en la comarca 
apropiada fóra la que donaria millors resultats 
econòmics . 

.En les races preconitzades hi ha algunes in
novacions. Els ramaders no són pas gaire amants 
de modificacions . Només reformen llur bestiar 
quan veuen positivament que el del veí dóna mi
llors resultats que el propi, és a dir, que sempre 
actuen amb notable retard. 

:Cès institucions culturals dé la Mancomuni
tat, que començaren a tenir cert prestigi entre 
els pagesos, havent estat esventades, ha privat 
que es formessin regularment les autoritats tèc~ 

niques, és a dir, que amb el sol consell d'un 
professor, els pagesos, de bon grat, implantessin 
les reformes que els tècnics estimessin perti
nents. 

Un país on la pagesia manqui d'instrucció i 
on no s'hagin creat autoritats tècniques, si vol 
millorar la ramaderia, ha de recórrer necessària
ment a estímuls exteriors i aparatosos, com 
són, per exemple, els Concursos. Per aquesta 
raó, la millora global del bestiar, amb tot i que 
les races existe~ts del país siguin definitives, 
s 'ha d'estimular encara amb els Concursos. 

Els Concursos haurien d'ésser una cosa serio
sa. Però a vegades són una moixiganga, com tots 
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els que celebra l 'A. G. de G. Un concurs o és 
alhora una lliçó pràctica i el principi d'una efi
ciència econòmica, o no té res que veure amb el 
foment de la ramaderia. 

Un concurs és una lliçó pràctica perquè s'ha 
d'acabar fent una crítica del mateix, a l'objecte 
que· els ramaders sàpiguen per quina raó han 
estat donats els premis als animals que els han 
guanyat. Però aquesta lliçó no és més, per dir
ho així, que el començament de l'eficiència del 
Concurs. El Concurs ha d'ésser exclusivament 
de reproductors, i els mascles han de fecundar 
obligatòriament cert nombre de feiJ?.elles, com 
igualment les femelles premiades han d'ésser ex
clusivament cobertes pels mascles premiats, per 
tal de servir i millorar les qualitats de la des
cendència . 

D'aquesta manera, l'entitat organitzadora dels 
Concursos, en comptes de tenir grans quadres 
amb nombrosos reproductors, delega als propie
taris posseïdors dels millors animals aquesta fun
ció de millora convertint així el ramader en ele
ment actiu de la millora que realitza. Aquest 
era , precisament, t'esperit de la Mancomunitat, 
que no creiem pas que a casa nostra ni a l'es
tranger hagi estat superat. 

Quina ha d'ésser la quantia dels premis? 
L'import dels premis ha d'ésser, evidentment, 
proporcionat als treballs i a la cooperació que 
s'exigeix al propietari de l'animal premiat. 

Però si els Concursos constitueixen un bon 
instrument de millora quan es posseeixen races 
bones i adequades a les necessitats del mercat, 
caldrà, en circumstàncies diferents, emprar mè
todes que resolguin amb seguretat les deficièn
cies de la producció_ 

Era ja cosa resolta per la Mancomnnitat que 
vist que la població porcina de tot Catalunya 
no reunia les qualitats desitjables, adquirir cert 
nombre de reproductors i vendre'ls després de 
subhasta entre els propis interessats, o sigui als 
criadors de porcs. 

Això fóra una de les coses que convindria rea
litzar. En l'Escorxador de Barcelona., on afluei
x en porcs de totes les comarques catalanes, hem 
tingut ocasió d'observar durant aquests darrers 
set anys, que els porcs de les comarques giro
nines eren molt degradats. 
~ra bé: una població mestissa i degenerada, 

com és l'actual porcina, els Concursos són im
potents per a regenerar-la. La millora tan sols 
pot ésser eficient, reali~zant el canvi radical de 
la població, canvi relativament poc costós, trac
tant-se d'una espècie tan prolífica. 

Així, doncs, la Cambra Agrícola popria ad
quirir cert nombre de verros i truges i en un 



dia determinat, prèvia la propaganda necessària 
entre els criadors de porcs, vendre dits repro
ductors a subhasta. 

La millora de la població porcina podria te
nir, i tindria, amb seguretat, una importància 
econòmica decissiva, i principalment per a Ba
nyoles, primer mercat de porcs de la província, 
puix que que amb la raça millorada, inclús po
dria prendre el lloc a Vic, que és on es celebra 
el mercat porquí més importan.t de Catalunya. 

Operacions anàlogues es podrien fer respecte 
eh; marrans outhdowns i els ànecs de Roan. 

Quant a les gallines, la intenció de qui infor
ma és de traslladar els lots del Parc Zoològic a 
l'Escola Superior d'Agricultura, i des d'allí ser
vir ous i pollets de les races catalanes a qUl en 
demani. 

Pel que fa als conills i cabres, les races indi
cades es troben a tot arreu, i això dispensa d'ocu
par-se de l'adquisició de reproductors. I 'hi hau
rà prou amb aconsellar-les i premiar-les en els 
Concursos . Cosa igual es pot dir de les oques. 

RESUi\IIDA:\IEN'l' 

la Cambra Agrícola provincial podria realitzar 
un pla orgànic de foment de la ramaderia uti
litzant els següents mitjans: 

I . Crear una biblioteca ramadera, de temes 
concrets , els volums de la qual no haurien d'ésser 
necessàriament d'un nombre fix de planes, però 
sí d'extensió limitada a menys de so pàgines , 
degudament iJ.lustrats. Els volums podrien ven
dre's a preu de cost. 

2. Tenint en compte que la majoria de page
sos, per regla general, han rebut un a instrucció 
primària deficient, les més de les vegades per no 
assistència a classe, i que la lectura no els és 
planera, és imprescindible per a la divulgació 
de coneixements zootècnics emprar les conferèn
cies amb converses i demostracions pràctiques. 

En les temporades de poca feina i en localitats 
apropiades es podrien organitzar cursets. 
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3· Crear un consultori ambulant amb assis
tència obligada als principals mercats (Girona, 
Figueres, Olot, La Bisbal, Santa Coloma i Ba
nyoles) i a més a les fires, el qual podria ésser 
encarregat a un jove competent i entusiasta. El 
consultor, el matins, podria situar-se en el ma
teix lloc on se celebra el mercat, i a les tardes, 
en un local apropiat. 

Les con. ultes, naturalment, haurien d'ésser 
gratuïtes. 

4· Vigoritzar la vida dels S indicats, des del 
punt de vista tècnic i co0peratiu . 

Procurar la formació de Sindicats en els po
bles Òn en faltin. 

Tractar de federar el major nombre de Sindi
cats per a fins concrets. 

S· Organitzar Concursos amb la condició pre
cisa que siguin de reproductors amb obligacions 
a complir, i de celebració periòdica. 

Aquests Concursos haurien el 'ésser tan sols 
per a les races asinal catalana, cavallina, perxe
rona o bolonyesa, Schwytz, marinera i catalana, 
bergera, gallines indígenes, conills russos i vte
na, i oca catalana . 

o caldria celebrar Concursos per a les races 
de cabres , de porcs i d'ànecs, i fins i tant que 
la població hagués canviat radicalment. 

6 . Adquirir eu els països d'origen reproduc
tors pm-cins de la raça Large \1\ hite, marrans 
Southdowu i ànecs de RóàJL 

El pla de foment que s'acaba d'exposar, per a 
-ésser realitzat totalment o en part, ha es
tat pensat amb l'intent que siguin les que 
es vulguin les possibilitats econòmiques ae la 
Cambra Agrícola, es pugui realitzar quelcom, poc 
o molt, a favor de la riquesa pecuària. 

L'informant s'ha concretat a assenyalar els 
punts que li b.an semblat més interessants. Si la 
Cambra Agrícola estima convenient ampliar al
guns dels extrems exposats, el .que subscriu té 
1' honor de posar-se a la disposició de la Corpo
ració que V. I. presideix. 

M. ROSSELL I VILAR 

TRAsT o R Ns GAs TRo IN TE s T I NA Ls o E L BE 6 TIA R SÓN EvITAT s PER L. AliN~~ 
YOGHOURADQ CONDAL Únic que fa passar desapercebut el des-

lletament pels vedells, xais i garrins 
( Farina lacteada amb ferments) 

Immunitza el bestiar i aus contra les 
DEMANEU REI'E.HENCIES ALS AVICULTORS DIARREES MIOROBIArNES 

Mostres i literatura : Passeig de Maragall, 16, torre - Telèfon 79254 - BAR C B LONA 
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La 
, 

can ço 

e m1 saben els lectors, el primer diumenge 
del juliol proppassat, organitzat per la Fe

deració de Sindicats agrícoles del Pla del Llo
bregat, es celebrà a la plaça Major del «Pueblo 
Español» de l'Exposició de Barcelona, un con
curs de fruites. Aquest concurs, pensat i. fet en 
quatre dies, resultà un èxit que àdhuc sorpren
gué els organitzadors. Fou un èxit relatiu- el 
senyor Ramon Sala ja ens ho ha explicat des 
d'aquestes mateixes planes- pel que respecta a 
la part tècnica de producció i per les finalitats 
que poden derivar-se'n ; l'èxit, però, sense pre
cedents, fou el de venda . 

Malgrat l'escassa pn>paganda i que la guixe
ta del ccPueblo Español», en veure la concur
rència del públic, doblà el preu d'entrada, .les 
vint mil caixes de fruita que s'exhibiren es des
patxaren com per encís. 

L'enorme gentada que hi féu cap quedava em
badalida en veure aquell bé de Déu de fruita de 
tota mena, i no tenia prou ulls per a midar
la, ni prou mans per a abastar-la. Tothom con
venia que la fruita era bona i sobretot barata, 
malgrat que als pagesos ens sortís a un preu 
molt més remunerador que de costum. 

Aquella exhibició desféu una llegenda que con
venia d'esvair. Dissortadament, però, encara no 
fou prou eficaç. 

