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ENCICLOPEDIA AGRlCOLA 
publicada sota la direcciò de G. "W"ER Y 

VOLUMS PUBLICATS 

Qulmlca agrlcola (Quim 'ca del suelo,. O. Andr¿ (2.• edició). 
Dos vo ums.-Tel u, 24 pessetes. 

QuJmlca agricola (Quimica vegetal). O. Andrl (2." edició). 
Dos vol ums. - 24 r•tes 

VIticultura. P Pacollel (2." edlcló l.-15 piu. 
Vlnlflcación. P Pacot/et (2 .• edlcló).-14 ptes. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Ctlgny J R. Ooatn 

(2.• edlció).-14 pt ~s . 
Avicultura. Voilelller (2.• edlcló).-14 ptea. 
A bo nos. e V. Gat o/ a (2 • edició). Dos volams.-24 pies. 
Cereal es C. V. Garola. -14 ptes. 
Rlegos y Dreoajes. E. Risltr y G. Wlry.-14 ptes. 
las Conserva& de frutas. A. Ro/et (2 • edició) .- I .f ptes. 
Agricultura general. P. Diffloth 2.• edició). 4 volums. 

I. Sl1rlo u mejoramtento de /ns lilrras.-12 ~tes . 
U . Labores u rotncirln de culttvos. - 12 ptes. 

III. Slembrns g culdado de los cu/livos. - !2 ptes. 
IV. Cosechas g conservaclóu de los prodactos agrtcolns. 

-12 pte•. 

Allmentaclóa racional de lo11 Aolmales domé&tlcos. Oouin . 
-14ptes. 

Entomologia y Parasitologia agrlcolas. Out naux. - 14 pies. 
Enfermedades parasitaria& de las plan tas cuiti va das. P. De· 

/acrvix.-12 ptes. 
Enfermedades no parasitaria& dc las plantas cultlvadas. 

P. Delacroi:c.- 12 ptes. 
Lecheria. C. ~• orlin (2.• edició). - 12 ptea. 
Arboricultura frutal. Bussard y Duval (2.• edlcló). - 14 ptes. 
Material vlticola. R. Brunet.-12 ptea. 
Material vlnlcola. R. Bronet.-14 ptes. 
Prados y Plantas forrajeras. C V Garoler -15 pies 
Botl\nica agrlcola. E Srhnbaux y ). Nanot.-12 ptes. 
Zootecnla general. P. Difflolh. 2 volums.-27 pies. 
Microbiologia agricola. E. Kayser. 2 voluma.-24 pies. 

Ganado !anar. P. Diffloth .-12 pies. 
Silvicultura. A. Fron.-14 pies. 
Razas bovlnas. P Dif flo lh.-15 pies. 
A guardi en tes 1 Vinagres. P. Paco:tet.- 14 p ies. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes , productos del corral 

y de la lechería. A. R.,/e '.-12 ptes. 
La remolacha y la fabricación del azúcar de remolacha. 

Saillard.- 17 pies. 
Industria y comercio de los Abonos. Plut•inage. -14 pies. 
Construcclones rurales./. Dolll f!uy. -14 pies. 
Economia rural. E. }ou: ier - 14 pies. 
Compendio de Agricultura. C. Seltensprrf!er.-14 pies. 
Explotación de un dominlo agrícola. N. Vuigner. -15 pies. 
Apicultura. R. Homm ell. i4 p1es. 
Cultivo horticola. L. Buss(!lt/.-12 ¡¡tes. 
Cabras, cerdos, conejos. P. Dlff/oth.-12 ptes. 
El Manzano de sidra y la Sidrería. Warco/1/er. - 15 pies . 
Sericicultura. P. Viei/.-12 ptes. 
Hidrologia agrícola. F. D/énett -12 ¡¡tes. 
Higiene de la Granja. Reg nard y Port u r. - 12 pies. 
La Mimbrera ( Cultivo y aplicaciones) E. Leroux.-1 2 pies. 
Practicas de logenlería rural. Prot~ost y Ro ley. -12 pies. 
Maqulnas de labranza. G. Coupan - 14 ptes. 
Razas caballares. P Dlffloth. - 14 ¡¡tes. 
Analisis agrlcolas. R. Qu¡/lin.-12 ptes. 
Producclón y doma del cabal o. f. Bonne[onf.-12 pies. 
Meteorologia y Física agrícolas. Klein y Sanson-i2 pies. 
Eiectrlcidad agricola. A. P f 1.-14 pies. 
El llbro de la campesina O. Bussar.l.-12 ptes. 
Topografia agrícola C. /ll uret.- 12 pies. 
Destllerla agricola e Industrial Boullang r Dos volums. Pu

bilcal el primer.-12 p!t•s . 
Vlnos de Champafia y Vlnos espumosos. Pacottet y Oulffon · 

neau.-12 ptes. 

VOLUMS EN PREMPSA 

Destlleria agrlcola e Industrial. E. Boullanger. Volum 11. 
Plantas de escarda. H. Hil/er. 
Prevlslón d el dempo. Sanson. 

Cultlvos merldlonales. Riviére J Lecq. 2 volums. 
Piscicultura G Ouenaux. 
Geologi a agrícola. Cord. 
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Demàneu-Io a les bones Far
màcies I Drogueries i a V 4.
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 

LISOL
1 

' VALLES 

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

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

mals del bestiar. _j 
------
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. L'Oliver BRBBQUI, que de temps immemorial proporciona ple
tor~ques colhtes en la molt coneguda comarca olivartra d'Urgell, va 
multtphcant ses excepciOnals aptituds a altres regions, fins al punt 
de reempla~ar les varie.ta ts d'assenyalada apreciació, poc a poc es 
veuen ampltad•s àrees Immenses d<e conreu i fins dominar Its co
marques que I han assajat . 

Realça l'estimació d'aquest arbre sa gran resi stència a les seque
dats, com ho demostr~ el. que molts terreny!' de secà amb precipita
ctons mfe~10rs a 300 m1I ·Itmetres per any, v1u, prospera i fru ctifica 
l'Brbeqm. 

El veureu ben dret en els indrets pedregosos, frondós en les terres 
soltes i sempre verd en les arenes i fins en els llocs menys afavorits. 
En les terres de calç com tam.bé en les argilenques arriba a donar 
produccions que van en continu au¡¡ment. 

Es notable aquest oliver per sa ràpida tendència a fructifica r es
sent molt comú per poc que la terra es presti i les cures de c~ltiu 
l'estimulin, a cobrir-se de fruit als pocs anys d' ésser plantat. ' 

Altra característica de l'Erbequí és la de permetre fàcilment 
ésser defensat de molts flagells que en altres varietats causen es
tralls, així com el lliurar-se de les gelades. 

Es recomana especialment aquesf oliver: 
I. Per donar-se en la majoria dels terrenys, per pobres que siguin. 
Il. Per sa notable resistència a les gelades. 
Ili . Per començar son rendiment als tres anys . 
IV. Per la facilitat de recol·lecció . 
V. Per no causar en ell els •stralls que ocasionen en altres varie

tats, les malalties i pestes que solen enc~var en aquesta clase d'arbres. 

PREUS: 

De 1 any, o' so a o'7o m_etres ~ 
2S plançons . 
so 

100 

De 2 anys, o' 7s a t ' lO metres~ 2S » 
so » 

100 

Ide3anys, t ' t o a 1'sometres ~ zs 
so )) 

100 )) 

Copats escollits 2S )) 

mínim 1 'so metres 
so 

100 
Embalàtge, en bones caixes amb molça 
a JO Ptes . per centenar de plantes. 

25 Ptes . 
4S 
So 

35 » 
6o » 

IlO 

40 )) 

7S 
130 )) 

50 
90 )) 

160 )) 

"&:l [UlTfVRBOR MODERHO" TRAFAlGAR, 76 (Prop Art Triomf) L H Apartat 625 - Telèfon 18744 
BARCELONA ====

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

_Arbres forestals de gran 
pervindre Ptes. el 

miler . ______,. 
Pl Alerce d'Europa, de 2 anys, de 25 a 30 cm s. 100 
Pl Alerce del Japó, de 2 anys, de 3.5 a 40 cms. 125 
PI Halepensis, de 2 anys, de 25 a 30 cms. . . 75 
PI los ignis, de 2 anys, de 30 a 4{) cms, . . . 75 
PI Lat_icio Austria, de 2 anys, de 20 a 25 ema. 70 
PI L aricio Cala bri a, de 2 anys, de 20 a 25 cm s. 60 
PI Laricio Còrsega, de 2 anys. de 20 a 2ií cm s. 75 
P 11\Ia rítim de Corté, de 2 anys, de 2fi a 311 cm s. 75 
p[ Montana, de 2 anys, de 20 a 25 cm s. . . . 75 
P I ~.inyoner .. d&2 ai1ys, de 20 a 25 cms. . . 1.00 
l'I S1Ivestre Escòcia, de 2 anys, de 20 a 25 <·o ns. GO 
PI Sil vestre de Riga, de 2 anys, de18a20 cnos. 60 
A YET de Douglas .. de 2 anys. el e 30 a 35 cm s. 150 
AVET Excelsa, cle 2 anys. de 20 a 25 cm s. . . 100 
AVET Pinsap o. de 2 anys, de 20 a 25 cm s. . . 200 
HE(' comú, de Z anys, de ;1.0 a 50 cm s. . . 110 
A8ACJA com u. de-2 anys, cle 30 a 35 cm s. . : 75 
A URO Negundo. d' 1 any, de 15 a 20 cms. . . 60 
CAS'J.'ANYEI?. comú, de 2 anys. de 30 1t40 cons 110 
CASTANYER de les Jndi es. d.' 1 any. de 25 a 

30 cms. . . . . . . . . . . . . . . . 
(;~S'l'ANYER del .Japó. de 2 an~·s, de 40 a 

,;o cons . ... . ... .. ..... . 
CATALPA Bignonia .de 2 anys. de ilO a35 cms. 
CE DRE de l Atlas, de 2 anys. de 25 a 30 cm s. 
CEDRE DEODARA. cl'1 anv,cle15a20cms. 
CEDRE del Líban. de 2 anys, de 30 a 35 cms. 
XJPHER Lawson_iana. de 2 anys .. de 20 a 

2:í cms. ·- . . . . . . . . . . . . . . 
XIPRER ~tacrocarpa, <le 2 anys, de 25 a 
30~~ .............. . 

XIPitElt Piramidal, de 2 anys. de 20 a 25 cm s. 
XOP. ' , d' 1'200 a 1'800 metres. . . . . . . . 
XOPS, estaquetes. d' la 1'40 metres .... 
ARC' Albar, per a valies. de 2 anys, de :?5 a 

30 cons. . . . . . . . . . . . . . . . 
EUCALIP'J.'"CS Glòbuls. de 2 anys. dc 50 a 

60 cms .... ....... . ... . 
EUCALJPTU ' Rostrata, de i! anys, de 40 a 

50 cms ...... ....... . . . 

100 

150 
95 

200 
200 
125 

120 

120 
110 
350 
12i\ 

75 

lt5 

125 
75 
75 
80 

150 
1.500 

125 
350 

60 

FREIXE Americà. de 2 anys de 50 a 60 cms. 
EREIXE comú, de 2 anys, de 25 a 30 cm s. . . 
FAIG comú, de 2 anys. de 25 a 30 mos. . . . 
illiUOSA Dealbata, de 2 anys, de 30 a iO cms. 
MORERES blanques, d' l'ïO metres tronc . . 
l\JOUERES blanques, de 2 anys, . . . . . . 
NOGUER comú de 2 anys . . . . . . . . 
OLM comú, de 2 anys, de 25 a 30 cms. . . 
PLA'fANA, de 2 metres, do7 a 8 cm s. de cir-

cumferència . . . . . . . . . . . . . 1.000 
ROURE roig americà, de 2 anys, de 25 a 

30 cm s. . . . . . . . . . . . . . . . 100 
THUY A del Canadà, de 2 anys, de 20 a 30 cm s. 200 
'l'RUANA o Aligustre, de 2 anys. . . . . . 250 
Comanda mlnlma a servir 500 exemplars d'una sola varietat 

P lanter per a formació de vivers 
ALBERCOQUERS . . . . . . 
Al\fETLLERS amargs, de 2 anys 
AVELLANERS. . . . . . . . 
CffiERER ' Santa Llúcia. 
PRUNER iUyrobolan. . 
PRESSEGUERS .... 
CODOl\'YERS . . . . . . . . 
POMER E ' Silvestres, de 2 anvs. 
NOGUERS, de 2 anys . . . : . 
PERERES Silvestres . . . . . 