A Barcelona .hi ha la creença que els pagesos 
només porten a vendre les rampoines. Totes les 
publicacions i tots els diaris se n'han fet eco 
un dia o altre. 

No fa pas gaire-i és ben de doldre- un home 
prou documentat com Joan Sacs, abundà en idèn
tics conceptes des de les planes d'un diari ben 
seriós (vegi's La Publicitat, r_s de juny, ((Fruc
tidor»), dient-nos quatre penjaments que ens 
obligaren, malgrat la consideració i l'admiració 
que e_ns mereix el senyor Sacs, a fer una rèplica 
d'aquell diari estant (La Publicitat, 17 de JUny, 
u Les fruí tes surrealistes de J oau Sacs >J ) • 

El 27 de setembre darrer vam haver de msls
tir des de la mateixa Pt,blicitat per a contradir 
un comentari aparegut a El Dia Grófico i una 
nota plena d'inexactituds del Gremi d'Assenta
dors, publicada a El Noticie?'O UnivMsal, sobre 
aquesta mateixa qü.estió. 

de l'enfadós 

A Barcelona, quan la fruita no és bona, en 
tenen la culpa els pagesos ; quan la fruita és cara, 
són els pagesos que l'encareixen. 

I és que la gent, el gros públic, ignora les 
causes de l'encariment i de la mena de fruita 
que es menja. No sap el que s'esdevé al Mercat 
Central. l·o sap que no és possible que la fruita 
que porten els pagesos, sigui marcida, sigui pas
sada, puix que no poden deixar-la un dia per 
l'altre--com s' esdevé amb la que venen els co
missionistes-, pel senzill motiu que els pagesos 
venen al mig del carrer i l'han de liquidar al 
preu que sigui, per bonica que sigui, abans d'a
cabar 1 'hora fixada per a la venda. 

I no pot ésser cert que siguin els pagesos que 
1 'encareixen, per quant aquest any, igual que 
els anteriors, quan als pagesos e1s pagaven la 
fruita de vuit a nou pessetes els deu quilos, els 
establiments de fruita a la menuda la venien de 
seixanta a setanta cèntims la lliura, és a dir, de 
quinze a divuit pessetes els deu quilos ; amb un 
cent per cent de benefici. 

En organitzar la F. de S. A. del P. del Llo
bregat el concurs de fruita de Montjuïc, volia 
demostrar davant del públic, a més de la seva 
potencialitat de producclÓ, prou considerable per 
a proveir el mercat barcelonès, i de la bona qua
litat de les fruites, que els preus que pagava la 
ciutat fins aleshores eren exagerats. 

Volia també aprofitar aquella ocasió per a cri
dar l'atenció dels representants de l'Ajuntament 
de Barcelona que hi assistiren, que llur política 
de proveïments· era completament errònia . Els 
volia fer veure que no és possible l 'abaratiment 
de les subsistències vegetals fins que els Sindi
cats Agrícoles siguin els reguladors del Mercat 
del Born. 

És al record de tothom, que durant la recep
ció que el representant · de l 'Ajuntament de Bar
celona, senyor Rocha, fén als alcaldes de la Co
marca del Llobregat i als presidents dels Sindi

cats Agrícoles al aló de la Casa Comunal del 
aPueblo Español», es feren notar de paraula i en 
una instància lliurada a mans del Cap del Ce
remonial, senyor Riber, aquestes anomalies. Tot
hom que hi assistí pot recordar la respo ta del 
senyor Rocha, el qual assegurà que portaria 
l'afer a la Permanent i el defensaria amb el ma-
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teix zel que ho faria qualsevol president d'un 
Sindiat interessat. 

I bé, al cap de tres mesos encara no hi ha ha
gut temps de parlar-ne. La instància ha fet el 
mateix camí que d'altres presentades en temps 
de la dictadura' del petroli . Ha anat al cove sen
se miraments . 

Al cap de tres mesos, en anar ds interessats 
a saber la resposta, hom ha pogut constatar que 
la instància jeia damunt la taula de qualsevol 
Negociat o a la butxaca d' algun funcionari. I 
això no són efectismes; són veritats com punys, 
demostrades i demostrables, que ningú no gosarà 
contradir. 

Mentrestant el Mercat del Born és en mans 
dels comissionistes. Els pagesos n'hem estat ex
pulsats del tot, malgrat el Reglament i malgrat 
les instàncies i les protestes. I no solament del 
Mercat, sinó de pertot allà on la nostra interven
ció pogués ésser eficaç . 

En aquest moment tenim davant els ull s un 
dictamen de la Ponència de Subsistències que que
dà damunt la taula en la reunió de ·la Perma
nent del 17 de setembre, on es proposava la crta
cw d'una Junta Municipal de Subsistències. 
Dintre aquesta Junta, llevat del senyor Bisbe, hi 
havia tothom de Barcelona. Tothom menys els 
més interessats : els representants dels pagesos 
i dels Sindicats Agrícoles . 

Bé és veritat que hi havia un representant de 
l'Institut Català de Sant Isidre. ¿Però és que 
aquesta entitat, per més mèrits que pugui tenir 
contrets en altres activitats, està à la page de la 
qüestió ? Sincerament - i ens amarga el dir-ho 
i ens exposem una altra vegada a ésser titllats 
de rebentistes - creiem que no. 

Al costat de les moltes virtuts d'aquesta vella 
entitat agrícola hi ha tants o més pecats. I el 
més gros , és el de la manca de compenetració 
entre ·els seus dirigents - persones honorabilís
simes, però poc bregades , conservadores d'una 
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rutina asfixiant i àdhuc algunes desconeixedo
res per complet dels . problemes més fonamental s 
que els toca de defensar - i els pagesos de de
bò, i la proscripció dels elements joves i pro
ductors reals . Altrament, en les formacions de 
Juntes es té massa. en compte el color de la sang , 
en detriment d'altres nobleses no tan ll ampants . 

Tot i sabent que aquesta afirmació, que molts 
pagesos porten al pap i que no han tin gut oca
sió o prou coratge per a engegar-la públicament, 
ferirà moltes susceptibilitats , no podem, honra
dament, deixar de fer-la en aquest inds, en bé 
de la prosperitat'i de l'agricultura catalana. 

I és per això que creiem que no n'hi ha prou 
d'encabir a la Junta de Subsistències el nom glo
riós de l'Institut Català de Sant Isidre com a re
presentant únic dels productors. Cal que els S in
dicats hi tinguin el lloc que els pertany en dret, 
puix representen el percentatge major d'interes
sos a defensar . 

No sabem la sort que espera a la proposta de 
la Ponència de Subsistències, que, en principi i 
salvades algunes errors, creiem encertada. Per 
altra banda, no tenim gaire . confiança en la con
testa que puguin donar-nos a la darrera - ter
cera de la sèrie - instància presentada al repre
sentan t del senyor Alcalde de Barcelona, al Saló 
de la Casa de la Vila del «Pueblo Españoh, el 
elia del concurs de fruites. 

¿Quin camí, doncs, ens resta als pagesos, s1 
tots, fins ara, els hem trobat tancats? 

Repetir les instàncies? I ca! ¿Visitar els 
edils municipals contínuament? Per qu è? ¿ Adre
çar-nos a l'opinió? Qui ho sap ! 

Si als pagesos no ens costés tant de moure'ns, 
potser el camí més dret fóra manifestar-nos pú
blicament a la Plaça de Sant Jaume de Barcelo
na i demanar-ho a crits. 

D'aquesta manera potser es destaparien algu
nes orelles hermètiques . Però, s'està tan bé 
assegut! 

RA~ION NUBIOLA 

o 'i 
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UNA MI CA 

LA LLUITA CONTRA ELS MOSQUITS 

Existeix un peix anomenat l(Gambusia Hol
brokill, que s'alimenta exclusivament de larves 
de mosquits i en destrueix moltes més que els . . . 
petxos ctpnns. 

El doctor Oxner, del Museu Occeanogràfic de 
Mònac, ha curat d'escampar i d'alimentar els 
peixos gambusies en la Costa Atzur. A Monte
cario ho ha assolit completament, com també en 
altres localitats de la Costa Blava. 

Als Estats Units, tota una regió pantanagosa 
del Mississipi ha estat netejada gràcies a l'acció 
dels peixos gambusies. Cosa semblant ha pas
sat a la campinya romana. 

A Barcelona, darrera el Jardí Zoològic, hi ha 
uns grans dipòsits d'aigua que s'utilitzen per a 
regar el Parc de la Ciutadella. Damunt l'aigua 
hi havia sempre un veritable núvol de mosquits, 
i en el Jardí Zoològic mateix eren molt abun
dants. L'any passat es tiraren unes quantes dot
zenes de gambusies a dits dipòsits. Aquest any 
a penes hi ha hagut mosquits. L'any que ve 
no n'hi haurà cap. 

Si algun subscriptor d'AGRICULTURA I RA
MADERIA vol gambusies, que escrigui al director 
de la Revista, amb segell de 30 cèntims per a 
la resposta. 

EL FEMS NOBLES 

Farà cosa de dos anys que a Alemanya, en 
algunes masies utilitzen un procediment de mi
llora dels fems que és ben senzill i de grans re
sultats, segons diuen. Els fems preparats de la 
manera que anem a exposar se'ls ha batejat amb 
el nom de nobles. 

Aquest procediment consisteix a posar el fems 
així que surtin de l'estable, en una pila de 90 
centímetres d'alt, sense pitxar-los. Al cap de 
tres o quatre mesos la temperatura s'aproxima 
a 6o graus. Aleshores es comprimeixen els fems 
fent-hi passar els animals. Després es posa da
munt una altra capa i es repeteix la mateixa 
operació fins que l'altura de la pila sigui de tres 
a cinc metres. La temperatura es manté així du
rant alguns mesos per damunt de 40 graus, cosa 
que és necessària als processos humificants. Al 
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cap de tres o quatre mesos la massa eSI transfqr
ma en humus, fàcilment descomposable en la 
terra. 

Aquests fems calents es poden dipositar en ter
ra rasa. La característia d'aquest adob és la re
ducció molt marcada del nombre de bactèries a 
les qual s es deuen les pèrdues d'azot dels fems 
ordinaris. Per altra part, aquest procediment 
assegura la destrucció completa de la facultat ger
minativa de les llavors de males herbes, cosa que 
no succeeix amb els fems que surten dels femers 
ordinaris. 

Les experiències realitzades amb aquests fems 
els atribueixen un a valor doble o triple de la dels 
fems corrents. 

ETEJA DEL MATERIAL VINARI PER 
LA XILINA 

La xilina és un antisèptic de primer ordre, nou, 
que no ofereix cap perill per l'operador. 

El material vinari sovint es floreix, i contra 
la .floridura es sol utilitzar l'àcid sulfúric, la po
tassa, la sosa i el permanganat de potassa. 

Però la xilina té en comparació dels esmen
tats antisèptics, ultra l'avantatge de no deixar 
a les bótes i altre material de fusta ni rastre de 
floridura, la de poder utilitzar-la com descolorant 
de les bótes. 

L'EXPLOSIU, CREADOR DE TERRA VE
GETAL 

-, 

En una-costa calcària i rocosa absolutament pe
lada es practicaren mines d'un metre a un me
tre i mig de profunditat, espaiades de dos me
tres, contenint de dos a tres petards que explo
taven al mateix temps. Quan el primer rengle 
de mines havia volat, s'anava pel segon, i així 
successivament. Els trossos grossos de pedra es 
destinaren a la venda i foren adquirits pels cons
tructors d'obres, i les pedres fins de tamany 
d'una poma quedaren com a components de la 
terra vegetal. Aquesta terra fou adobada amb 
fems d'ovella i s'hi sembrà una lleguminosa, la 
qual s'enterrà a punt de florir. Després s'afegí 
al camp superfosfat, sulfat amònic i potàssic. 
La primera collita de patates va rendir el 9 per I 

! 

I 

i 
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i la segona el ro, sense cap mena d'irrigació i 
en un país sec com Algèria, lloc on es realitzà 
el que s'acaba de contar. 

L'ER1 OSI DE LA VI1 YA 

Alguns ceps són molt sensibles a l'erinosi, 
malaltia que es caracteritza, com és sabut, per la 
deformació de les ful les resultant d'atacs d'un 
àcar. Tots els ceps productors directes que no 
són ensofrats risquen de patir d'erinosi, perquè 
el sofre és un especí-fic contra l'àcar, productor 
de la malaltia . 

Ultra les ensofrades d'estiu es pot realitzar un 
tractament hivernal que consisteix en una solu
ció de polisulfurs al 3 per roo. Aquest tracta
ment s' hauria de fer abans que la planta entrés 
en vegetació. 

ELS OUS GROSSOS 

L'ou petit n,o és gens estimat pel consumidor. 
Els ous que aconsegueixen bon preu al merL:!').t 
són els de gran tamany . Per consegüent, l'in 
terès de l'avicultor és d'eliminar les gallines 
productores d'ous petits, tot assegurant el man
tenim~nt de producció d'ous grossos. 

Per això no hi ha altre remei que treure del 
galliner totes les polles o gallines productores 
d'ous petits i dedicar a la reproducció únicament 
els galls eixí ts de gallines ponedores- d'ous gros
sos i de galls fills també de gallines de les ma
tei.'Ces condicions . 

Amb. una mica de compte en la reproducció 
l'eliminació de de l'ou petit pot ésser un fet a 
breu termini. 

LA CR'EIXENÇA DELS PüLLASTRES 

Els Serveis de la indústria animal dels Estats 
Units, després de les experiències realitzades per 
a determinar les relacions existents entre el crei
xement dels pollastres i el consum d'aliments, ha 
posat les seg~ients conclusions : 

I. Que l 'augmentació de pes dels pollastres 
és netament més r àpida que la de les .. polles, i en 
particular que el pes exigit pel me~cat de r' 5 
quilos pes viu, pot ésser aconseguit a les catorze 
setmanes en lloc de disset, qpe es necessita per a 
les polles. Per consegüent, la producció de pollas
trés és recomanable, atenent el fet d'haver-hi 
sempre mascles en escreix. 

Il. Passats quatre mesos aproximadament per 
la mateixa quantitat d'aliment ingerit, els aug-

' 
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ments de pes disminueixen sensiblement, de ma
nera que a partir d' aquesta edat la producció de 
carn és més cara. 

III. El consum d'aliments dels mascles és ma
jor que el de les femelles, cosa que explica el més 
ràpid creixement. 

IV. L'augment de pes per una mateixa quan
titat d'aliments està en relació estreta amb l'edat. 
Com més jove és l'animal més bé aprofita l'ali
ment . 

V. Hi ha més ganància a engreixar pollastres 
que polles. 

Dels fets exposats se'n pot resumir que és més 
econòmic pel que es refereix al poll astre de con
sum, criar mascles que femelles. Aquestes ex
periències no es refereixen pas ni als capons ni 
a les upoulardes>>. 

ELS POLLS DE L'A VIRAM 

Els polls de les gallines i altres aus pertanyen 
a diverses espècies. Cada espècie d'aviram allot
ja diversos paràsits, els 'quals no es troben pas· 
en aus d'altres espècies . 

La gallina pot ésser envaïda per deu espècies 
de polls . El colom en pot allotjar quatre, dife
rentes de les espècies que viuen en la pell de la 
gallina. 

Els polls dels qcells difereixen dels que es tro
ben en la pell dels mamífers, pel fet que no 
pos.seel.xen aparell xuclador, sinó veritables ma
xiles. 

Els polls s'alimenten de residus epidèrmics i 
llur nombre creix en raó directa de la quantitat 

·d'escames que els oferei x l'animal. Per aquest 
motiu els polls abunden més en les aus malaltes 
i deficientment nutrides, puix en aquests estats 
la descamació de la pell és més activ;a,_ 

El millor remei contra els polls de les aus és 
insuflar.-les amb pols de piretre f.resc, tenint 
compte d'aplicar l'insuflador per entremig de les 
plomes, per tal que deixi la pols de piretre da
munt la pell. 

UN NOU METODE DE CONSERVACIO 
D'ALIMENTS 

Aquest mètode es basa en el descobriment 
que quan es fan malbé els aliments en· temps 
borrascosos, la causa radica no en la presència 
d'ozon, sinó en la forta tensió elèctrica, i que en 
els medis ambients lliures de tensions elèctriques 
els aliments es conserven durant molt temps . 

E ls dipòsits construïts expressament per a re-

-
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duir les tensions elèctriques han permès conser
var ous per espai d'un any i mig; margarina, 
tres mesos; coliflor, quatre setmanes . En canvi, 
les peres i pomes no es pogueren conservar gaire 
temps, degut, potser, a què foren dipositades 
massa madures. 

Aquest mètode resulta més barat que el de re
frigeració. 

ALCOHOL DE SERRADURES 

El Govern alemany facilita tota mena de rea
litzacions d'experiments per a la fabricació d'al
cohol de fusta. L'àcid clorhídric produeix una 
excel-lent hidrolisi de la cel-lulosa, amb un ren
diment de 25 litres d'alcohol pur per roo quilos 
de serradures, però el qual té una gran dificultat 
d'aplicació, perquè ataca els recipients . Un nou 
procediment fa, però, que aquest inconvenient 
sigui vençut, consistent en un atac de les serra
dures per una solució sulfúrica al r per r.ooo . 
El Govern alemany, que té monopolitzat l'al
cohol, ha autoritzat l'entrada de 35.ooo hectoli
tres d'alcohol fabricant d'aquesta manera. Es 
calcula que cada tona de llenya pot donar rso 
litres d'alcohol absolut. 

UN TRACTOR QUE LLAURA _TOT SOL 

Frank L . Zybach, jove mecànic de Nebraska, 
ha fet recentment, davant els tècnics de la Uni
versitat d'aquell Estat, un notable experiment 
amb el seu tractor llaurador. 

És una nova conquesta de cultiu mecànic, però 
tan important que porta ja la màquina a pn:s
cindir de l'home, si no és per alimentar-la. I, no 
obstant, la màquina de què tractem és ben sen
zilla. 

El tractor, la llauradora, són absolutament 
corrents . La novetat consisteix en un braç-guia 
que porta la roda del davant del tractor, braç 
que acaba amb una superfície corbada, mena 
d'esclop, que rellisca damunt d'un solc fet prè-

viament. Un control elèctric detura el tractor en 
cas d'alguna anomalia, de manera que la segu
retat està salvada. El braç-guia ha de romandre 
en el solc perquè tot vagi bé ; si es desvia, la 
vàlvula de la gasolina es tanca i l'aparell es de
tura. El primer solc al voltant del camp ha de 
tenir els cantons arrodonit perquè l'esclop-guia 
pugui relliscar-hi, i pot ésser de la mida que es 
vulgui, i és l'única operació que cal fer pel culti
vador. Naturalment, quan la màquina ha fet el 
segon solc, 1 'esclop passa a aquest per poder fer 
el tercer, i es mou, així, en espiral. Quan la 
part central és massa petita cal que l'home l'aca
bi . A intervals d'hores c~l proveir el motor de 
gasolina, oli i aigua, i d'aquesta manera pot 
treballar ind~finidament. Això, és clar, duplica 

. la capacitat de treball, perquè pot funcionar nit 
i dia i requereix menys de dues hores cada vint
i-quatre per a la neteja i cura. Quant a la ve
locitat requerida, l'aparell treballa millor quan 
el motor funciona a tota velocitat, i no hi ha cap 
tractor al qual no es pugui aplicar. 