200 
400 
200 
125 
125 
200 
125 
00 

350 
125 

Comanda mlnlma a servir 100 exemplars d'una sola varietat 

El (;IJlTIVADOIÍ HODERNO 
Trafalgar, 75- Telèfon 18744: Apartat 625 - BARCELOliA 
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VILAFRANCA 
DEL 

~u[Unal~ a. Reut [riptana i Xere[ ~e la frontera 

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

PHEMSA CO~T I ~l1A « .~EI"'SA)J 

PREl\1 SA tiiDI\ .:\ l l LI (:A cu iT I¿ 11 ... fti)) 

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

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

-~ 

Assolíreu un rendí- :1 
ment superior a tot 
càlcul sotmetent el 

ramat i les aus domèstiques al règim ali
mentici òe ferments làctics amb el 

Y06HOIJRAI tONDAl 
(fllRINll LlltTEllDll llNB FERMENTS) 
assolireu el màxim de vitalitat i el mínim de j 

I 
mortalitat. Els evitareu i combatreu tota 

classe de diarrees. 11 
Demanin-lo a lo/ps les graneries i drogueries i cases material avícola L Lile~atura i mostres: PASSEIG DE MARAGALL, 16. ·BARCELONA J 

Ous de Naftalina 
~ Patentats i model Industrial Registrat c:::J 

Maten el polL-Desinfecten els ponedors.;-Eviten en les gallines el 
vici de menjar-se els ous.-Serveixen d'ou ponedor.-Maten l'arna 

Preus franc envàs estació Barcelo.na: 

Una dotzena: 6 ptes. una • Una grossa: 5 ptes. la dot.na 
DE VENDA A LES PRINCIPALS DROGUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA DE CATALU NYA, 66, l.RR LLETRA G. :- : BARCELONA 

1
1-- . 
1 Higiènic 

Econòmic-

Perpetu 
Marca Registrada 

Pràctic 11 

Trans
portable 
Estètic 

La darrera paraula en la colombicultura 
El criador desmuntable per a coloms 

"COLOM CRIA" 
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-Barvelona 
Concessionari exclusiu de les Patents Fornaguera del 

ucoLOMCRIA" 
Visitar el p abell6 q ue tenim en el pali del P a lau d' Agrïcultu ra òe 1 'EX- 11 

POSfCIÓ I NT E RNACION AL DE BAR CELONA 

===-==============·-=======~=== 



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

FUND .ADA L 'ANY t 88I 
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Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària . ...-Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres 

Obertura de. crèdits 

' . matenes 

. 
Comptes co rre'nts a la vi.sta i a terminis.-- Comptes corrents en mone-

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

Valors . ....- Cupons. ___. P~éstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 
I 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7-- Apartat de Correus 661 

PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES 

El mata r ates "Nogat" constitueix el prod ucte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i ratolins. Es ven a so cèntims paquet i a 1 o 
pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les p1 incipals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

Portuga l i Amèriques. 

Producte del Laboratori SOKA T ARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona 

NOTA.- Di.rigint-se i ensems enviant per Gir Postal o segells de 
Correus l'import mé; ~o cèntims per despeses de remesa, a 
Laboratori , a volta de correu, verifica Ja remesa de Ja comanda 

.. 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses . 

Dispvsitiu de 

moldre especial 

patentat 

Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BA RCELO NA 

Instal ·Iacions íxeformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRIU[Jó HAHOHAL. ~ol1iritar preu~ i ratòlegs 
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. .. Escolta . .Peret! No et descuidis de portar de la Farmàcia un tub de 

DERM OSA CUSI ANTISEPTICA "DERCUSAN" 
Ja saps_ qu'e a casa no hi pot mancar. 

En els dies de tardor, quan Ja recollida dels fruits i collites requereixen una feina aclaparadora, deuen evitar-se possibles .contratemps, 
i procurar a l'ensems, portar amb les eines un tub de · DERCUSAN• (DERMOSA CUSÍ ANTISÉPTICA). Es l'època de 
l'any en què •e l temps és or• , i s'ha d'assegurar la sal ut en lo possible protegint les ferides contra I~ infecció. 

Dermosa Cusí Antisèptica "Dercusan" Antisèptic enèrgic i cicat<ritzant ràpid per al tractament de 
Grans, clive lles, FERIDES (r ecents o infectades),! paràsits, pús tule s de la verola, CREMADES , penellons ulcerats, SUPURACIONS , 

UlCERES de les cames, tòrpides o antigues. I 

11-làxlma elioàola. Innocuïtat absoluta. Aplicació senzilla. Envasat còmode. Cicatrització ràpida. 
Cures sense dolor. Conservació indefinida. No taca ni destrueix Ja roba o els teixits sans. 

/ . 
S ' EMPLEA TANT EN MEDICINA HUMANA COM EN VETERINARIA 

DE VENDA EN LES FARMACIES: 

Tub petit 8 ptes. 1 '60. Tub o ran a ptes. 3'65. Tub espeeial per 8 Veterinària a ptes. 7'70 

• • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • •1 ~~~Jt:. .. ~u Ag~~sTM2~J:c~ Laboratoris del Nord d'Espanya - Masnou· - Barcelona 1• 
·~ _J • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NITRAT DE CALÇ IG 
111111111111 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIJ IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

EX'CEL·LENT ADOB DE' COBERTERA, 
D'EFECTES MOLT ~APIDS, CONTENINT 

15-16 °/o de Nitrogen i. un 28 °/o de Calç 

(corresponent a un _50 o I o de Carbonat de calç) 

STICKSTpFF-SYNDIKAT 
I 
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DIES DE SORTIDA : EL 15 DE CADA MES D I RI!.C TOR: SUBSCRIPCIÓ: BARCELONA, ANY: Ptes. 9 

UN SOL N Ú ME RO: 1 Pesseta M. ROSSELL I VILA FORA: Ptes. iO EsTRANGER: Ptes. 11 
I 

ELS NOSTRES PAGESOS 

El s enyor A gus tí S errl} l Munn .or 

N asqt~é a PaUejà (P la de l L lobregatL i a P a,
llejà vitl· el senyM Ag~1sH Sena i Mt1m 1er. Fill 
à'~m pastor i una blondista, quedà sense pare 
als dos an ys, i la se1.1a 11ta1·e ~1. mantingué fi11s 
que, vai let, el llogà per rabadà. No havenl po
gut ana¡· més q~I·C dos anys a l'esco la, i enca1·a a 
la .seva i11-jància, restà an alfabet d1urant nwltts 
an -vs. 

A catorze a.nys, el seu anw, veient en [jl noi 
una it1teUigència desperta el passà de rabadà a 
pasto·r. A disset, deixa el ramat i aprèn l'ofici 
de pages. A di1wu anys esde·i'é cap de colla i be11 

prontpt:e comanda ·una t1·entena de jornalers. Als 
1Jint-i -dos anys plega d'ésser rrio<;so i pa¡Ss_a de 
nws01.1e1' a una casa l'amo de la qual em ric i 
expert . Aq~~e'st, anomenat t?-1 Petit, posseïdor de " 
t.retze tavernes a Ra,rcelona, li confià a més de 
1 es ter1·es la dwe·cci6 d.ils oellers . 

Després de la fiUoxera, el senyor .':)erra fou {' / 
jJrimer de·l pob le r¡·ue j}la¡¡.fà ceps americ(l)zs, i 
jou tan des i re a empelLar·-los, que sols fa.llatl.'e?l 
el mút o deu pe r cen t. F ou. també el primer qHP 
u t ili tzà la màqu-ina de sulfa,tar amb polvo-ritza
dor. Assistí a un deh;; primers c·u.rse ts que es 
donà1·en a Sa n I SadU'm Í d' !I noia i d'allí n' aprr¡ 
f ità procediments modern•s dd.l co 111·eu de la vinya. 

Vers l'a n:v 99 tma riuada s'emportà do•<; camps 
qu e F.11 Serra te11Ía pla.?l•tats de presseguers. l .a 
majo ria dels perjtl_dicats romangueren abatuts i 
molts aba.ndonaren el poble. E l senyor Serra re
començà la tasca. E11 plantar all.ra vegada pres
segu-ers els e1nPe'ltà de Sa.nts A nrbreus, varie
tat bordenca, la qua! rfonli molt bons resultat s , 
puix que lian estat els qt~e més han resi.9lit els 
f /.agell's . 

En aqw.>lla època el negoci de la j1'uila esta1•a 
en mans d'unes co¡¡¡panyi(~.S que, co1n ara passa 
a 1' Urgell, compra·uen a ull i en e'-l camp matelix . 
El se1VJI01' Sura n•.'l volg·ué mai tractes amb les 
tals companyies. Ell fo·u 1111 dels primers pro
d'IA.ctors r¡ue portà e ls préssPcs a Barcelona pe1· a 
Jsser ven·uts pel .seu compte . ;1ixí mate·ix inten
tà, al cap de pocs anys, exporta.r a França peJ. 

· seu comp te la fruita, que per les gra111.s planta
cimzs realitzades coníe·nça1Ja a ésser abundant. 
El P1'imer any n'ex portà mil cinc ce1t~t's coves, 
i -repetí encara l'operaci6 l'any següent. Els be-
1Iejivis j-.?ren poCl~, però e.l senyor Serra havia 
ense nyat 1m.a 1107w Sdrtida al-s p•roductors de 
fruita, i principalment d'actuar sense interme
diaris. 

El senyor Agustí Serra i Munner és lotl un 
home. De la seva personalitat quat1·e caire's e11 
sobres1trten : ho1Lradesa, f1·eball, voluntat i proÏt -
me Quau rea litza'va l'e:xpor/aci6, els altres pa
ges?s !1 fiaven la fm~ta i el resultat de les ope
ractml!s. 
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Tota la se71a 11irla ha esta t i és 11?1 exemple de 
t·reba/1 se JL'ie desconhort. 

1 ,a ll'nacilal qul' ha posat a le¡s seves e¡¡¡pre
ses, julll amb (a se1-·a inteUigè11cia, l'acredite¡¡ 
ent1·e les P·rimeres figures de la comarca. 

E/ ¡n,Ji'sme s' ha 1'e•velat en toles les ocasions 
oportunes. Quall desprh de ·la 1·iuada a cfuè e11 s 
hem ?'e feri t , el ¡;avern rem11té algu'lls ifi11 e·rs 
¡1e r a indenmitza1· els perjudica/s, el senyor S ttr--
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?'a, que era /lwuo rs /Ja lf/e del pob1e , amb Jo,J i 
ésser un dels que més da nys S·Jf rí ,. p roposà r!s
merçar els di11e111s en. obres púltliqu et; jJe r Jal de 
donar feina als jor11alers en ·uaga, i aix·í es féu. 

. lltraJJlenl, el senyor Se rra compren ent {oia 
la imjJortància soc ial que té l'associació èHI 1'e pa
gr;sos, fot~ der> P1'Í1l1Crs sòcis de l Si11dicat co mM
cal de Marto rell i 'I IJI dels fmuiador-~ del SiHà'icat 
Agr1cola de Palle,ià . 

Parlem de la cuscuta 

A LGUNS Estats ens donen lliçons ben remar
cables en ço que toca a evitar la propaga

ció de la cuscuta, oferint-nos lleis rigorosíssimes 
que regulen el comerç dels farratges i de llurs 
llavors. En aquestes legislacions s'ordena la in
cautació í la subsegüent destrucció del s farrat
ges als quals acompanyin rames de cuscuta, i 
obliguen la descuscutació de les llavors abans de 
llançar-les al mercat, en el qual no p oden circu
lar sinó els sacs, precintats per centres oficials, 
acompanyats del corresponent certificat de pu
resa. Aquest rigor ve extrema t en la legislació 
hongaresa, car castiga amb multes de 200 a · 6oo 
corones l'individu que s'atreveix a vendre mer
caderies que no estiguin comp]etamènt lliures de 
cuscuta, independentment de la destruc~ió de 
tot stock de llavors, per gros que sigui, amb 
tal que s'hi trobi un sol gra de cuscuta, si e] 
seu propietari es nega a sotmetre'l a una curo
sa neteja. 

Sol's així pot acabar-se amb els perjudicis que 
a l'agricultura ocasiona la terrible plaga de la 
cuscuta; però com- que aquí regeix .el criteri del 
major llibertinatge en alguns aspectes del rè
gim de la terra i es creuen els propietaris els 
únics censors de llurs activitats en el que toca 
a l'explotació de les propietats rústegues, d'a
quí que el trist espectacle que sovint oferei-xen 
els nostres prats no porti camí d'acabar-se per 
ara, i sí, el que és molt pitjor, el porta cada 
vegada més el' engrandir-se el radi de destrucció 
de cuscuta, car no posant-s.e cap cura a evi
tar la seva propagació, aquesta és cada vegada 
més gran, cosa que no és d'estranyar, puix que 
la planta està clotada d'un poder de multiplica
ció que és verament esfereïdor, car al costat de 
l'enorme producció 'de llavors que poden eternit
zar-la a través del temps i de l'espa-i, compta 
amb el poder germinatiu de les seves tiges, les 

quals es comporten com a veres estaquetes en 
trobar condicion s apropiades per a posar arrels . 

Per això nosaltres sentírem un profund so
bresalt el dia que vàrem veure 

1
prats d' alfal s 

fortament cuscutats, reservats uer a aprofitar
ne la llavor; i ens proposàrem seguir d' a proE 
els esdeveniments. Aquests ens menaren a pre
senciar com una vegada granades i madures les 
11egums, . era segat el prat, tot arreu, sense cura 
de. cap mena, i portat el producte d'aquesta sega 
a l'era, on havia de batre's p er a desgranar les 

' tavelles i obtenir-ne la grana . 
¿ Com r ediantre havia de sortir aquella l1 avor 

d'alfals procedent d'un prat en el qual l'a parà
sita anà madurant parallelament a la prèada 
lleguminosa? És baldera tota resposta . 

Aquella llavor on anà a parar ? Indubtable
ment seguí el procés que havia seguit aquella 
altra d'on procedia l' alfalsar que ens ocupa : de 
mans de] propietari incu11 aniria a raure a Ull 

magatzemista més incult encara o totalme11t des
aprensiu, el qua] al seu torn vendria la llavor 
cuscutada a un confiat agricultor, que sembraria 
la seva terra amb la illusió de tenir un prat ufa-

. nós per sis, per set ... per x anys, i per al qual 
la lliçó seria ben dura en veure que ja a] pri
mer any el prat li oferia un trist aspecte i que 
al segon tot ell era cobert per l'herba malèfica 
que li havia robat uns esforços preciosíssims. 

I tothom tan tranquil : legisladors i agricul
tors. Els ru1s seuse p'reocupar-se de l'interès 
general que els està confiat, i els altres sense 
adonar-se de la defensa que poden trobar en les 
organitzacions agràries o captenint-se guiats per 
un mal entès esperit individualista que d'aques
tes entitats s'aparta. 

El' mal, per ara, no porta camí de tenir un 
<<oficial» remei. Ens creiem, per tant, obligats a 
contribuir modestament a la defensa «privadan 
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dels prats artificials, aportant en aquestes pla

nes els procediments que hom pot emprar per 

combatre la cuscuta . F ent-ho així, a més de 

complir un deure de ciutadania, donarem satis

facció a tots aquells comunicants nostres-enti

tats i particulars-que ens han escrit all!b mo

tiu de; nostre anterior article que sota el lacò

nic títol de «I neúria» aparegué en aquestes ma

teixes planes en el mes d'octubre. 

Per a destruir la cuscuta poden seguir-se di

ferents procediments. Tots, però, a excepció del 

precon~tzat per i\I. Solanet, tenen com a base el 

fet d'arrencar la planta parasitària. 

Es procedeix aix.i : L'extensió envaïda, més 

un a faixa d'un metre tot voltant, es rau ben 

ragut . L'herba raguda es posa en sacs i es por

ta fora de la finca- a un camí, a un pedrega!, 

a una era-i es crema. Seguidament de fet això, 

la superfície raguda es tracta per un dels mit

jans següents : 
I . S'escampa palla, fulla seca, o altre mate

rial barat i fàcilment cremable, s'arruixa de pe

troli i s 'hi posa foc . 
lI. S'arruixa la terra raguda amb una so

lució del ro al 20 per cent de sulfat de ferro a 

raó de roo litres per metre quadrat. Alguns au

tors aconselkn substituir la solució de caparrós 

per una ·altra d'àcid clorhídri c o amoníac en 

iguals proporcious. 
I Il. La . uperfície a tractar es cobreix d'una 

capa de sulfat de potassa en pols a raó de clos a 

tres qui~ os per metre quadra t. Hom aconsella 

la substitució de la potassa per calç viva en pols. 

IV. La superfície raguda es cobreix p~ un a 

espessa capa de fem de quadra en plena fer

mentació. 
No tot<> aquests tractament:.; porten igualment 

a l'èxit. El darrer és altament sospitós d'inuti

litat si es té en consideració que la grana de 

cuscuta i els seus rams resisteixen moltes vega

eles l'acció de la fermentació del fem sense per

dre la seva virtut germinativa, a l'extrem que 

hom atribueix la invasió de cuscuta, en certs 

casos, a haver-se adobat camps amb fems pro

cedents d'estables els animals dels quals s'ha

vien alimentat amb alfals cuscutat. El primer 

tractament dóna bons resultats sempre que l'ac

ció del foc sigui· intensa i duradora i és - l'únic 

que pot aplicar-se amb èxit després de la disse

minaci6 de les llavors de cuscuta, puix aquestes 

no resisteixen l'§lcció del foc viu i llarg . Els pro

cediments a base de productes químics són accep

tables si es practiquen quan la plaga està en ple

na floració, puix després són inertes sobre la lla

vor de cuscuta. 
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No serà per demés advertir a l'ag6cultor que 

tingui cura en el maneig de la calç viva i del 

salfumant. 
Segons í\1. Solanet, amb el seu procediment 

no es fa precís raure la part de camp atacada. 

Consisteix a esbarriar per damunt del prat ata

cat, en la quantitat de 400 quilos per hectàrea, 

la barreja següent, prèviament polvoritzada amb 

pulcritud : 

Cianamida . . . . . . . . . . . . 
Guix ... 
Cendres .. . . . . ... .. . . .. 

25 parts 
~a » ,) 

25 )) 

L'escampada es fa al matí, quan encara les 

piantes conserven l'aigualera, puix així el pols 

s'agafa més a la planta i s 'assegura la seva acció 

pa rasi tici ela. 
El temps més oportú per aquest tractament 

és immediatament després de la primera sega. 

Segons :\f. Solanet, l'eficàcia d'aquesta fórmu 

la és segura, perquè a l'acció de la cianamida 

moren les tiges, les llavors i les arrels de la 

cuscuta. 

Els pagesos que no sentin gravitar damunt seu 

e; pes el' aq t1ella incúria de què parlàvem en oc

tubre, poden aprofita-r qualsevol dels procedi

ments descrits anteriorment, per evitar la ma

jor propagació de la cuscuta quan ja la tinguin 

a casa, millor dit, als seus camps. · Nosaltres, 

però, ens atrevim a aconsellar a aquells que en

cara no la tinguin, que vegin d'alliberar-se de 

tan calamitosa adquisició. Ho aconseguiran sem

brant amb llavor ben pura, que a una mica de 

més bon preu la trobaran al mercat completa

ment garantida. I si encara els sembla millor, 

com m'ho sembla a mi, que 1'adquereixin per 

mitjà del indicat al qual perteneixin-i si no 

hi perteneixen que hi ingressin-, puix aquest 

tindrà mitjans fàcils de fer-se respectar millor, 

com a coJ.lectivitat, que aquell com a particular. 

Val més prevenir-se que curar. 

NJsaltres fa dotze anys que tenim alfalsars . 

-i una sola vegada ens ha visitat la cuscuta, 

amb tot i estar-ne be11 voltats en prats veïns. 

La cuscuta, com la verola, podem dir que la 

té qui vol. 
Així i tot, no ens alliberaríem d'ella si algun 

malfactor ens tirés un grapadet de llavor als al

fa;sars nets. 
Per aquests possibles casos és que cal no ubli

dar els procediments anotats més amunt. 

] . VILADOT-PUIG 
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Racions per a pollets i pollastres 
·, 

L 'alimentació racional dels pollets i pollas- ' 

tres constitueix, evidentment, un dels fac

tors princ:ipals de l'èxit de l'explotació. 

Establir una ració ben equilibrada a les ne

cessitats de l'animal, segons · l'edat i producció 

que ·d'ell es desitja, no és del tot fàcil, puix 

que a mé;> de contribuir a la salut s'ha de pro

curar el desenrotllament no tan sols natural, 

sinó també forçat. 
En el Col·legi d'avicultura de Nova Jersey s'han 

practic~t per a aquest objecte nombrosos expe

riments, encaminat s a estudiar : a) co11Servació 

de la sal ut dels pollets i normal activitat fisio

lògica ; b) augmentar en els animals la resistèn

cia a les malalti es i a la mortalitat comuna ; e) 

determinar un desenvólupament normal del cos; 

d) mantenir els pollets en bon estat de carns ; 

e) fer possible la venda precoç per a carn dels 

mascles sobrers. 
L'experiment fou realitzat amb an imals de 

rac;~ Leghorn i la ració per a pollets es di~idi en 

dues parts, 1,1na, de granes, i altra, d'aliments 

mòlts . La de granes constava d~ moresc o blat 

de moro i blat, esmicolades grosserament. Aques

ta part de la ració era destinada a mantenir 

I' energia i el pes de l'animal, i es repartia en 

tres vegades al dia. 
L' altra part de la r ació era const ituïda per · 

una barreja de 
Segó ... ..... . 
Farina de blat ... 
Farina de civada . . . . .. 
Farina de carn . . . . . . . . . 
P~Js de llet desnatada . .. 
Farina de closques d'ostra . 

OF de fetge de bacallà . . . . .. .. 

20 parts 
20 )) 

20 )) 

ro )) 

5 )) 

2 )) 

I )) 

Sal ........... . .. . .. . .. .. . . I ¡¡ 

Aques~a barreja tenia ·per objecte fornir els 

aliments necessaris al desenv0lupament o crei

xença del cos. 
Cada un dels aliments que cons titueixen la 

• 

ració té la seva finalitat. Així, el segó, a causa 

de la cellulosa que conté, actua d'una manera 

laxant, i a més dóna sabor i volum a la barre- 

ja. La farina de blat proporciona abm1dants hi

drats de carbó, , corri igualment el moresc, i aquest 

aliment conté la vitamina A. La farin a de civa

da aporta bona quantitat de proteïna, principal

ment si el gra és ple i no cbnté gaire ceJ.lulosa 

o pela. La farina de carn i de ll et ón així ma

teix bons aliments per la protèÏna o matèria a~o

tada que contenen. La farina de clovelles d'os

tres porta la calc; necessària al desenrotllament 

dels o'ssos. L'oli de fetge de bacallà, les vitamines 

A i D, les qual s són indispensables a la marxa 

r egular de. la creixença dels an imals. La sal 

confereix rapidesa a la barreja d'aliments { apor

ta cloro i sodi . 
La barreja susdita es r èpartirà en dues ve

gades. 
Si a aquesta ració se li pot afegir ous, llet i 

verdures, el s efectes són encara més excellents . 

La ll et pot ésser entera o desnatada , i és molt 

útil ~ls poll ets fins a l'edat de sis setmanes .· La 
verdura . és exceJ.lent, tant per la bona marxa 

de la digestió com per ésser refrescant, i es pot 

donar des del tercer dia de la naixença. E ls ou.) 

infecunds que es treuen de la incubadora poden 

ésser aprofitats i donats als pollets eles del t er 

cer dia·, i a condició que se' ls clonin bullits. 

E ls pollets alimentats d' aquesta manera po

den tenir-se en grups de 250 a 300, segons l'es

pai de què es dispqsa. Així que els m asc les es 

. puguin conèixer cal'clrà separar-los i alimentar

los encara més Íntensivai'nent, per .tal de ven

dreqs aviat . 
Els pesos obtinguts, terme mig, i en pollets de 

vuit setmanes, amo el r ègim alimentici susdit, 

ha es tat de 465 grams, i dels cinc als s is ·me

sos, de _r '8oo quilos. 