Zybach fué la seva primera prova el 1921, tre
ballant als seus propis camps. Els seus veïns li 
demanaren que el deturés la primera nit que mar
xava, de por que passés a altres camps; però al 
dia següent demostrà la seguretat de l'aparell, 
engegà la màquina cap a la nit, convidà els veïns 
al cinema, en sortir aprovisionà l'aparell i el 
deixà trèballar tot sol fins l'endemà. 

I qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure . 

L'ARRUFAT DELS PRESSEGUERS 

Aquesta malaltia del presseguer, coneguda tam
bé amb el nom de ((tiri becs», i que deixa les se
ves fulles totes arn1gades fins que cauen seques, 
i que després s'encomana al fruit i el destrueix, 
pot combatre's sulfatant bé dues o tres vegades 
les rames abans aqueste::; no brotin, amb sulfat 
igual al que s'utilitza pels' ceps, i encara millor 
que estigui una mica més carregat. Aquest trac
tament tan senzill ha donat excellents resultats 
a tots aquells que l'han adoptat. 

Feu que la ració sigui completa i nutritiva afegint-hi uns grams de 

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

ESTUDll:; QUE .BS CUR8ARAN EN LES 1NS1'ITU
UI0Nl:; AGRICOL.Bo CREADE PER LA DIPUTA
CIO PROVINCIAL, SEGON. · ACORD PRES EL DIA 
ú DE JULIOL DE 11!30. 

ENSENYANÇA b:LEMENTAL 

:\. la Granja experimental de Caldes de Montbui, pro· 
pietat de la Diputació, es donarà I 'ensenyança elemental 
d'Experts agrícoles, a base d 'estudis t eòrics i de pràcti
ques. 

Aqusets ensenyaments tindran dos C'ursos: 

Primer curs : 
Aritmètica, amb exerC1C1S pràctics. 
Gramàtiques catalana i castellana, amb exercicis pràc-

tics. 
l•' ísica elemental. 
Meteorologia elemental. 
Química elemental. 

Segons curs : 
Agricultura general. 
Tècniques especials: vinya, oliverar, iruiters, camps. 
Indústries agrícoles : llet, vi , oli. 
Cursets d 'alimentació, d'higiene humana i de coopera

ció social. 

Els dits ensenyaments es donaran a base de dues lli
çons diàries i de dues hores d'estudi , com a mínim. 

Les pràctiques es classificaran en tres grups : 

1'reballs de camp. 
Treballs d'estables i corrals. 
'rreballs en locals industrials : celler, lleteria, etc. 

Els alumnes, en ingressar, hauran de tenir catorze 
anys, com a mínimum, i no haver complert els vint-i-un, 
ço que s 'acreditarà mitjançant certificat d'inscripció. de 
naixement en el Registre Civil. 
· També , en ingressar, hauran d'acreditar, mitjançant 

1 'examen còrresponent, que Mben llegir en català i cas
tellà, que coneixen les quatre regles d'aritmètica i que 
posseeixen algunes lliçons de geografia. 

A aquests alumnes, en acabar els estudis, se'ls podrà 
donar, segons la puntuació que hauran obtingut, un certi
ficat d'haver cursat els estudis i realit?.at les pràctiques 
amb excellent o amb bon aprofitament. 

El preu de la pensió a 1 'Internat serà de 125 pessetes 
mensuals, i la matrícula, per a totes les assignatures 
pràctiques de cada curs, es fixa en 40 pessetes. 

ENSENYANÇA MITJA 

Aquesta, així com la del grau superior, es donarà a 
1 'Escola de Barcelona (Urgell, 187) . 

El grau mig consistirà en els estudis de Perit agrícola, 
igual als que se segueixen a l'institut d'Alfons XII de 
l'Estat . 

Aquests estudis consten de tres cursos de durada i un 
ours preparatori, que es dóna a la mateixa Escola, per 

als alumnes que, en ingressar, no possee1xm els coneixe
ments suficients que s'exigeixen en l'examen d'ingrés . 

L'examen d 'ingrés o curs preparatori" consta de les 
assignatures següents : 

Grup .il.- Gramàtica castellana. 
Geografia ge·neral i d 'Espanya. 

G-mp B.-Aritmètica (elements). 
Geometria plana (elements). 

Ur up C. - Història natural (I, Biologia; Il, Botànica ¡ 
III, L:;oologia; lV, Mineralogia i Geologia (ele
ments). 

F ísica (elements). 
Química (elements). 

Grup D.-Dibuix lineal. 

L'Escola facilitarà els programes d'ingrés als alumnes 
que s 'hagin d 'examinar en la convocatòria d 'octubre prop
vinent, mitjançant un dipòsit de 20 pessetes , que es 
reintegrarà en efectuar el pagament corresponent als drets 
d 'examen, o, en cas de no examinar-se, en retornar el 
programa, en bon estat, abans de començar el pròxim 
curs. 

Per a ingressar al primer curs de.J grau de Perit agrí
cola, com a alumne oficial, cal tenir setze anys i haver 
aprovat 1 'examen d'ingrés o el curs preparatori. 

Els pagaments de drets d'exàmens i matrícules són 
com segueix : 

Drets d 'examen d 'ingrés: 
Per cada un dels grups A , B, O i D ..... . ..... . 

Curs preparatori : 
Matrícula, per cada grup ... ... - .............. . 
Drets d 'examen, per cada grup .... ... ....... . 

Primer, segons i tercer curs de P erit, i per als 
dos d'estudis superiors: 

Matrícula, per cada assignatura . . . . .. 
Drets d 'examen, per cada assignatura 

10 ptes . 

30 » 
10 » 

35 » 
10 » 

Els ensenyaments correspo~ents als estudis de Perit 
agrícola comprenen· les classes orals y pràctiques reis
rens a les matèries que a continuació es detallen : 

Curs primer: 
Nocions d 'Algebra,. Geometria de 1 'espai i 1'rigonome-

tria rectilínia (lliçó di ària) . 
Botànica i Zoologia agrícoles (lliçó alterna). 
Física i Química experimentals (lliçó diària). 
Agronomia i Meteorologia agrícola (lliçó alterna). 
Motors i màquines agrícoles; muntatge i maneig; cro-

quis acotats (lliçó alterna). 
Curs segon: 

Elements de Topografia (lliçó alterna) . 
Dibuix topogràfic i rotulació de plànols (lliçó alterna). 
Cultius herbacis i llurs malalties (lliçó diària). 
Indústries rurals (lliçó alterna). 
Ramaderia (lliçó diària). 

Curs tercer : 
Cultius arboris i llurs malalties; Selvicultura (lliçó 

diària). 

I 
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Anàlisi agrícola (lliç6 alterna). 
Elements d'Economia, Administració i Comptabilitat 

agl"icoles (lliçó alterna). 
Nocions de Valoració agrícola ; Cadastre (lliçó alterna). 
Nocions de coustrucció 'rural, regatges i sanejaments . 

Delineació de plànols i projectes (lliçó diària). 

Els alumnes que no puguin assistir a l 'Escola diària
ment, poden cmsar lliures els estudis de Perit agrícola. 

Aque ts alumnes, en ingressar, ho.Ul'lll1 de passar 1 'exa
men d'ingrés igual que els oficials, o presentar certificats 
de les assignatmes que tinguin aprovades en algun cen
Lre d'ensenyança oficial, i , a judici del Claustre de Pro
lessors, podran dispensar-se 'ls aquelles assignat mes. 

En ingressar aquests alumnes al primer curs de Perit 
agrícola, hauran de tenir, com el oficials, els setze auys, 
ço que s'acreditarà mitjançant certificat d.'iÚscripció de 
naixement en el Registre Civil. 

Bl preu de matrícula per als estudis llimes , inclosos 
els drets d 'exàmens, és, per a cada assignatma , de 20 
pessetes . 

Als alumnes lliures sols se'ls expedirà certificat de su
ficiència en les assignatures i matèries de què hagin ob
tingut l'aprovació, i al final d 'estudis, un diploma. 

Per tota altra cosa, s 'adaptarà el Reglament al de 
l 'Escola Professional de Perits agrícoles. 

ENSENYANÇA SUPERIOR 

Ultra els estudis de Perit agrícola, es donaran a la 
mateixa Escola de Barcelona estudis superiors, que cons
Laran de dos cursos, i que podran seguir, si així ho de
sitgen, els alumnes que hagin acabat els ensenyaments 
de Perit agrícola. 

En aquests dos cursos del grau superior s 'estudiaran 
les següents assiguatw·es : 

Curs primer : 
Geografia i Comerç agrícoles (lliçó alterna). 
Microbiologia agrícola i Tècnica microscòpica (lliçó al-

terna). 
Pràctica d'anàlisi agrícola (lliçó diària). 
Projectes i pràctiques d 'Enginyeri a rural (lliçó alterna). 
Dibuix (lliçó diària). 

(!urs segon : 
Legislació agrícola (lliçó alterna). 
Electrotècnia aplicada a I 'Ag1:.icultura (lliçó alterna) . 
Projectes d 'explotació agrícola (lliçó alterna). 

A més, hauran de professar-se en aquest 
següents ensenyaments especialitzats , a 
l 'alumne: 

cw·s dos dels 
escollir per 

Viticultma i Enologia (lliçó alterna) . 
Olivicultura i Elaiotècnio. (lliçó alterna). 
.Ramaderia i indústries derivades (lliçó diària). 
Boscos i indústries derivades (lliçó alterna). 

En tots els cursos, tant del grau de Perit agrícola oom 
del grau superior, haman de realitzar-se pràctiques. 

Els alumnes del grau superior, a més, hauran de fer 
pràctiques de cultiu en un període no iníerior a tres me
sos, i per tant, hauran de residir a I 'internat de Caldes 
de Montbui. 

La pensió de l'internat a. Caldes serà de 125 pesseta. 
mensuals, com a. mínim. 