L. GALLINAT 

LA MILLOR TUBERIA 

CONDUCCIONS A 

PER A 

PRESSIO 
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La fertilització de la terra 

e ONTRÀRJ.AMENT al que s' havia cregut du
rant molt temps, el sòl no és pas una 

massa inerta, formada exclusivament d'ele~ents 
~inerals i de subs tàncies orgàniques en v1a de 
descomposició. . . 
- En realitat, el terreny és un a massa ac:lVa, 
puix que conté deu milions de bactèries, micro
bis i ferments per cada gram de terra. Aquests 
organ·smes realitzen un treb~ll ~olossal. Actue~, 
directament o d'una manera md1recta en els d:
versos components de la terra vegetal, la solubl-

.. , d 1 
litzen i ·la preparen per a la nutncw e p~.; 
plantes. Els microorganismes de la ter~:a. ~1 :lffià::. 

teix ataquen la r()ca dura, la "~aaJ ~e'Sàfg·reguen 
i descompo~~c:n, que er~ ~ls ~àr¡!¡·à\fèr·S tJe ls grans 
.aninu.is o dels tronc~ ¡¿¡''-&tliít'es, els quals són 
:coJJilT:-_rtits en pols à~ :cap tèl''un temps més o menys 
Itl:arg. 

Els mic.trebi's de la terra provoquen múlt iples 
reacciron·.s G!J.U.e mobilitzen els recursos de la terra 
vegetà~ i aquests encara es veuen augmentats 
d:eg-ut a l'immens reservori qu<t c0nstitueix Pat
!mosfera per les grans q!C!ànt tats El'azot que ¡;¡os
seelx. 
N~ .t0t e'l q·üe la terra pos-s·eeix amb destí a la 

JU'll:trrcio éle )"es plantes; l 'home ho ha portat al 
<catn,p . E1s eleme.nts naturals i gratuih són im
:mensos comparats amb els que l'home cedeix a 
iJ.a terra. És per 'això que la coneixença d'aquests 
•elements 'i la manera d'utilitzar-los esdevenen 
indi~pèlf1sables al pagès que vulgui treu're de la 

··ter f<à el màxim de rendiment. 
'Els elements naturals i gratuïts no s6n pas 

-repartits de manera uniforme en els terrenys, 
ni en les capes que els composen. Les superfí
cies agres o àcides, com igualment les molt se
ques , s_ense humus, posseeix elf poca quantitat 
d'aquests elelJ]ents . Els microbis en les terres 
norn'lals hi Óh en gran quantitat a la superfície, 
peaò, a mida que es va enfondint, el nombre 
tdismínueix considerablement. 

Una terra és tant més rica en microorganis
;mes com més airejada està, sempre que contin
:guí certa quantitat d'humus i d'humitat. Pel 
contrari, un goret atapeït significa que els mi
crobis, a poca profunditat estan com asfixiats i 
és impossible en aquestes cond icion que hi arri
bi 1 'azot de l'atmosfera i que es pugum realit
zar els fenòmens biològics propis als microbis o 
ferments. 

qualsevol terra per a ~sser ben fèrtil ha de 

posseir cert grau d'humitat i una aireació sufi
cient. Quan no és així l'aportació d'adobs .quí
mics no produirà cap resultat, perquè els mtcro
bis faltats de l'estímul que representa la l-

tat i l'aire, no podran realitzar lP' aumJ:. 
que els són connaturals .. Així .-;:; . rêàc'cions 
micròbiana no podrà rp- .. mateix la reacció 
massa humides, l)P " -aHJzà?-Se en les terres 
des i poc f~ -7':(fll~ ~qúèstes són sempre fre
pensar1 .... v-etabres à les fermentacions indis
, A~!! tà ~à Vegetació. La matèria. organ,ca 
..:s hmbê 'indispensable als microbis, els quals 
4à · 'ú.tiÍitzen per a llur nutrició i transformació, 
una part de la qual és aprofitada per les plantes. 
La pobresa humífera de les terres equival a dis
minuir la seva fertilitat, i això vol dir que les 
terres per a conservar la seva riquesa no poden 
~s ser adobades exclusivament .amb · adobs quí
mics, sin6 que t-aml!Jé. hàn de rebre fems. 

Els fems constitueixen la principal matèria 
ferí:iiitzant i això no sols per la matèria otgàni
ca de què estan compostos, sinó pel nombre in
calculable de microbis que contenen. 

És una llei natural que tot ésser, animal o 
planta, xic o gros, que consumeix aliments-i 
els microbis també es nodreixen-produeixen 
una certa quantitat d'excretes, les quals farien, 
si no es treguessin o modifiquessi11, completa
ment inhabitable el medi on es produeixen. El 
gran modificador o tran sformador de les excre
tes dels microbis és la calç, eleruent que, en 
comb:nar-se amb els excrements dels microbis, 
èomposa el nitrat de calç, matèria que, com se 
sap, la planta absorbeix per a les necessitats de 
la seva creixença. 

Heus ací, doncs, com un a terra pobra, sigui 
per excessivament sec.anera, per pantan.agosa o 
massa humida, o per ésser poc airejada no pot 
contenir microbis o almenys en quautitat sufi
cient per a un conreu normal, i per consegüent 
una terra sense microbis comporta necessà-
riament l'esterilitat. 

Pel contrari, m1a terra rica en microbis, fer
ments o bactèries, vol ·dir que té la quantitat 
necessària d'humitat, de matèries or~&niques i 
d'oxigen o aire atmosfèric. Aquestes terres són 
les terres ben treballades i adobades amb certa 
quantitat de fems, i en les quals ja no per a 
neutralitzar, sinó per a aprofitar les mateixes 
excretes o fems dels microbis reclamen la cal
cinació, amb la qual es fabrica tot naturalment 
el nitrat de calç. JoAN MONTFORT 
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I 

Les trasbalsades del • Vl 

E L vi al moment de descupar-lo, no és pas 
net, sinó que conté en suspensió nombro

sos cossos estranys i continua fermentant lenta
ment durant algunes setmanes, fins als primers 
freds, cosa que contribueix a fer-lo més tèrbol. 

Després la fermentació lenta dismin~eix i per 
últim s'acaba. Les substàncies que enterbolien 
el vi es dipositen al fons del recipient vinari. 
El vi es clarifica. Aquesta clarificació és com
pletada per l'acció dels primers freds, puix que 
aquests fan cristallitzar la crema del tartre que 
en excés és troba en el vi, la qual es precipita 
en forma de petits cristalls, actuant com un ve
ritable colatge desembarrasant el vi de les se
ves últimes impureses. 

En aquest moment en el fons del cup hi ha 
un dipòsit fangós conegut pel nom de mares , 
a vegades molt abundant, format per un con
junt de llevadures de vi ensopides o mortes, gra
nets de raïm, bocins de peles, matèries terro
ses i nombrosos ferments de malalties del vi. 

Les mares, que conterien una forta quantitat 
de matèries albuminoides, són molt putrescibles, 
i encara que no fos més que per aquesta raó, 
caldria separar el vi clarificat del seu contacte. 
A més, en les mares, com hem dit, existeixen 
així mateix nombrosos gèrmens de malalties, que 
esperen una ocasió favorable per a desenrotllar
se, motiu pel qual el viticultor ve obligat a sos
treure el vi del perill d'una o més malalties . 

La separació del vi bo i clarificat del vi tèr
bol i espès que constitueix les maresJ es rea
litza ..nitjançant les trasbalsades. S'ha de recor
dar que ·els vins sulfitosos es despullen més rà
pidament i poden ésser trasbalsats més aviat. 
Això constitueix evidentment un avantatge ob
tingut pel sufitatge de la verema. 

La primera trasbalsada té una influència pre
ponderant en la vida del vi. La segona trasbal
sada s'ha de realitzar abans no arribi la calor, 
o més concretament, per abril - maig. Després 
de la pnmera trasbalsada es fan noves mares 
durant l'hivern, les quals menys importants que 
les primeres, però tan peril1oses com aquestes, 
prinQipaJrment així que el vi s'influencia pejli, 
l' augmentació de la temperatura pròpia df; la 
primavera. Aqllesta modificació del vi a causa 

de l'elevació de temperatura, pot desvetllar l'ac
tivitat de diversos gèrmens que wntenen les se
gones mares i produir una alte.ració del vi o 
senzillament enterbolir-lo. Per consegüent aques
ta segona trasbal sada és tan important com la 
prunera. 

Finalment, si el vi 110 ha estat venut, caldrà 
encara realitzar una tercera trasb&lsacl~ abans pe 
les veremes, cap allà el mes d'agost. A l'època 
de la vini:ficació el vi passa per una fase · molt 
crítica i per consegüent se l'ha de mantenir en 
les millors condicions possibles. 

La trasbalsada és per ella mateixa m1a opera
ció ben senzma, puix que consisteix a traslla
dar el vi d'un recipient a un altre. Caldrà, pren
dre, però, certes precaucions·. 

Abans de practicar una trasbalsada caldrà ne- ' 
tejar tots els tubs, canalons i eines per les quals 
el vi ha de passar o tocar. Abans de realitzar 
una trasbalsada caldrà també estar segur que 
el vi pot resistir l'aire, és dir, veure si cal'ise . 

Això és essencial. Per a comprovar-ho es posa 
una mica de vi en un got, en un local de tem
peratura constant i més aviat calent, a la cui
na, per exemple, i si després de clos o tres dies 
d'exposició a l'aire el vi roman net o clar, la 
trasbalsada es pot realitzar sense cap mena de 
por. Si, pel contrari, el vi s'enterboleix fent un 
pòsit fosc al fons del got, serà necessari afegir 
al vi de 5 a ro grams de metabisulfit de pota.ssa 
per hectolitre, quatre o cinc elies abans de tras
b~tlsar-lo. 

En fi, cal fer notar que el vi s'ha. de tras
balsar eti bon temps, és a dir, quan la pressió 
atmosfèrica és elevada. Aquestes condicions són 
exceUents quan fa tramuntana o vent del nord. 

La primera trasbalsada dóna ocasió d'unificar 
els vins del celler, de manera a produir un v1 
el més· homogeni possible, tant des del punt de 
vist de l'alcohol com del color. 

La importància de les trasbalsades ningú no 
detxarà de comprendre-la. Operació senzilla i 
poc costosa, és, no obsatnt, d~ Jes que millor 
permeten de conservar en bon estat el vi i de 
fer-li adquirir la plenitud de les seves qualitats 
gustatives. 

ToMÀS VIA 
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Quatre paraules. encara, referents al clavell en la cresta 

de la raça de gallines catalanes del Prat 

Cont~sta11i al Sr. M. Rossell i Vilà. 

A MR motiu d'un dels meus escrits en Mun

do A-l.'íco1a) sobre les bases en què jo fo

namení:o la conveniència de desterrar els brots la

terals i el clavell en la cresta de les gaÍlines· de 

nostra raça catalana del Prat, ei senyor M. Ros

sell i Vilà, en el número 10 d'AGRICULTURA I 

RAlVIADERIA, correspon en t al r 5 el' octubre prop

pas·sat, m'adreça una sèrie de càrrecs i d'impro

peris dels quals jo no crec haver-me fet merei-
xedor. · 

Espero que la direcció d~ AGRICULTURA I J{A- . 

MADERIA tindrà la bondat d'acceptar de bon grat 

i en tota la seva integritat aquest escrit de dese. 

càrrecs, puix si justes són les aclaracions i les 

defenses quan s'ataca una persona, més ho són 

quan se l'ataca tan durament com ho féu amb mi 
l'esmentat senyor. 

Començaré dient que si jo hagués pogut pen

sar que el senyor Rossell rebria el meu escrit 

amb l'excitació i la violència que tan bé ha sa

but posar de manifest, no l'hauria pas publicat, 

encara que les gallines del Prat haguessin seguit 

tenint molts clavellets al cap, fins a la consuma

ció dels segles. 
Vaig tenir pel senyor Rossell totes les eonsi

deracions i els rrriraments deguts, sense la més 

petita intenció de mole?tar-lo. En oposar-me als 

seus arguments i en pretendre aclarir-li alguns 

errors en què viu, jo vaig tenir compte de no 

utilitzar ui paraules ni conceptes que poguessin 

ofendre'] en el més míuim. Ell em respongué en 

la forma que ja han pogut veure els lectors 

el' AGRICULTURA 1- RA~IA!JERIA, amb violència, 

fins al punt d'arribar a posar en dubte la meva 

bona fe i la meva serietat. 

No contentant-se amb t1tHar-me d'ignorant, 

arribà a suposar-me capaç de fat.làcies en el meu 

càrrec de President del Segon Congrés Mundial 

d'Avicultura, celebrat a Barcelona l'any 1924. 