Els cursos dels ensenyaments mitjà i superior comen
çaran el 16 d'octubre d'un any, i acabaran el 15 de 
juny de 1 'any següent. 

Els exàmens ordinaris tindran lloc en la segcna. quin 
zena de juny, i els extraordinaris, en la primera d'oc
tubre. 

Per a ma.tricl!lar-se, ultra els requisits esmentats, cal
dril, acompanyar la cèdula personal, certificat de revacu
nació i dues fotografies ael soHicitant, de grandària 4. 
per 6 centímetres. 

Els alumnes del pla d 'estudis anterior a 1 'actual po
dran, si volen, adaptar-se al present, soJ.licitant-ho de la 
Direcció, abans del primer d'octubre pròxim, i mitjançant 
le condicions que tie'ls detallarà a Secretaria, on es faci
litaran, trunbé, tota mena de dade" referents als tres 
graus d'ensenyaments esmentats . 

Els que hagin aprovat ·alguna assignatura del curs pre
paratori o dels graus elemental o superior de Direct-or 
d'Explotacions agra-pecuàries, i vulguin continuar l'es
tudi d'aquesta carrera, haura.n de soHic.itar-ho abans del 
primer d'octubre vinent. 

Agost de 1930. 

RL REIAL DECRET D'EXPORTACfO DE VI S I 
LICORS 

.F.s interessant la doctrina que aquest decret assenyala 
per a l'orientació de la política econòmica basada en 
la. sindicació voluntària de productors i exportadors . 

Aquesta sindicació té per objecte regular 1 'exportació 
garantir les qualitats, perseguir els haus i assegurar 
1 'autenticitat dels nostres productes fins que aquests an-i 
bin a les mans del consumidor del mercat estranger. 

Aquesta disposició indica que el Govern roman fidel 
als seus propòsits d'alliberar el comerQ de tots els in
terveñcionismes nocius , però també que reconeix la ne
cessitat de reglamentar I 'exportació a. la qual es vincula 
el prestigi d'Espanya a 1 'estranger, per la qual cosa con
fia la dita reglamentació als prop1s sindicats de produc
tors i exportadors. 

Aquesta tendència , que probablement tindrà la seva 
continuïtat en altres esferes del comerç exterior, permet 
enllaçar 1 'activitat dels sindü:ats amb els serveis d'agre
gats i oficines comercials que el Ministeri d'Economia 
està. organitzant a diversos països i amb l'exercici de 
la propaganda genèrica dels nostres productes, que tam
bé serà reorganitzada a base d 'una direcció tècnica d'una 
autonomia absoluta. sota. la vigilància de 1 'Esta. t . 

El decret es referei..'< als viticultors i exportadors de 
vins i als exportadors de licors i begudes alcohòliques. 

Cada. un d 'aquests dos rams dew·à constituir el seu 
respectiu sindicat, si desitgen acollir -se als beneficis que 
la llei els concedeix. 

Es possible que a la pràctica sorgeixi alguna. dificul
tat, sobretot pel que fa referència. als licoristes, però el 
mateix decret autoritza. el mini tre a resoldre les dift
culta.ts que es presentin amb disposicions especials que 
es dictaran després d 'ha. ver escoltat els interessats. 

Això dóna al decret la flexibilitat que cal per poder 
fer el trànsit d'un règim a 1 'altre sense violències ni 
perjudicis per a. ningú . 

Podem esperar amb molt d 'optimisme l 'eficàcia d 'aquest 
decret, puix en realitat el Govern no ha fet altra. cosa 
que recollir i coordinar els acords que els propis inte
ressats prengueren a la Conferència Vitivinícola.. 

Això li dóna indubtablement una. major autoritat i ens 
fa preveure que gràcies a aquesta disposició, podrem re
gular l'exportació, incrementar l 'àrea de consum als nos
tres mercats tradicionals i conquistar noves poslCions a 
altres paisos, on gairebé avui no hi entren vins espa
nyols. 

j 

r 

¡ 
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lJE LA CONFERENCIA SINDICAL HIDROGRAl<'JCA 
DEL PJRENEU ORJENTAL 

8 'ha celebrat Ja reunió mensual de la -I unta de Go
vern de la Confederació 'indica! Hidrogràfica del Pire
neu Oriental, sota la presidència del del egat regi, se
nyor marquès de Camps , en la qual s · aprovà 1 'acta de 
la sesió anterior i els comptes del darrer juliol. 

Es procedí seguidament a nomenar els repte entants 
dels usuaris , els quals, junt amb els síndics de zona. 
hauran de formar Ja Junta Social del Pantan de Crespi~. 
Per als di tf' càrrecs foren nomenats en propietat els se
nyors Ignasi Gran Casellas, lVIiquel Ordis Pagès i Josep 
de Pont Adroher, i com a suplents, respectivament, els 
senyors .Joan Sallares Pla, .Joan Nada! Romà i Ca-rles 

Casades de Còdol. 
Així mateix es donà compte de la conferència celebra-

da a Figueres respecte el pantà de Crespià , de la qual 

parlàrem en el número anterior. 

El dia 29 del proppassat mes de . etembre es celebrà 
la sessió mensual de la Junta de Govern, presidida pel 

delegat regi, senyor marquès de Uamp_s . . 
Després d 'aprovada I 'acta de la sesstó antenor i dels 

comptes del darrer mes d 'agost, el duector tècmc, a 
invitació del delegat regi, dóna compte de l'estat de 
les obres, estudis i servei forestal. També dóna compte 
de les comunicacions rebudes i dels informes emesos fins 

a la data. 
8 'acorda, a proposta seva, adquirir de l'Institut Geo

gràfic exemplars cartogràfics del territori de la Confede

ració. 
El delegat regi manifesta que hau estat cursats els 

uomenaments dels senyors que hauran de constituir la 
.Junta Social del Pantan de Crespià, i assenyalant a 
t~q uest fi la data del 13 d'octubre i hora cinc de la seva 
tarda, per a constituir-se a les Oficines d ·aquesta ConJe
deració. Dóna compte, també , d 'haver-se ingressat pesse
tes 618.000 a la Tresoreria de Finances pel lliurament 
del Ministeri de Foment a favor d'aquesta Confederació. 

El- lletrat assessor, senyor Jaume de Riba, dóna comp
te dels informes emesos eu diversos assumptes. 

I després de fer ós de la paraula el delegat del Mi
nisteri de Justícia i Culte, marquès de Caballero, i l'ad
vocat assessor, la Presidència Ja constar la seva satis
facció pel criteri sustentat en l'aplicació de les bases 
d 'aportació econòmica dels posseïdors de forces hidràuli
ques i dels regants, per entendre que hu de continuar-se 
amb el criteri de suavitat i de Ja major delicadesa, 
puix la Confederació ha d'ésser per al país una garan
tia, i que ha de viure i desenrot llar-se per la confiança 
i simpatia que inspiri. 

El baró d 'Esponell à pregunta si les modificacions que 
té eu estudi la Comissió d'Actes , passaran també a l'es
tudi de la Junta de Govern. La Presidència li contesta 
que aquest és un assumpte que caldrà estudiar en la 
pròxima sessió de la Junta de Govern . 

L'advocat assessor diu que durant· el mes d 'octubre 
ha mà de reunir-se la Comissió d 'Actes, i a tal :fi pregarà 
al president de la dita Comissió, senyor Travé, la seva 
eonvocatòria en la data oportuna. 

El senyor Ferran Galter fa ús de la paraula per mani-
1estar, en nom de la Cambra Agrícola de Figueras, el 
seu agraïment al marquès de Camps, delegat regi, pels 
actes portats a cap en aquella població, els quals ban 
aixecat I 'esperit de la Comarca Empordanesa i bau do
nat al ¡;aís dades i estudis sobre el Pantan de Crespià, 
que eren necessaris per tenir-ne un millor coneixement . 

El delegat regi contesta que li plau sempre contribuir 
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a què el pals es doni compte i s 'intere-;si per tot quant 
l 'afecta, i li plau molt, també, qu ~ els actes cel el..n·at~; a 
l 'Empordà eu torn del projecte del PauLau de Crespià, 
hagin proporcionat i difós al país un mill or uoneixement. 

del di t Pautan. 
E l delegat de l<' oment diu que el citnL l;lrojecte és a 

informe de la Divisió Hidràu lica del Pireneu ürienLnl, 
i que després hn de pas~ar a in.i'onne de Sa11itnt i Advo
cacia de l 'Estat i, sense cap m és tràmit, a la Superiori
tat per a la seva resolució. 

Acte seguit, el delegat de .!:<'oment exposa susciutameut 
el pla del Pressupost vinent, el qual serà tramès quinze 
dies abans de l 'Assemblea de novembre, als síndics, per 
t.al que pugui ésser examinat com cal. Afegeix que mar
xa cap a Madrid, per posar-se en relació i cànviar impres
ssions amb els Centres oficials i directors de les a-ltres 
ConfedcraciOn_s. 

El delegat regi agraeix les manifestacions del senyor 
Granda, i diu que quan torni, amb les impressions que 
portarà, la Junta de Govern t indrà la satisfacció d'es
coltar-les i examinar detingudament tot cuant se sot
meti a la seva aprovació. L 'acte es dóna per acabat. 

CELLER COOPERATI U 

A Espolla estan treballant per a muntar un e ller coo
peratiu, els organitzadors del qual, prestigiosos propie
_taris de dita població, es pt'oposeu que sigui un model. 
El dia 31 d 'agost varen donar una conJerència en di t 
poble els senyol's Jordà i Valls, a la qual fou convidat el 
President de la Federació, que no pogué assistir per afers 
familiars inajornables. 

Desitgem als viticultors d 'Espoll a un complet èxit, 
11erquè no siguin víctimes de la dep1·eciació de les vere
mes a què els tenen acostumats agents estranger·, èxit 
que creiem . egur, donades les bones condi cions dels 
«caldos» que allí produeixen. Avant i fora! 

AL CE NTRE AGRJCOLA DEL PLA DEL PENEDJ~R 

Resultà interessant la conferència que a Ja sala d'actes 
del Centre Agrícola de Pla del Penedès donà el ditector 
de 1 'E stació Enològica de Vilafranca, doctor Cristòfol 
Mestre. 
· F eta la presentació pel president de la ocietat, seuyor 
Respall dels Horts , en la qual palesà la galanteria del ·· 
senyor Mestre en acceptar amb la més gran amabilitat 
la invitació per a 1 'esm~ntada conferència, i recomanà 
al nombrós públic que emplenava completament el lo- _ 
cal, que es :fixés bé en les profitises lliçons que sens dub
te escoltarien, s 'aixecà el conferenciant a desenrotllar el 
tema que prèviament havia escollit de «Com havem d'ela 
borar els vins en la propera collita». 

Tractà especialment el senyor Mestre de fermentacions. 
Digué que el rendiment d'una fermentació no és constant, 
i h.om comprèn que no pot ésser-ho. Es resultat d 'un tre
ball realitzat per un ser viu que no és una màquina , 
ni actua amb la simplicitat de transformació de la ma
tèria morta, a les reaccions químiques de la qual pot 
aplicar-se amb precisió el càlcul matemàtic . 

Interessa- digué- al productor que el rendiment de la 
fe rmentació sia màxim, perquè , tota vegada que els preus 
de venda es :fixen en moltes comarques prop0rcionalment 
al grau alcohòlic, convé, per a la mateixa ri'l_uesa en su
cre del most, obtenir la major ·quantitat d 'alcohol pos
sible. 

Insistí en gran manera sobre la nete:iat en el material 
i locals de fermentació, perquè per mitjà de sulfitacions 
pugui assolir-se que treballin quasi exclusivament els fer
ments bons i restin paralitzats els dolents. 
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Recomauà la vigilància més escrupolosa en les tempe
ratures de fermentació, i digu é que la temperatura és 
un factor de gran importància , car hauria d 'osciHar din.
] a massa eutre 25 i 30 graus; finit aquest limit, el tre
ball és defectuós, el consum uuitari és gran, re><ta sucre 
per descompondre i resulteu els vins dolços, la c¡ual cosa 
constitueix un desmèrit, car el comerç bo considera com 
Lm · defecte i un perill, perquè aquesta e lasse de sucs 
s' alteren amb més faci li tat. 

En brillants paràgrafs tractà de les diverses classes de 
llevat. Digué que n'hi ha unes de més aptitud que altres 
per a produir alcohol. Cità referències i estudis de ren · 
diments que per procedir de biòlegs i microbiologistes 
que mereixen crèdit, valen Ja pena de tenir-los en compte. 

En finir la seva interessant conferència el senyor Mes

t re§ fou aplaudit . 
Acompanyaven el coníeren.::iant a la presidència la J u u

La en ple del Centre Agrícola, composta pels senyors Jo
sep Respall, Joan Respall, P au Cerdà, Lluís VaÚès , Joan 
Ventura i Pere Soler, ultra l 'alcalde Joan Saus i el jutge 
municipal Jaume Cerdà . 

EL BALA NQ DEL SINDICAT VJTTOOI,A COMARCAL 
DE MARTORET..1L 

LIQ.UIUACIÓ DE LA SEccró CooPimA~IVA D 'APIIOFJ.TAMENTS DE 
SUBPRODUCTES .- GQT,T.TT.I DE 1020 . 

Valoració de !a brisa tTeba!lada 

Ingresso· de l'any . 

lJuotes i entrade. diverseR 
Brisa cuita .. . .. . 
Granet ... ... .. . .. . ... .... 
'L'artrat de ea! ~ .. . 
Alcohol ... ... ... 

Suma dels ingressos 

Despeses de I 'any 
Recollida de brisa 
Combustible .. . 
Acids i calç 
Desveses fàbrica .. . 
Despeses generals .. . .. . .. . .. . 
LI um i força .. . .. . .. . .. . 
Interessos i descomptes . . . .. . 

Suma de les despeses 

Líquid a repartir . . . . . . . . . 

3.321 '85 ptes . 
3.fl2,! '00 )) 

11.364'82 )) 

246 .650 '00 )) 

323.696'50 )) 

- ----
588.957 '17 )) 

73 .500'00 ptes. 
25. 983''85 )) 
29.697 '65 )) 
99.238'80 )) 
17 .785'93 )) 

4.560'00 )) 
4.589'82 )) 

255.357'05 )) 

333.600'12 )) 

Tla!oració de les 1na·re s treballades 

Ingressos de l'any 
Quotes i entrades diverses .. . 
Alcohol ................. . 
Tartrat de calç .. . .. . . .. . .. 

Suma dels ingressos ... . . . 

.Recollida mares 
Combustible .. . 
Acids i calç . . . 
Despeses fàbrica ... 
Dsspeses generals 
Llum i força .. . .. . 

DeHpeses de l ' any 

J.nteressos i descomptes .. . .. . 

Stuu.a de les despt:~ses 

T.ír¡uid a repartir ... 

3.321 '85 ptes. 
82 .815'92 )) 

68.110'70 » 
-------

154.248'27 » 

14.747'90 ptes. 
5.000'00 » 
6.000'00 » 

17 .000 '00 )) 
5.500'00 )) 
3 .000'00 )) 
2.500'ñ" » 

53 .748'47 )) 

100.500 '00 » 
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Avenç de comptes revisat pels Subdelegats revisors de 
comptes i aprovat per la Junta general. Aquesta assenya
là com a preus, en vista a la liquidació anterior. el!< de 
7 pessetes els 100 qui los de brisa i 15 pessetes 1 'hecto
litre de mare teud re, destinant a amortització el 20 per 
cent dels mateixos. 

LIQUIDACIÓ DE LA SECCIÓ DE CmtPRA DE PRIMERES MATÈRIES. 
-COLLITA DE 1929. 

Insecticides 

Corttpres . 

l'er 7. 73'.3 sacs de sofre de 40 quilos 
'Per 242.500 quilos sulfat de coure 
]'>er 1.886 quilos arseniats .. . .. . 
Per 300 ampoll e · caça mosqu s ... 
Existències any anterior .. . . .. . .. 
Acarreig, transports i jornals empleats. 
BENEFICI que passa al íons de. la Secció . 

Adobs i Uavors 

Per 1.092.740 quilos adobs per a sem· 
bra, vinya i arbres .. . .. . .. . . . .. . 

T'e1· 187.493 quilos blat de moro argent! 
Per 117.291 qui los patates per a sem-
b~r ... .. . .. . . .. . .. . . . . . . .. . ..... . 

Acarreig, transports i j01:nals empleats . 
BE:--IEFICI que passa al fons de la Secció . 

Total 

Insecticide.s 
Servit als socis . 

Per 7.73i sacs de ofre, 242.550 quilos 
de coure, 1.226 quilos d'arseniat i 
300 ampolles caça mosques ........ . 

Existències : 3.500 quilos sulfat de cou
re i 660 qui los d'arseniat ... 

AdobR y lla.vors 
Per 1.052.140 quilos adobs , 187.493 qui

los blat de moro argentí i 117.291 
quilos patates de llavor 

Existències: 40.600 quilos adobs .. . 

Totatl . 

Totals 
Import servit en sofre sulfat, adobs, 

blat de m oro, patate:, etc. . .. .. . .. . 
Import del vi adquirit als socis .. . .. . 
lm port del ta1·trat adquirit als socis ... 
Import de les ametlles i avellanes ad· 

q uirides als socis .. . .. . .. . .. . .. . 

R esum beneficis 
Insecticides .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Adobs i llavors 
Ametlles i avellanes 
Tartrà ...... 

Total beneficis 

350.798'00 ptes . 

5.440'00 )} 

356.238 '00 » 

373.102 '45 )) 
14.638'00 )) 

743.978'45 )) 

743.978 '45 ptes. 
94 .757 '95 » 
43.585'00 » 

137.878 '80 » 

1.020.200'20 )) 

6.440'25 ptes. 
9.301 '00 )) 

6.076'60 » 
3.702'95 » 

25.520'80 » 

I 



AGRiCULTURA I RAMADERlA 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 
ADOBS 

Superfosfat cl'os, r8-2o per 
wo d'àcid fosfòric i t \2 
per roo de nitrogen .. . 

Superfosfat de calç, r8-2o 
per 100 d'àcid fosfòric so-

¡ too q ui los¡ 

luble ......... .. .... ..... . 
Superfosfat de calç, 16-18 1 

per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .. . ................. _ 

Superfosfat de calç, 13-15 

h~~~~o~- d_'_~c~~ ~~sfòric. s~: 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

100 de nitrogen ........ . 
Nitrat de sosa, 15-16 per 

roo de nitrogen .. . .. . .. . 
Sulfat de potassa, 90-92 per 

wo, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-85 
per zoo, equivalent a 
49'50 per 100 de potassa 
pura ................. . . .. 

Matèria ~orgànica còrnia 
natural, 10-11 per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric .. . .. . .. . 

Guano ~ant jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i 5-6 
per roo de potassa ..... . 

Sulfat de ferro en gra ... . .. 
Nitrat de calç 15-16 per 100 

de nitrogen i 28 per 100 
de calç ......... ... .... . . 

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

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-100 per 
100, extra . .. . . . . . . . . . . .. 

ld. íd, g8-1oo íd ., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli-

mat .. ...... .... .. 
Sofre de terròs . . . . .. . .. 
Sofre en paus, refinat ... 
Sofre de Lan ó . . . . . . . . . . .. 