D'això, i almenys de moment, no vull demanar-li 

la raó, per considerar-ho fill d'un moment de 

violència o d'exaltació, però sí deixo a la consi

deració dels lectors d'AGRICULTURA I RAMADERIA 

l' apr·eciar s~ 'óc mereixedor d'això i del proce

dir del senyor Rossell i Vilà. 
El senyor RosselJ tracta de posar en evidèn

cia tres ensopegades que ell creu que jo vaig 

sofrir en el meu escrit, i com que el que enso

pega resta en mala positura, i el menys que es 

pot fer per ell és ajudar-lo a alçar-se, jo espero 

de la Direcció que em proporcionara oportunitat 

de reprendre la bona positura, per la qual cosa 

li anticipo grans mercès. 
Abans d'entrar en matèria. he de dir que en 

el meu escrit, publicat en el número 91 del meu 

periòdic Mundo Avícola (juliol de 1929), jo no 

vaig tractar de contestar l'escrit d'En Rossell i 

Vilà publicat a AGRICULT1 RA r RA:\IADERIA, per

que no coneixia el tal escrit ; per tal raó no pot 

estranyar-se que en el meu no cités aquesta ho

norable revista. 
Jo vaig escriure contestant. dos escrits inserits 

a E>paña Avícola, en els quals es reproduïa, 

certament, l'escrit del senyor Rosse11, i si m'o

posava als seus arguments, també m'oposava als 

d'un al tre es-criptor, el senyor Crespo, i encara 

als propis comentaris d'aquella revista, però sen

se adonar-me que es tractava d'una reproducció. 

Amb aquesta declaració crec ben provat que no 

vaig cometre cap incorrecció amb AcRrcutTURA 

I RAM>\DERTA. 
Això mateix explica al senyor Rossell el per-

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

Demanin referències 

i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i 

una gran producció d'ous en les gallines 

preus a: FRANCESC ESPINAS - J. A. Clavé, 17 • Telèfon 12.202 - Barcelona 
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què vaig trigar tant a deixar sent1r la n'eva mo
desta veu en l'afer que es debat. Va passar 
temps fins que vaig co111ixer el seu escrit, com 
he tardat també a conèixer la seva• rèplica en 
AcRrc¡ LTPRA I R.11:.JADERIA. És, doncs, per Es
f>mïa !l'v fco!a qu:.: vaig poder enterar-me del pri
mer escrit del senyor Rossell, i afegiré que :fins 
cm resistia a eser~ure, sens dubte per temença 
del que ha succeït, _[ler no prendre's amb la de
guda reflexió el que jo havia de dir. Foren tants 
els requeriments que se'm dirigiren en els dar
rers temps, que, a la fi, vaig cedir, i va sorti r 
l'escrit que m'ha valgut l'aplaudi'l'n.ent que el 
s~nyor Rossell ' i Vilà m'adreça. 

SOBRE LA PRD!ERI}. ENSOPEGADA 

Com que en l'escrit ciel senyor Rossell es feia 
rderència a la ((llei de Geoffroy C:aint Hilaire», 
com explicativa de l'aparició de brots i de c1avell 
en la cresta de les gallines del Prat, vaig enl'io
pegar, certament, per creure que es referia a la 
llei d'Etienne Geoffroy Saint Hilaire, o del ((Ba
lançament, o de l'es compensacions», i com que 
al meu judici, expl-ica millor la mentada· variació 
en la cresta de les Prat, la ((llei de Milne Ed
wards» (llei de les r epeticions en els òrgans en 
sèrie) , d'això ve el meu error i la justificació de 
Ja meva primera i ÚJ7Ïca e-rosopega.da. 

El senyor Rossell, en e1 nou escrit en què 
contesta, em recorda que hi ha Ull altre Geoffroy 
Saint Hilaire (1' Isidor), autor d'una. altra llei 
(la de les variacions o variabilitat orgànica), 
però si bé aquesta ja té més relació amb el cas, 
segueix sembiant-me ésser més concretament 
ap licativa la llei de Milne Eclward. Així és com, 
encara que reconeixent la meva ensopégada, no 
puc mudar de cr\teri. 

Com el senyor Rossell, en el seu escrit, posa 
gran inter.ès a fer-me passar per ignorant, feta 
ja la declaració que precedeix, haurà de quali
ficar-me de savi, perquè «de savis és canviar de 
parer, quan la raó ' ho impo.sa» ... 

Consti, no obs~ant, que en do_!lar les degudes 
explicacions sobre la confusió esmentada, no és 
pas que jo abdiqui del meu criteri sobre el fet 
que, al meu judici, és la llei de ..Milne Edwards 
la qu~ té més immediata i concreta explicació 
del cas dels brots i dels clavells, no sols en les 
gallines de la raça Prat., sinó també en totes les 
races nacionals i estrangeres de cresta 'senz·illa,, 
puix no es tracta aquí solament de variacions en 
els òrgans, sinó de la. tendència a multiplicar-se 
les dents o puntes de la cresta (disposició en sè
rie), i, per tant, cas ben é~pecia l de la llei de 
Milne Edwards. 

AGRiCULTURA I RAl\JADERIA 

SEGONA ENSOPEG ADA 

Per a posar en evidència el que el sen or Ros
sell creu ésser la meva segonà ensopegada, equi
voC'adament (no vull suposar altra cosa, com hau-

, ran pogut creure els lectors d'AGRICULTURA 1 

R A:I1ADERIA), comença per involucrar en l'afer 
el que ell diu-crèdit de l'Escola Superior el' Agri
cultura de Barcelona, la qu eo jo 110 vaig citar per
què em sembla que cap relació 110 té en el nos
tre cas, com no sigui la que el senyor Ross·ell 
vulgui dar-li, a. ma11 era de cop d'efecte. Jo sen
tí sempre tots els respectes i veritable afecte per 
dita Escola, no sols pels seus propis mèrits, sinó 
també per haver-se'm honorat en ella amb la mis
sió d'encarregar-m~ de l'ensenyança especial de 
l'avicultura; això, ja en temps de la Mancoinu
nitat de Catalunya. 

Diu després el senyor Rossell i Vilà que, per 
la meva situació en l'avicultura de Catalunya, 
jo no dec perjudicar, ni a la curta ni a la lla'!"ga 
el s interessos d'aquesta, amb la qual cosa posa 
de 'manifest que des.coneix . en absolut el fons de 
~a qüestió, puix en 'recomanar l'abolició del s 
brots i del clavell eu la cresta de les Prat d'e x:.
posic-i?, no solament no es. perjudica 1a raça, sinó 
que l'enlaira a la vista de tota persona q·ue en
len,gwi en Q1J ÍC1,t,/lu.m nwde1·1w. 

Si el que jo tracto d'evitar és que amb el man
teniment dels brots i el clavell .(causa de d~s
qualificació' universal en les exposicions d'avi
cultura en tot el mó!Ï), es pugui tenir a l'avi
cultura espa11yola i especialment als avic-tdtors 
de Catalwnya com ignorants del progrés avíco
la i d~ la reglamentació mundial en matèria, de 
Patrons · o <CStandards>> de les races, en les ex
pos,cwns, ¿ qmns perjudièis. ni qums mals 
causa? ... 

És clar que pers1stmt el senyor Rossell en la 
seva creença q~e els Prat amb clavell són més 
vigorosos que els que no el tenen, els que rom 
ell pensin ;podran creure que, abolint-lo, es dis
minueix el vigor de la raça ; però en aquest punt 
sí que no cedeixo en res i insisteixo en què el 
se11yor Rossell i Vilà va completament equivocat. 

Per a dir això, ;10 necessito estudiar e11 aquells 
llibres que el s·enyor Rossell creu que jo no co
nec, puix em basta la meva pròpia experiència 
de trenta cin.c anys de fer avicultura professio
nal, durant els quals he criat mil'ers de gallines 
del ~rat, i encara que no. se'n ·reconegués com 
potència, aquí va ona 1;aó co.q'(incent, almenys 
per aquells que estiguin disposats a deixar-se 
con vèncer. 

En les· races Legborn, J(hode Island, Menor
ca, Plymouth i ta11tes aitres, e.xcepoionaJment 
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ponedores, com en les mateixes castellanes, an
daluses, mall orquines, etc. etc . (per ara, almenys, 
més ponedores que les gallines del P rat, no se
leccionades), desde sempre es - vénen eliminant 
tols els rep roductor s que presenten brots o cla
vell en la cresta i, lluny de perdre llur vigor i 
de minvar la posta, segueixen mill orant, de ge
neració en generació . També en això que acabo 
à e dir es manifesta la gran errada del senyor 
M . R ossell. i Vilà, que vol admetre, i vol fer creu
re, que aquest clavell i els brots són un a carac 
terística de la raça Prat ; però com tots els bons 
avicultors sab ~n que en qualsevol de les r aces 
citades , com en lola 1'aça de ·c1·esta senzilla> els 
tals brots i el clavell es presenten també amb 
gran freqüència, cau p~r ell a mateixa la preten
sió del senyor Rossell i dels que el secunden en 
aques ta desagr adable campanya , de la que els 
avicultors seriosos en comencen ja a estar fati
gats, l)erquè van creien t que no es tracta, d 'un a 
qüestió doctrina, sinó de. contradir sistemàú ca
ment el que escriu el senyor Castelló, sense re
parar en el greu perjudici que esta11 causant a 
1 ' avicultura espanyola . 

· Si en totes aquest es races,_ per acord i patró 
universal , i fin s per efecte estètic, els brots i el 
clavell determinen un gros defecte, causant eles
qualificació, ·¿ no resulta un veritable endarreri
ment i una mostra de veritable ignorància, de 
nostra par t, la insist ència en qu è la raça del 
Prat sigui un a b~n a qualitat ,· all ò que eu les al
tres és un defecte?. .. 

A pesar de tot el que s'ha dit, si el senyor 

R ossell hagués volgut llegir el meu escrit, cles·
apassionadament, hauria vist que jo no dic, ni • 
he di t mai, que no sigui n de pura raça Prat el s 

indiv~dus que tenen brots o clavell. N i t an sols 

dic que siguin dolents, puix tracto simplement 
que ·hi hagi en la r aça del Prat, com en totes 

les races de gallines, veritables exemplars d 'ex
posició i altres de simple producció, o sia, d'uti
litat pràctica, els quals, so ta el punt de vista de 
la posta, poden ésser tan bons com els que no 
tinguin brots, però que no poden ni deuen ésser 
premiats en una exposició. 

Si es va (com ha d' anar- se) a l 'abglició del 
ela vell i dels brots, per peti-ts que siguin , per 
mitjà d'un a selecció no interrompuda en diverses 
generacions, la majoria dels Prat , dintre de pocs 

anys, essent aus d'exposició, seran també aus 
de producció, com succeeix en les races abans 
indicades, com en tantes altres. Amb això la 
bona anomenada de la raça catalana del Prat i 
el seu apreci un iversal augmentaria, sense que 
se i a perjudiqui en el seu vigor . 

T ots· els que tenen ga · Jines del P rat saben 
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que tants ous fan les del clavell com les que no 
en porten. Després d'un any, l'altre, a l~s ex
posicions monogràfiques de la raça Prat que s'han 

vingut celebrant en l'hstitut Agrícola Català de 
Sant 'Isidre, entre els galls més vigorosos que 
solem veure, uns ie~'~::J brots i altre.s no en te
nen, i el públic sempre pren per favorescnts els 
qne no en porten, perquè, fins estèticament, es 

presenten més ag1:adables a li visia, per tenir 

la cresta més ben feta. 
Si el senyor Rossell vol estudiar degudament 

aquestq qüestió, jo el convido a què es posi 

d'acord a,.~b mi : visitarem alguns galliners ben 
assortits de galEnes del Prat, inclús el meu, i 
podrà adquir ir l'evidència del que acabo d'es

cnure. 
Encara he de recordar que fins li sembla al 

senyor Rossell que no pot ésser acceptada la 
meva proposició, que durant cinc anys més ens 
atenguem al statu. q~to vigent i, encara que do
nant preferència als indi vidus l Eures de clave11 
i de brots (en igualtat d'altres característiques 
i mèrits), uo es clonin per desqualificats e'l::--1 
exe-mplars que en tinguin. Amb tal proposició, 
es porta el propòsit que els· criadors de Prat va
gin seleccionant , sense perjudici cle vendre els 
que tinguin clavell , com animals_ de producció 
d'ous, de polleria, de consum o d'ambdues co
ses a la vegada ; que per a tot dóna aquesta raça 
de gallines de la nostra terra. 

Pel demés, jo respecto els arguments del se
nyor Rossell , p-:rò lamento no poder estar d'a
cord amb ells. Enemic cle polèmiques, res més 
no he de dir sobre el part icular, puix s 'ha abusat 
massa del periòdi.c i dels lectors empleant un 
espai que bé es· podia destinar a afers de millor 
utilitat general . 

SoBRE LA RA rrFrcAcró nEL SENYOR RosEJ,L r 

VrLÀ. 

La filípica del senyor Rossell i Vilà acaba car
regant-me de responsabil itats, i fins arriba a 
dubtar públicament de la meva honorabilitat i 
de la meva bona fe . Arriba a admetre que en 
el successiu, i en afers en els quals jo intervin
gui, tal volta sigui co11Veníent de prendre de
terminades providències de seguretat en els· es
crits i eu els acords. Jo deixo a la consideració 
dels lectors d'AGRICULTURA I RA:\!ADERIA (com 
als de qualsevol altre periòdic que reprodueixi 
l'escrit del senyor Rossell), que apreciïn si, amb 
tot el que jo he traballat i he aconseguit a favor 
de l'avicultura i dels avicultors, si amb el que 
representa tota Ja meva vida de palpables al
truismes, mere1xo que un senyor, per despit, 



lO 

tracti de presentar-me com a possible factor de 
fal-làcies, fins en un altíssim càrrec que em va 
ésser conferit per acord internacional i amb sa
tis facció del Govern e~panyol i del Comitè de 
l'Exposició Internacional de Barcelona, que va 
prendre el Congrés de l'any 1924 sota els seus 
ausptcts. 

Diu el senyor Rossell que es ratifica en la seva 
afi rmació que el Congrés "Mundial d'Avicultura 
de Barcelona aprovà la seva proposició referent 
a la declaració que els brots i el clavell en la 
cres ta de les gallines del Prat no era defecte, 
que foren declarats urbi et m·bi com bons per a 
formar part del patró de la raça. 

Jo deploro haver d'insistir en què ni en la Sec
ció ni ell el Congrés en ple no es prengué tal 
acord. El senyor H.ossell sofreix una vera equi
vocació en aquest punt , però com que no li serà 
suficient que jo ho asseguri, he de provar-ho, 
i sen to molt haver-ho de fer públicament. 

Afirma el senyor Rossell i Vilà que en la Sec
ció del Congrés en què ell llegí el seu treball es 
prengué l'esmentat acord, i jo pregunto, per a 
començar, ¿ quina proposició formulava el senyor 
l<ossell en el seu treball? Dit senyor el dedica
va a «Les races de gallines de Catalunyan, però 
sense demanar, en conclusió, res en concret, sols 
en un petit paràgraf, en el qual feia referència 
a què aquí, a Espanya, es tractava ja d'establir 
els patrons o ((standardsn de les races nacionals, 
alludia als brots i al clavell en la cresta de les 
Prat, i deia, textualment, el següent : 

«Nosaltres creiem que no pot trobar-se millor 
ocasió per a saber el punt de vista de persones 
tan coneixedores d'aquests afers, com les que 
han de reunir-se a Barcelona.>> 

Com poden veure els lectors, no es demanava 
pas acord de cap mena ; tot el més s'indicaria 
un desig en la conveniència de sentir a aquelles 
persones, però res més. Afegeix · el senyor Ros
sell que una volta llegit el seu treball, pregà als 
reunits que declaressin la conveniència de con
siderar el claveU de les Prat com a característi
ca de la raça i que e1s· congressistes ;issentiren, 
perquè ningú n a els i1np·~~gnà per cap concep
te.. . ( ?) . 

A leshores, afegeix, el President Punnet digué 
que el Congrés estava d'acord amb l'exposat per 
~'orado r, i cl'això sols el senyor Rossell dedueix 
que l'nco rd estava pres. ( ?) 

Jo no m'alço en rebellió contra el que creu i 
afirma el senyor Rossell (víctima del seu error), 
però he de seguir negant que tal acord fos pres, 
però donant-li les degudes raons, que no dubto 
seran ben compreses pels que llegiren les acu
sacions de què em va fer objecte el dit senyor. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Primera consú1eraci6.-En primer lloc, les pa
raules que pogués pronunciar el Dr. Punnet 
pura i simplement de la Secció, puix el doctor 
congressista i emi nència anglesa (i no nord
americà, com creu el senyor Rossell) hagué de 
pronunciar-les en anglès, perquè el Dr. Punnet 
no parlant el francès ni l'espanyol, i fàcilment 
el senyor Rossell podia interpretar malament el 
que va dir. 

S egona conside1·aci6.-M. Punnet no presidia 
la sessió : la pres·idia el professor Gh1gi, però 
encara admetent que I 'hagués presidida, no hau
ria pas parlat jamai en nom del Congrés, si nó 
Prunnet sabia molt bé que el Congrés sols podia 
pn: .. ndre acords en sessió plenària. Sense tal re
quisit, qual sevol acord pres en una de les Sec
cions, no seria més que una proposició, que el 
Congrés, en sessió plenària . accepta o refusa. 

T ercem consideració.-Fins admetent el que 
el senyor Rossell creu, o es figura, s i l'acord 
s'hagués pres en la Secció en què llegí el seu 
treball, l'hauria portat com a proposició a la 
sessió plenària, i la dita Secció no presentà cap 
proposició; per tant, mal podia prendre's tal 
acord. 

g.;,w·rta cons~deraci6.'-L'acta de la sessió de 
referència, datada en 15 de maig de I924, re
dactada i firmada pel Secretari senyor Van Gink, 
en el paràgraf que es· refereix al treball del se
nyor Rossell, sols diu el segqent : 

((El professor veterinari En M. Rossell i Vilà 
llegí el seu treball, i va ésser felicitat per la pre
sidència.>> 

Això és el que consta en arxiu i es diu en el 
Llibre del Congrés Mundial d'Avicultura de Bar
celona. Ara bé ; si el senyor Rossell pren aque_s
tes felicitacions, àdhuc el que ningú impugnés 
el seu treball, com un acord del Congrés, com
prenem que visqui en error, però jo confio que 
amb les explicacions que acabo de donar, tant 
ell com tothom, veurà que està equivocat. Jo ho 
lamento, però consti que si be tingut de donar
les és perquè les acusacions del senyor Rossell 
m'han obligat a fer-ho. 

Ja li consta al senyor Rossell que jo no vaig 
as ~istir a aquella sessió, però vull recordar-li que 
en sortir-ne, em va trobar per a dir-me que aca
bava de llegir el seu treball, i ni remotament no 
em va parlar que s·'hagués pres cap acord. Em 
sembla que era bé él moment de fer-me'n avi
nent. 

Q'winta consideraci6.- Encara es pot dit altra 
cosa en demostració que el Congrés no prengué, 
ni podia prendre, acord sobre la qüestió dels brots 
i del clavell de les Prat, i és el següent. Una de 
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les Seccions va portar a la sessió plenària una 

proposta en el sentit que es tingués un «standardn 

internacional per a judicar les aus en les expo

sicions, i després de llarga i viva discussió, el 

Congrés no volgué prendre acord, perquè decla

rà no ésser de la se.va inc~tmbència decretar ni 

nwdificar els standards de les 1·aces, cosa que 

corres~on a cada país, als clubs o a les societats 

d'avicultors especialitzades en la cria de cada 

r?.ça. 
El Congrés es va limitar, doncs, a pronun

ciarse en el sen tit que era de desitjar que cada 

país dm1és a conèixer a les Federacio1~s i a le~ç 

Societats d'A <:i cultura els standard's · de llurs res

pectives races... Dit això, fàcil és comprendre 

la sort que hauria cabut a la proposició del se

nyor Rossell i Vilà, si, en efecte, s'hagués pre

sentat en sessió plenària. 
El senyor Rossell i Vilà sap tot això, perquè 

té en les seves mans el ccLlibre del Congrés 

d'Avicultura de Barcelonan, i d'a~eshores ençà 

(1924 a 1929) jamai no ha trobat a mancar en el 

dit llibre la constància del seu famós acord. Ara, 

solament, quan jo torno a escriure sobre la ,raça 

del Prat, i quan he tocat novam~nt el clavellet, 

que tant l'encisa, és quan li sembla recordar-se 

que l'acord li fou escanwtejat, i s 'alça furiós en 

contra de mi, acusant-me d'ésser l'autor de la 

cosa. Si no em toqués l'amor propi i la meva 

honorabilitat, seria cosa de riure'n. Tan sols 

aquest si lenci de cinc anys, en cosa de tanta im

portància, jo penso que per ell mateix em dóna 

la raó. · 

Es queixa, finalment, el senyor Rossell, que 

en l'acta de la sessió en què ell prengué part, 

se li donà el títol de Professor Veterinari, i dóna 

a comprendre que jo vaig intervenir fent omitir 

Ja cita del títol sota el qual ell va signar el seu 

treball, i admet que això fou intencionat. En de

mostració que es tracta encara d'un altre recurs 

de pur efecte, sols cal dir que també en aquest 

punt erra, puix en la pàgina 125 de l'edició es

panyola del Llibre del Congrés, en la 135 de 

l'edició francesa i en la r29 de l'anglesa, es 

pot veure que es dóna al senyor Rossell el títol 

que ell reclama, i en la capçalera del seu tre

ball, que fou publi.cat degudament, se l'anomena 

com a Director dels Serveis de Zootècnia de la 

Mancomunitat de Catalunya, que és el que el 

s.=nyor H.ossell reclama. Amb tal prova de vera 

obcecació, s'acaba d'arrodonir la . calúmnia que 

contr? mi llança el senyor Rossell en el seu es

crit, puix un hom pot preguntar : ¿on queda, 

doncs, aquesta omissió intencionada del senyor 

Castelló, i on queda la seva ratificació, en allò 

de l'acord, que jamai no fou pres, i del qual, 

li 

fins ara, el senyor Rosse11 no havia fet esment? . .. 

1 en el resum de l'acta de la sessió sols es 

diu Professor Veterinari, és degut a què, per 

brevetat en la red acció de les actes, no es clona

ren tols els títols als informants que parlaren, i 

si referint-se al senyor Rossell se'l digué Pro

fessor Veterinari, fou perquè així s'anomenen 

a Espanya i a altres països els que professen 

la seva carrera, i a més, perquè encara que no 

fos professor en l'Esco:a de Veterinària, ho era 

en l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelo

na ; clones, en res no se'l podia molestar. 

Per a ac~bar, encara cal fer notar que, per 

acusar-me d'omissió, el senyor Rossell fins va 

sortir-se del camp de la ciència i de i'avicultura, 

relliscant en un altre, que bé han pogut ende

vinar els l.=ctors d' AcRICUL'J'DRA 1 RA~IADERIA. 

Jo espero que, amb totes aquestes explicacions, 

el senyor Rossell i Vilà tindrà la bondat de re

llevar-m ~ dels càrrecs que em féu, i encara que 

no restem del tot d'acord en el fons doctrinal 

de la qüestió, almeQys, que ho estiguem en allò 

cle l'a no existència de l'acord que suposa que fou 

pres en el Congrés Mundial d'Avicultura de Bar

celmla . 
Per això, cregui el senyor Rossell i Vilà que 

jo li quedaria · profundament Feconegut. 

SALVADOR CASTELL() 

Amb la publicació d'aquest article del se

nyor Castelló, donem per acabada la discussió 

referent al Congrés M-undial d'Avicultura. Però, 

abans, cal precisar dos punts: un, respecte l'a

cord clel Congrés de deciarar acceptada la pre

sència del clavell, i altre, el que afecta l'hono

rabilitat del senyor Castelló. Quan a l'acord, re

petim que a seguit d'una exposició verbal, amb Ja 

consegüent pregunta formulària, la. Secció acordà 

el que nosaltres proposàvem. Ara bé; si en l'acta 

de la Secció no constava la nostra comunicació 

verbal i la seva aprovació, Ja culpa no és nostra. 

Ens hauria semblat una falta de delicadesa anar 

a controlar la redacci0 de l'acta. 

Diu el senyor Castelló que per tal que un acord 

fos valable, era necessària l'aprovació general del 

Congrés. És cosa sabuda que quan una Secció 

porta, amb aprovació unànime, una proposició a 

la sessió plenària, aquesta l'aprova igualment. 

I tan conv.::nçuts· estàvem que així succeiria, 

que donàvem per aprovada la nostm proposició. 