PRODUCTES ENOLòGICS' 

Acid cítric cristal·litzat, pur 

7oquilos 
100 q'uilos 

40 quilos 
» 

I 

so quilos , 
I 

! 

estranjer 99°. ... ... ... ... ... 1 kllo o litre 
Acid tartàric id. íd. id. 
ld. íd. íd. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

PESSETES 

I 2
130 

12'.)0 

1 1 'so 

39' -

44 '50 

:n'so 

27' -

40' 

22
1 50 

I 2 150 

34'-

1618o 
18'8o 
!0'-

24'50 
45'-
41'

so'-

(comprant-ne 100) 

8'25 
4150 
4'25 
I '25 

Colorant Bordeus ............. . 
Id. C1ramelina ........ .. 

Fosfat amònic blanc de neu, 
en pols . ................. .. . 

Gelatina Flandes extra ...... .. 
ld . or, plata, bronze .... .. 

Glicerina, pura bidestilada, 
30° Enol .. . ......... .. . 

Metabisulfit de potasa cris-
taJ ·Ji¡zat ... ...... ........... . 

Negre animal ................. . 
Nospe1·al (substitu eix al su l-

fat de coure) ... . ........ . 
Osteocila Coignet. .... .. 
Sang cristal·litzad a Rnol ... 
Taní al alcohol, pnr ..... ! ... 

Tel. al éter, pur ... .... .. 
Brou Bordelés Schloesing. 

BOTAM 

Rarrils de 14 a r6litres, roure 
» 28 a 32 » 

100 litres ... 
Pipes de 240 ...... 
Rorda leses ... , .. 
Bocois 6oo .. ...... . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castel1a .. 
Xeixa de la Manxa ... 
Froment de la Manxa .. 
c\ ragó .......... .. 
Navarra .. . 
Urgell i Vallès ... 
Comarca . .. . . . .. . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer ... .. ... . .. . 
Lleida .. . ..... . ... . . . . .. 

Civada 
Extremadura ... 
Manxa ... 
Aragó ... 

Ordi 
Extremadura .. . . ... .. 
!\1anxd ... ... .... .. 
Urgell .. ... ...... .. . 
Sagarra ................. . . .. 
Aragó ........ . 
Castella .. . 
Comarca ... 

I lles de s a 1 o o grs. ... .. . ... •> 
Lru quets classe extra sense 

1 'so 

Moresc 
Plata, 
Danubi ... I 

degotalls ........ ......... . .. 
ld. id. corrent ..... . 

Carme! especial de sucre, 
classe extra ....... ..... .. 

Carbó vegetal en pols fina 
Cel·lulosa Enol. ........... . 
Cola Vila .......... .. ...... . 

[d . Coignet, en plaques .. 
ld. xina en fideus .. 

Cola russa Saliausky ...... 

I 'so 
o'8s 

3'7S 
2

115 
5'-
2'7s 
3'-

:;ç'-
45'-

Mill 
Estranger 
Comarca: 

Arròs 
Benlloc , zéro 
Idem, mitjà .. . 
!dem, selecte .. . 
Matisat. ordinari 

I 

·· .; 

I UNITAT I ---

1 kilo o litre 

Un 
)) 

100 quilcs l 
» 

)) 

» 

PESSETI!S 

15 a 7 5 
15 a 75 

21 
lO a 2 145 

4
125 

8'25 - 7125 

3'5° 

1'70 a 2'1 o 
11 

I 5 a I 
145 

l' (s 
4 1 3~ 
3'5° 

s'6s a 10 
10'75 a 10 

I 
130 

7' -
13'-
28' -
48'-
so'-

2 l01 
-

46' -
40'-
46'-

47 a 51' 
47'50 

47'- a 48'5o 
47'- a 48' -

41'
oo'- a oo' -

47'-

31''- a 31'50 
oo'oo a oo'

oo'oo 

3<;'_:___ a 36'
oo'oo a oo'~ 
36'- a 3'7-
36'- a 37' -
36'50 a 37'50 
33' - a 34'-

43'5o a 4S'so 
oo'- a oo'-

40'- ~ 4'2 1
__: 

oo· - a oo' -

53' -· 
53'50 
6t'50 
54'50 



AGRlCULTURA I RAMADERIA 

Idem, selecte ... 
Bomba) ordinari 
Idem, superior ... 
Tdem, extra ... 

LLEGUMS 

Faves 
Extremadura 
Itàlia ... 
Mallorca ... 
Orau, 
Valencianes, 
Prat ...... 

Favons 
Sevilla . . . . .. . .. . .. 
Xereç ......... .. . 
Marroc ........... . 
Ital ians .. . 
Anglesos .. . 

(;arrofes 
Vinaroç . 
Roges ... 
Mallorca ...... . .. 
Eivissa . 
Matafera 
València 
Xipre ... 

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

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

Altres llegums 
Ers ... .. ........ .. 
Titus ... ... ..... . 
Guixes ........ . .... .. 
Llenties .... . . 
Cigrons pelons . . . . .. 
I dem blancs . .. .. . .. . 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
Idem ordinària ... . .. 
Intervinguda ... . .. ... .. . 
Número 3 .. . ...... . .. . .. 
Número 4 ....... .. .. . 
Segones ................. . 
Terceres .... .. .. ...... . 
Quartes ... . .. ..... . 
Segó ...... ......... .. .. .. 
Segonet ...... ... .. .. .. .. . 
Farinassa d'arr6s ... .. 
Morret .......... .. 
Farina de maníac 

FARRATGES PINSOS 

Alfals ............ ....... .. 
Palla llarg ueta .. . .. . .. . .. . 
Polpa de remolatxa, estran-

gera ...... ....... .. . .. . 
Idem, pafs ... ........... . 
Turt6 de coco . .. .. . . . . . . . . .. 
Idem de cacauet ... ... . .. 
Farina de tnrt6 de llinosa . 
Farina de carn .. . .. . . . . .. . 

I UNITAT 

)) 

>> 

)) 

PI!.SSI!.TI!.S 

57'5° 
59's o 
98' -

ll U ' -

51'- a 52' -
51' - a 51'5o 
so'- a 51' 
so ' - a 51'-

oo'
so' - a 51'-

50'- a 51 ' 50 
52'- ' 

so' - a 51 '
.)00 - a 51 ' -

51' -

20'53 a 20'83 
19'04 a 19' 34 

19'64 
oo'oo 
19'64 
19'64 
o o'-

so~- a 51'-
48' - a 48'so 

42'-

98 
95'- a 97'-
95' - - a 97 '-
92'- a 93'-

oo'
oo' 
oo'-

95'- a 97'-

» 40'- a 41'-
40' - a 41'-
42'- a 43' -

1101
..:_ a 125 1

-

» ï?' - a 83 ' --
, 8o' a 185' -

68'- a 7.0'-. ¡· 62'- a 64' 

6o q ~i los 26' 11. 27' -

)) 

1 o o litres 
)) 

70 quilos 

100 )) 

40 quilos 

23'- a 24'--
20'- R 22 1

-

18'- a 19'-
17' - a 18' 

s' 
s'-

20 ' -

40'-
35'-

6' - a 8'-
3' - a 3'50 

100 quilos 44'- a 45'-
28'- a 29'50 

» 291
- 11 30' -

'' 38' - a 39' -
45'- a 6o'-

Farina de peix 
Farina d'ossos 

FRUITES SEQUES 
A 1netlles 

Mallorca ...... . .. 
Esperança, primera 
Tarragona .. . 
Mollar amb closc:t ... 

Avetlanr .1 
Ordinària amb clofolla 
Negreta • 
Sense clofolla, primera ... 

Figues 
Fraga .:. 

» segona 

Tdem extra ... 
Mallorca ..... . 
I dem negres .. . 
Burriana ... 
Albunyol ... 

Pinyons ..... ... 

VI NS 
Penedès, blanc ... 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . . .. 
Martorell, blanc ...... . .. 
Manxa, blanc ......... .. 
Mistela blanca .. . 
Idem nera ...... .. . 
Moscatel .... ..... . .. 

ALCOHOLS 

Industrials 96 per 100 

Residus vínics 96 
Neutres de vi ... .. . 

Desnaturalitzat ... 
Aiguardent de canya, 74 a 7 5 

graus ... .. . ...... .. . 

OLIS 

I UNITAT I 
] loo~Uilos l 

.. 
» 

» 

11oqu;los I 
I 

I "" • ";¡,,1 
¡Grau i ~tió litre 

I > 

I 

» 
)) 

I » 

1100 litres 

» 

1ooquilos 
Oliva 

Ordinari 
Superior ... I » 
Fi ..... . 
Extra .. . 

De pinyola 
Verd, primera 
Idem, segona 
Groc, primera 
Idem, segona 

Ex òtics 
Cacauet ... . .. 
Coco, blanc .. . 
Tdem, Cochin ... 
ldem, Palma .. . .. . 
Llinosa, cuit ..... .. .... . 
f dem, incolor ... ....... .. 

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del país .. . . .. .. . 
Vaques ídem .. . ........ . 
Vedelles ídem ... ... .. . 

'··· 

Ovelles i dem .. . . .. . . . . .. 
Xais idem amb llana... . . . 
Moltó. 
Ca ores ídem .. . .. . . . . .. . .. . 
Cabrits ídem .... .... . ..... . 
Porcs blancs del país, de 

no quilos net 
Idem, molt grassos 
[dem íd. valencians, íd. 
Tdem mallorquins ......... . .. . 

)) 

.. 

)) 

100 litres 

,, 

I quilo 
l) 

:.> 
» 
)) 

251 

PI!.SSI!.'fi!S 

90'- a 1101
-

35' a 40'-

4001
-

430' -
440'-
2301

-

000~-

2001
-

ooo'-
eoo' -

8'-
9' -
6'-

4201
-

2170 
2

170 
2'llo 
2170 
2

170 
:1'15 
3'30 
3'6o 

255'-

252'- a 253'-
228'·- a 230'-

148'-

205'-

204135 
213'1 0 
:22ó'10 

239' 15 

117'40 a 121'75 
ooo'oo a ooo'oo 
134'8o a 139'15 
117'40 a 121'75 

ooo'-
152'-
167' -
2001-

2051-
2131

-

z'8o 
2'8o 

3'6o a 3'85 
o'oo 
o'oo 
o'oo 
2150 
6 a 7 

3'35 
3120 
o'oo 
3'05 

! 