És sols després, al cap de cinc anys, quan el 

senyor Castelló ens fa saber que no hi hagué no 

sols tal aprovació, sinó ni tan sols proposició, 

que nosaltres hem posat el crit al cel, segurs 
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com estem que la Secció aprovà la nostra pro

posició. Hi ha hagut, doncs, ací una omissió de 
part de Secció en fer constar en I' acta un acord 

pres per la mateixa. 
En intentar explicar aquest fet en els dos ar

ticles que hem publicat, no sabem veure per què 
el senyor Castelló creu que paguem haver atacat 

la seva honorabilitat. ~o creiem haver-ho fet, 
ni aq uesta ha estat mai la nostra intenc~ó, puix 

que el.s personalismes no són pas la nostra fia-
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ca, sinó tot el contrari, la veritat científica . Tal 

com desitja el senyor Castelló, i en això coinci
dim, donem per acabada la discussió de tot quant 

faci referència al Congrés. Però de cap manera 

renunciem a la qüestió concreta del clavell, de la 
qual n'esperem la realització d'experiències com
paratives, les qualS un cop acabades, obrirem no

vament la polèmica_. 

M . ROSSELL I VILA 

Algunès malalties de l'ametller 

L A malaltia de les taqt¿es roges de l' ametller 
és produïda per un fungus, el Polystigma. 

ochraceveum, del grup dels Ascomicites pireno

micetes, família de les. Hipocreancees. Aquest 

paràsit és anàleg al Polystigma del pruner. ' 
Les taques de les fulles de l'ametll er són morf 

aparents, circul'ars, de color de taronja, amb la 

vora més groga, ocupant la meitat o més de la • 

superfície de la fulla. 
El teixit del limb és substituït per un estro

ma minat de cGtnceptacles o òrgans repro uctors, 

plens de :fines espermàtiques :filiformes. 
Les · fulles no triguen pas molt a caure. Ales-

hores les taques s'ennegreixen i a vegades. abans 

de caure de l'arbre. Els corns repraductors del 
fungús surten per ·petites obertures. 

L'evolució del paràsit és precoç i es creu que 

es propaga pel març-abril. 
Aquesta malaltia també afecta l'ametller d'a

nietlles amargants, :i per 1°egla general tots els 
arbres de fulla estreta. . 

Caldrà aplegar les fulles caigúdes i cremar-les. 
També s'aconsella rentar els arbres amb llexiu, 
a l'hivern. 

L'oídium de les fulles o blanc és causat per 
un altre fungus del grup del's Periporiacis, ordre 

Ascom icet, família dels Trisifits. L es taques que 

forma a les fulles de l'ametller són sempre su
perficials, d'aspecte farinós, ·degut a l'aparició de 

fructificaGions conidianes. 
L'oídium de l'ametll er ês el mateix del pres

seguer, però diferent de l'odium del ro,ser. El 
tractament de l' oídium és el mateix del que es 

realitza per al de la vinya, és a dir, ensofrades. 
El rovell de les fulles és altra de les malalties. 

E s caracteritza per taques brun~s o groguenques. 

Pot ésser causada pe~ dues espècies de fungus : 
la Puccinia celrassi i la Puccina prun.i. 

Les fulles atacades perden 'el color i no triguen 
a caure. Per a combatre la malaltia es pot assa

jar abans de la florida la polvorització amb brou 
bordelès. 

La mon.ilila o rotbrú és aix í mateix originada 
per un fungus, M on·ítia fnt.~;¡t-igena. El paràsit 

s'observa en els brots tendres i en les flors , no 
tan soTs de l' ametller, sinó també- del perer, po
mer, cirerer, albercoquer i presseguer. 

En l'ametller . les flors es cobre1xen d'una pol

saguera gris, la qual no és altra cosa que la fl')lC
tificació àel paràsit. 

Poc després de la florida, quan els branqui
llons posen la fulla, alguns d'ells s 'assequen i 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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agafen un color grisenc, com igualment les fu
lles. Alguns branquillons queden desfullats, com 
si fossin rostits per la calor. 

Al cap d'un mes o mes i mig de la florida, els 
brots anuals en gran part es dessequen i. llur. 
fulJes es presenten esmorteïdes. 

Les ametlles. _atacaèes ofereixen una de les 
seves cares rosades i .arrugades i ia polpa es tro
ba moêlificada, però continuen a l'arbre, consti

tuint segura~1ent focus d'invasió per a l'any vi
nent. 

Les espores de Moniiia tenen una gran resis
tència a la destrucció. Per altra part, la seva fa
cultat germinativa es conserva 'd'un any a l'al

tre 

Les " . maqutnes 

A l'estranger la munyida a màquina s'ba pro
pagat molt, principalment a Bèlgica, Paï

sos Baixos i Dinamarca. Pel contrari, a Fral)ça 
la discussió és molt forta entre els partidaris de 
la munyida a mà i eis de la munyida mecànica. 

El professor l'v.rbssu ha experimentat durant 
quatre mesos l'acció de la màquina munyidora, 
i com que l'autoritat d'aquest professor és re
coneguda per tothom, resulta que el seu dicta
men :1ssoleix un valor extraordinari. 

L'experiment, com dèiem, ha durat qua~ 
mesos i es realitzà en quatre vaques sanes i en 
ple rendiment, i dues alh·es vaques malaltes 
d'inflamació de la mamélla, o sigui, mamiti es
treptocòcica. 

Això d'experimentar simultàniament en va
ques sanes i malaltes, té en la pràctica un valor 
extraordinari, puix que permet de donar-s~ comp
te de l'acció de la màquina en unes i altres va
ques. 

El professor Mossu, com a resultat de l'expe
riment, dóna les següents conclusions : 

Primera. Les vaques sanes sense dificultat i 
des del primer cop es deixen munyir per la 
m~quina. Les vaques amb el braguer inflamat 
tampoc no es resisteixen, però convé vigilar-les 

en els dos o tres primers dies. 
Segona. El repàs manual del braguer no és 

pas necessari, quan la mamella està ben consti
tuïda, és a dir, e. sent formada de teixit espon

jós, flonjo. Pel contrari, les vaques de mamella 

I3 

El contagi es realitzaria, potser, mitjançant les 

abelles. 

El tractament es practica fent polvoritzacions 
de brou bordelès a mesura que l'arbre va bro
tant. Així i tot, el coure, com que sembla que 
no té pas una acció directa contra les espores 
de1 paràsit, els resultats no sempre són satis
factoris. 

Quan es podin els arbres que hagin patit la 
malaltia, s'hauran de cremar totes les branques 
tallades, procurant no deixar a l'arbre cap amet
lla, sinó que aquest.:s. també s'hauran de cremar. 

A. ROLET 

de • m.unytr 

carnuda, dura, mancada d'elasticitat, és conve
nient escurar-la a mà. 

Tercera. La llet munyida amb màquina és 
més neta que la llet munyida a mà. La llet mu
nyida mecànicament, anant a parar a un reci
pient tancat, impedeix que la brutícia de l'at
mosfera caigui a la llet, com igualment la pro
duïda pel maniobrar de les mans, pel moviment 
dels animals, per la pols dels farratges i jaços, 
etcètera. 

Quarta. Les màquines d'aspiració i succió no 
provoquen cap inflamació en els teixits, sempre 
que es tingui compte que no funcionin en el 
buit, és a dir, que es faci anar la màquina no 
havent-hi llet a la mamella. Així que la llet dei
xa de rajar, cal parar la màquina a seguit. 

Els tubs que s'adapten als mugrons han d'és
ser desinfectats cada vegada que s'apliquen a 
una mamella malalta, particularment de vacuna 
o verola i de farunculosi. 

Cinquena. Les mamitis no s'encomanen si es 
té compte de munyir primer les vaques sanes 
abans que les malaltes i un cap acabada la mu
nyida es posen els tubs dels mugrons en remull 
amb aigua boricada tèbia. 

Així, doncs, la màquina f_s superior a la mà, 

puix LJ.Ue amb ella s'obté una llet més neta. 
Altrament, des del punt de vista econòmic, la 

màquina de munyir és avantatjosa en qualsevol 
vaqueria on s'hagi de menester més d'un vaquer. 

M. ROSSELL I VILA 
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El cafè de figues 

E N tota l'Europa central el cafè de fiques, 

anomenat Feigen l\affee , va subslitu;nt la 

xicoira. La preparació del ca fe de figues es r~a

litza torrant les figues de poc valor, les quals 

procedent d'Orient, es venen de 12 a IS francs 

eh roo quilos (cada franc val o'25 pessetes, apro

ximadament) . Ja fa alguns anys que Austria 

compra grans quantitats de figues a Algèria, des

tinades a fer cafè. 
En diversos llocs d'Europa existeixen fàbri

ques que preparen les figues per a poder ésser 

utilitzades substituint el cafè, o més concreta

ment la xicoira . La xicoira és consumida a Fran

ça en grans quantitat , i amb tot que aquesta 

planta hi és bastant cultivada, França ha d'im

portar uns 30 milions de quilos de xicoira per 

al seu consum. 
A les figues se li reconeixen més avantatges 

que no pas a la xicoira, i és per això que es 

creu J.Ue la substitució de la xicoira per la figa 

no trigarà a imposar-se. 
El cafè de figues té tant color com el de xi

cOlra, i el gust ha estat reconegut molt agrada

ble, degut a les granes que es troben barrejades 

amb la polpa. El cafè de figues conté una forta 

proporció de sucre que en dolça el líquid. Com 

la xicoira, el cafè de figues ha d'ésser barrejat 

amb llet ; per als nens, la quantitat del cafè de 

figues pot ésser donada llargament, cosa que no 

és possible amb la xicoira. 
La preparació de figues per al cafè no pot ésser 

més fàcil. Cada u se'l pot preparar a casa seva. 

L'única dificultat recau en la torrefacció. Les 

figues s'hauran de treure de la torradora quan 

esdevinguin completament negres. Llavors, en

cara són toves, però exposades una estona a l'ai

re es van assecant i es tornen prou fortes per a 

poder moldre-les. 
La mòlta haurà d'ésser fina, pmx del contrari 

J.es granes, que són molt petites, no podrien 

ésser triturades. La farina és molt àvida d'ai

gua. ~er a conservar la farina caldria embolicar

la en paper impermeable. També es pot aglome-

rar la pols en tauletes primes que permetin ti

rar a l'aigua petites porcions de la mateixa. 

. quests aglomerats a seguit es dissolen quan es 
tiren en aigua calenta. 

De primer, del cafè de figues tothom se'n · re1a, 

però vista la demanda que e'n fa, principalment 

a .-\.lgèria, els pagesos d'aquell país s'han pr~s la 

cosa seriosament. 
Comparant els preus de les figues seques amb 

e1s de la xicoira, es troba que roo quilos de 

figues seques produeixen 7S quilos de pols seca 

de cafè, i costen IS francs els roo quilos a l'en

gròs, mentre que el preu de la xicoira és de 

6o francs. Hi ha, doncs, una diferència de 4S 

francs, diferència que s'ha de repartir per les 

despeses de torrefacció, polvorització i empaque

tar 
El oreu resulta més remunerador si es té en 

compte que per ~ pólvors de cafè s'admeten les 

figues de pitjor - qualitat, cosa que permet fer 

una tna de les destinades al consum natural i 

per cousegüent, essent més bone , treureu més 

diners. 
La iudústria del cafè de figues determinarà 

l'ús de l 'evaporador d'aire calent per a la des

secació d'aquest fruit, tenint en compte que a la 

collita, molts anys coincideix amb pluges més 

o menys abundants. Altre dels avantatges d'a

qt:esta nova aplicació de les figues consi teix en 

què tot i no tenint dessecador artificial, les figues 

destinades a cafè es poden assecar més aviat, 

puix S[Ue es poden obrir pel mig i llavors s'asse

quen de seguida. 
La figuera, que tan bé es dóna al nostre país, 

podria·, en passar una part dels seus fruits a es

devenir parcialment succedània del cafè, cons

tituir un tr:ip;e avantatge . En primer lloc, donar 

més valoració a una producció nostra ; en segon 

lloc, estalviar les pessetes del cafè que hem d'im

portar 1 finalment substituir l'arrel de XlCOlra, 

que no es con rea pas a la nostra terra. 