' 

I 

I 

I 

i ¡ 
I 
f 

I 



ALGUNES CARACTERISTIQUES 
DEL 

NOU FORDSO·N 
MOTOR.- És un 50 Ofo més potent, amb 30 H. P. 

En treballs poc profunds o en terrenys flon
jos pot dur fàcilment una arada de tres re
lles amb gran economia en la feina, i durà 
sempre dues relles encara que el terreny 
sigui molt dur i el treball profund. 

IGNICIÓ. - Tots els Fordson ara duen magneto 
Bosch legítima amb llançador automàtic. 
Amb aquesta magneto i el llançador, l'ar
rancada és instantània, en temps fred i tot, 
i el IIançador evita el perill del retrocés d~ 
la manivel.a. 

REFRIGERACIO.-Com element molt important 
es fa ressaltar que el nou Fordson duu bom
ba d'aigua per a assegurar una circulació 
uniforme i, d'aquí, una refrigeració perfecta. 

El Tractor Ford son 
pot canviar el rendiment de Ja seva finca. L'Agent 
Fordson més proper, farà una demostració pràctica 
en el seu terreny sense compromís per part de vostè 

Demani les condicions de venda a terminis 

BARCELONA 

ford$0r\ - LINCOLN 



'I IllllER§ PFEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industriat 
PERE IV, 109 • Casa fundada en 1855 • BARCELONA 

Fundíció i cons trucció 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 - Tuberíes· 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

D IP OS ITARI S: 

S . A . 
BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINI~1ENT 

ALONSO ·OJEA 
Vex igatori i resol utiu , el més 
Hc tiu i econòm ic de tots els que 
es cone ixen. No dtixa n i la més 
peti t a stnya l H la pel l. Ga ranti t
zero e ls se us efectes i act ivitats. 
Remetem un fla~có rle mostra a] s 

~e ~ yo:·s .Ve t er i~ a ,:i. s._q~~ : ~ 
.-.. -.. · .. -. dema nin .-... . -. . -. 

Ous de Naftalina 
Patentats i model Industrial Registrat 

Maten el poll.-Desinfecten els ponedors.-Eviten en les gallines el 
vici de menja r-se els ous .-Serveixen d' ou ponedor.-Maten l'a rna 

Preus fra nc envàs estació Ba rcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. una ~ Una grossa: 5 ptes. la dot.nn 
DE VENDA A LES PRINCI PALS DROGUERIES I A LA 

Comercia l de Productes Refinats del Quit rà, S. A. 
R AMBLA DE CATALUNYA, 66, l. I!R LLETRA G. :-: BARCELONA 

@~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 

~ ~ 
~ No vos fieu de ta propastanda ~ 

~ · estudieu condicions, exi- ~ 
~ giu proves i referències, i /.\ 

així arribareu a la con- <& t elusió de que únicam ent ~ ¡ pot inter~t.s sar-vo s ~ 

~ La Bomba de pistó ~ 
~ ; '·' ''Neptuno'' & ~ Patenl"d" ~ 
lli M . R. \'( 

~ Perquè té sempre una a plica ció indicada siga el ~ 
~ que es vulga el cas de què es tracti i perquè ~ 
/,\ dem és d'ésser construïd a amb els millors ma tuia ls & 
~ té una veritable su periorita t mecàni ca ~ 
lli que li perm et de donar un ser ve i \'/ 
~ molt més pràcti c, segur i econòmic. ~ 

~ & 
~ Tipus econòmics des de 300 pessetes. ~ 
lli Molins de vent \'f 
J.\ Lloguer de bombes per a profunditzar pous & ¡ Vendes a llarg termini ~ 

~ C O NS TRUC T O RS: ~ 

~ Bombes "NEPTUNO" s. 4. ; 
~ Passeig, 7 TERRJ\884 ~ 
~ ~ 
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 

i 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA " MORAVIA " 

Per a tota mena de bestiar 

IN S U BSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties I, 

PROSPECTE S I 
l'l lOSTRES GRATIS 

Facil item 10 k. gratuitam en t 
a qui desitgi fer· un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 



Eliodor Orfila Cert 

Cables , Enreixats 

fi lfer r os , p e r a 

tanques 
galliners 

m e t àl·li-
Materials 

ques de d'exceHent 

tota mena qualitat. 

per a de- Pr e u ·s 

des i prats mòdics 

Consell de Cent, 588-590 - TeL 51905 - BARCELONA 

~llll l l llllll l llllllllllllllll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l lllllllllllllllllllllll l lllllllll ll ll l ll l llll l ll ll ll ll l ll llll l lll ll lll l lll l lll ll ll ll lll l!lllllllllllllllllllllll[llllllll lll ll ll llll l llllllll l lll ll lllllll ll lllllllllll l llll ll lll ll ll lll l ll llll lll ll l llll l llll ll lll ii ll l lll l llllillllllllllllllllllllllll~ 

TAPIOCA-MANIOC 
El maníac-tapioca, constitueix un exceJ-lent aliment per a tota mena de bestiar. 
En l'engreixament del porc pot substituir el blat de moro o moresc. 

ProJ. M. Rossell Vilar 

FILLS D'ANTONI PALES ARRO, S. A.-BARCELONA 
(Secció " LA CERES") 

Fabricants de Tapioca-Manioc per a la indústria i per aliment del bestiar. 
ESPECIALITATS: 

Farina Extra, Semoleta i Farines vàries per a la 

~e~~:~~~~t:;:i~~::~:c~~ ~~r~=~:r:i:~~;ol;!:s ~ 

FABRICA DESPATX 

"LA CERES CATALANA" Passeig Isabel 11, ó, pral. 

Consell de Cent, 5ó8 Telèfon 14736 

Teléfon 54,651. Llotja- Taula n.0 19 

~lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllli 



CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

F U ND A D A L ' A NY , 881 

111 111 1111 1111 11 111 11 1111111 111 1111 11 1111 111 11 11 11 111 11 11 1111 11 1111111111111111111111 111 

Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarx a 

fer roviària.-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matèries 

O be~tura de crèdits 

Comptes corrents a l a vista i a termi:nis.-Comptes corrents en mone

des estrange res. - Descompte i cobrament d 'efectes comercials. -

Valors. - Cupons .. - P r éstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

P ASSATGE DEL COMERÇ, 7 -Apa rtat d e Correus 661 

NOGAT 
P R ODUCTE E S P ECIAL MA T.A.·R ATES 

El mata ra tes "Nogat" constitueix el prod ucte més 
còmode, ràpid i eficaç pe r a m~tar tot a classe de 
rates i ratolins. Es ve n a so cèntims paq uet i a 10 

pessetes Ja ca ixa de 25 paque ts a Barcelona, Far
màcia Ge lart, Princesa, 7, D r ogueries Vida l i R ibas 
i en les pl incipa ls farmàcies i d roguer ies d 'Espanya, 

Portugal i A mè r iques. 

Producte del Laboratori SOKA TARG 
Carrer del T er , 16-Telèf. 564 S. M.-Ba rcelona 
NOTA. - Dirigi ot-se i ensems en v ia n t per G ir Postal o sege ll s de 

Correus l ' import méi :;o cèntims per de,peses de remesa, a 
Laboratori, a volta de co rreu, \"erifica la remes a de la coma nda 

,. 
f 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pi nso s per a l 

ramat, matèries 

dures i fibros es. 

Dis p .:>s itiu de 

moldre especial 

patentat. 

A·ndreu Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

B AR C ELONA 

Insta l·la cions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABfti[Arló HAUOHAL ~ol1i[ifar preus i [Hfòlegs 

.. 



COSECHEROS: 
LAS PRENSAS CONTINUAS 

C O .L I N 

Son los mejo
r es hasta boy. 
No dejan he
c es, quedando 
e l vin o sin as-

pereza 

Primer P r e 
mio y l\1edalla 
de O r o e n el 
C o ncurs o de 
Pren s a e n Al
c azar de San 

Juan 

VICENS VILll CLOSA -

Propietl)risl 

~laterial de vendimia :-: Productos para la elaboración 
PE DIR DET.ALLES Y CATÀLOGOS 

PASSEIG DE GRACIA, 88 

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

Quan necessiteu ~levar 
.r e e o r d e u - v o s s e m p r e 

aigua 
de 1 a 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO - Aragó, _252 -Barcelona 
(entre R. tatalunya 1 Balmes) 

"llASA" 
INDÚSTRIA DE TURTÓS 1 SEGÓS 1 LLAVORS I OLIS 

DURAN I VALLS, S. C. 
Fàbrica i oficines: Avinguda d'Icària, 169 - Magatzems de Dipòsit: Castillejos, 2 i 4 
Telèfon 53 3 9 2 - Direcció telegrà fi ca i telefònica : «I t a s a » - B A R C E L O N A 

TURTÓS de Coco, Cacaud, Colza, Gi ra
sol, Llinosa, Moresc, Palmiste, Ajonjolí i 

Soya 

Farines de Turtós 
Farines de Peix 

Farines de Carn de Bou 
Llavors de Lli 

De Pl ata, Bombay i Marroc . 

FARINES VARIES de Garrofa torrada , 
Civada, Alfals, Ordi , Moresc, Mon ~etes, 

Ossos (ester ili tzada), Palla, Manioc de java 
(pelu t) , Semolina de Man ioc. 

Polpes seques de Remolatxa 
Cereals 

De Civada , O rdi, Moresc i Sègol 
Segós i Despulles 

N A.GSA..-üasa nova, 21~·214-BARCELONA . 

.. 