RAFAEL MUG 
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Solucions 

L ES solucions colloïdals tenen actualment 

l'atenció dels savis i experimentadors per 

la possibilitat de la seva aplicació agrícola. Aques

tes sol'ucions foren estudiades primer per Graham 

a la meitat del segle passat, i des de llavors 

molts altres se n'han ocupat, essent objecte de 

prderència entre els savis contemporanis, Eins

tein, Parrin, Duclaux i Lumiére. Les solucions 

colloïdals s'han aplicat en la pràctica, com per 

exemple l'argent i el mercuri col.Joïdals en me

dicina ' i el sofre éol-loïdal' en agricultura. 

Existeixen aues menes de solucions colloïdals, 

les quals, no obstant, posseeixen ambdues les 

m;¡teixes propietats, i són els coJ.loides molecu

lars i els conoides micelars. 
Els col.Joides moleculars comprenen substàn

cies com la cola, la gelatina, la clara d'ou i llurs 

soiucions són molt semblants a les solucions co

munes ; l'única diferència, però, és que les mo

lècules d'aquests cossos són de dimensions més 

grans que les mo1ècul'es orcliñàries. 
Els col-loides micelars tenen una estructura molt 

diferent. Els miceles són elements constitutius 

dels col.J.oides, els quals per l'acció de forces elèc

triques resten en suspensió en el líquid que els 

banya i ells mateixos són insolubles, àmb la par

ticularitat, però, que tot i essent insolubles,, sem

bla que es trobin en solució. Les dimensions 

dels micel,es són molt reduïdes perquè es puguin 

veure a vegades fins en el microscopi. Per Ja raó 

qu~:: el colloide sembla trobar-se en solució que 

s'ha donat a les solucions col·loïdals, el nom de 

pseudo-solucions. 
El sofre comú és insoluble en l'aigua, puix 

per més que es polvoritzi i es barregi després 

amb digua mai no es reparteix uniformement 

cor. aigna i sucre, sinó que a simple vista es 

veuran partícules de sofre en suspensió en l'ai- . 

gua, però mai completament foses. El contrari 

succeeix amb una solució colloïdal de sofre ; 

aquesta no conté absolutament cap partícula vi

sible, i tot el més s'observa que ell líquid és 

una mica tèrbol. Aquesta solució es pot emprar, 

per a polvoritzar, i sols al cap de temps es pot 
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col·loïdals 

observar una lleugera capa glevada, deguda a 

l'acció de certes reacóons qtúmiques. Així com 

la calor gleva l'albúmina o clara d'ou, l'alcohol í 

diverses sals poden glevar o grumollar les solu

cions colloïdals. Els ~iceles es reuneixen per 

parelles, després s'apleguen en major nombre i 

acaben formant un grumoll, i ja en aquest estat 

és impossible retornar-lo a l'estat colloïdal. 

Quan es barreja una solució ordinària i una 

solució coJ.loïdal, es poden separar fent una dia

lisi. La barreja es posa en un pot de vidre i al 

fons 1111a fulla de pergamí .; aquest recipient es 

posa en un altre de més gran ple d'aigua ; les 

so!ucions ordinàries travessen la membrana de 

pergamí, mentre que les solucions coJ.loïdals, no. 

D'aquesta forma poden separar-se 

Les membranes de les cèl.Jules vegetals es com

porten exactament com la fulla de pergam1 de 

l'experiment que s'acaba de relatar. En la fa

bricaciÓ de sucre, es tracta la bledarave o remo

latxa per l'aigua calenta que dissol el sucre i la 

solució que es forma travessa la membrana, men

trF. que els colloides que con~é la cèllula romanen 

a l'interior dels teixits i per consegüent, gràcies 

a aquesta membrana, el midó que conté la remo

latxa no es mescla en la solució sucrada. 

Actralment les solucions conoïdals han en

trat en la pràctica agncola. Existeixen un gran 

nombre de preparacions de solucions col-loïclals. 

La preparació del sofre colloïdal es realitza des

composant per l'àcid sulfúric a zero graus l'hi

posulfit de sodi. El sulfur d'amoni tractat per 

l'àcid clorhldric produeix igualment sofre col-loï

clal. En el comerç es troben així mateix sulfats 

de coure conoïdals. 
Les propietats que caracteritzen el sofre i el 

sulfa~ de coure serien degudes a l'extremada di

visió de les partícules de sofre que conté la 

pstudo-solució. Malgrat el gran nombre d'expe

riments realitzats en la vinya, els resultats ob

tinguts no són prou clars perquè tots els expe

rimentadors puguin treure'n una conclusió cle

fir.itiva. 
JoRDI BERTRAND 
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UNA MI CA 

ET. VALOR DELS FEMS I EL QUE CAL 
FER PER ,\ O PERDRE AQUESTA 
HI QUESA 

-
Un femer ben menat conté aproximadament 

quatre quilos d'azot per tona de fems. En can
vi . els femers que no es reguen i els fems que 
han estat massa temps a l'estable perden una 
gran part de l'azot, eJ qual s'evapora en l'atmos
fera. Bs pot calcular que la pèrdua equival al 
:;o per roo. Considerant que un quilo de nitro
gen val 2'50 pessetes, resultarà que els dos qui
los perduts valdran 5 pessetes. 

El pixum conté, terme mig, dos quilos de po
la&sa per metre cúbic, a r'6o pessetes el quilo, 
mé& 500 grams d'azot que val 1'25 pessetes. El 
preu d'ru1 metre cí1bic de pixum pot evaluar'-se 
en 4' so pessetes. 

En una masia on s'allotgen una vintena de 
caps bovins, dos cavalls i una trentena de porcs, 
es produiran anualment r2o.ooo quilos de fems 
i 45 metres cúbics de pixum. 

Quan els fems estan massa a l'estable s'eva
poren en l'atmosfera més de 200 quilos d'azot, 
i quan el pixum no és pas recollit per canalons, 
deixen d'aprofitar-se'n ~és de 40 metres cúbics. 

El valor d'aquestes pèrdues és el segi.ient: 
Azot rl.els fems, 200 quilos, a 2' so ptes. soo 
Pixum, 40 m., a 4'5o ptes. ... r8o 

T·)tal de pèrdua cada any . . . . . . Ptes. 68o 
Si 110 es vol perdre azot ni potassa dels fems 

I dels orins, cal construir una "fossa en el femer 
i un dipòsit o cisterna per al pixum. 

El co~t d'aquestes dues basses, no comptant 
el treball de fer els clots, valdrà aproximadament 

r. 350 pessetes. 
El benefici anual que reportarà la conservació 

dels fems i del pixum puja, com s'ha dit, a 
68o pessetes, o sigui, que en clos anys aquest be
nefici pagarà les obres que s'hauran fet. 

VIRTUTS DE CERTES PLANTES MEDI
CINALS 

Els productes qmm1cs tendeixen a substituir 
lec; plantes en la medicina. Però hi ha algunes 
ti&anes o infusions que valen la pena de con-
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servar-se perquè solen donar bons resultats. 
Per a les afeccions de les vies respiratòries es 
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DE TOT 
recomana la tisana de les quatre flors : malves, 
violetes, rosella i tussílag o fàrfara. La infusió 
il · flros d'eura es creu que madura els consti
pats. La infusió de vincapervinca, flors i fulles, 
e.; recomana contra les hemoptisis, o sigui el ra
jament de sang del pulmó. La infusió de flors 
eL sàlvia produeix una p~ompta millora en les 

_afeccions gripals. 
Les alteracions digestives poden tractar-se per 

infusió de flors de camamilla o de fulles de men
ta La infusió de flors de blenera endolceix la 
mucosa in testin a 1. 

Es recomana la infu ió de flors de centaura 
per a 1es afeccions del fetge, i la infusió c1e flor 
de parietària contra les afeccions del ronyó i de 
la bufeta. La infusió de rels cle gram estimula 
les funcions del ronyó. 

Cal així mateix esmentar la infusió de flors 
de borratxa, que gaudeix de propietats refres
cants, sudoríferes i diurètiques. La decocció de 
réls de genciana és estomacal o tònica i calmant ; 
la de flors de pensementer salvatge, depurativa, 
di urètica i sudorífica. La mfusió de :flors de 
saüc, antiespasmòd ;ca i calmant ; la infusió de 
'barbena, digestiva. 

LES ORTIGUES SON UN BON ALIMENT 

Els cavalls i altres animals de peu rqdó, en 
la palla dels quals es barreja la dècima part 
d'ortigues, tenen el pèl molt lluent. A més, els 
a:;màtics no es tapen tant. 1 

En el bestiar boví les ortigues exciten l'apetit 
i per consegüent estan molt indicades en els 
bous i vaques d'engreix. La llet de les vaques 
que mengen ortigues té un color més groguenc. 

Tots els. altres animals de llana i de pèl accep
tea molt bé les ortigues. A les gallines els agra
da moLt. 

Si les ortigües es donen seques, llavors és con
venient posar-les vint-i-quatre hores en remull. 
Tant s1 es donen seques com verdes, barrejades 
amb altres aliments, va millor que soles. 

RAQUITISME O DOLOR DELS POLLA!:s
TRES 

I 

Hi tla una forma de raquitisme o osteomalàcia 
que pateixen els polls i pollastres, tot i estant 
b(. de carns. No té més que una manifestació ex-

/ 
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terior : el dolor. Els animals es mouen cOlxe

jant, però de grat estarien sempre immòbils. 

Aquests animals acaben per morir i llavors sí 

que estan magres. La comprovació d'aquesta ma

laltia és fàcil. -o cal més que mirar l'estat dels 

ossos. Si són flacs, tren c-adissos, és que es tracta 

d ~ osteomalàcia o raquiti_sme. 
El tractament és fàcil i sense cap medicina. 

Afegiu al menjar una cullerada de ·es de ~afè, 

per ca1a animal, de farina d'ossos. Doneu a més 

molta verdura i pos~u a un recó del galliner un 

cabàs de sorra. 
Al cap de vuit dies ja hi coneixereu. 

EL PIRETRE 

El piretre, que abans s'aplicava únicament 

contra les puces i altres ins~ctes domèstics, avui 

se li atorga una acció molt generalitzada contra 

multitud d'insectes que ataquen les plantes i els 

animals . 
El que té de bo el piretre és que per a l'home 

i per als animals de sang calenta resulta comple

tament inofènsiu, mentre que molts insecticides, . 

si bé maten els insectes, produeixen dany més 

o menys gran a 1 'home i animals domèstics. 

El -piretre és una planta que es pot cultivar, i 

molt bé, en el nostre país, que produeix bon ren

òiment i que es pot intercalar entre els ametllers 

i olivers. 
Com se sap, el piretre és una planta que dura 

sis o set anys i que. accepta bé tots els terrenys 

calcaris i pedregosos. Una hectàrea produeix de 

nÜJ a dos mil quilos ; el seu preu actual és de 

o'6o a o'85 p:ssetes el quilo. 

_ LES PLA TE.' COM 1 DICADOH.ES DE 

L'ACIDESA() ALCALI.:-\l{l'AT DEL SOL 

En un terreny àcid els espinacs hi creixen 

molt _¡JOC a poc, les remolatxes produeixen unes 

fulles anormals o roges i l'api no assoleix el ta

many regular. 
\'eu·s ací una classificació de les principals 

p lantes hortícoles, segons llur afinitat per les 

sal!'- alcalines o àcides. 
Les plantes qm~ volen terrenys alcalins, i si 

no ho són caldrà calcinar-los, sóu : els e pinacs, 
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bledarave o remolatxa, coliflor, bledes, api, por

ros, :ards, cebes, pastanagues, cogombres, pè

sols, ~ols, tomàquets, m-elon. . síndries, alber

gínia. 
Són indiferents a l'alcalinitat o acidesa, les 

cols de Brussel-les, la mongeta o fesolera, l'escla

fiaora ; el ruibarbre. 
Les que segueixen prefe.rei xen terres una mica 

àcides : créixems, patates, raves, julibert, naps 

carabassa. 

J ,A GALLii\'"A .MES PONEDORA DEL 110 T 

La galEna més ponedora que -es coneix era 

propiet:lt de la l niversitat de Colòmbia Britàni

ca, Estats Un1ts, que havia post 35I ous en un 

any i era el:! raça Legborn blanca. Aquesta ga

llina na estat vençuda per una altra de raça Ply

lÍ1C uth Roch, que ha post 358 ous en 365 dies, la 
qual procedeix de la Universitat canadenca de 

Saskatchevao. El pes dels ous era de 58 a 6o 

grams. Aquesta gallina té una germana que ha 

pcst 304 ous, i llur mare, 339· 
A ·nés d'aquestes gallines se'n cita una altra 

el' Austràlia, també de Legborn blanca, que ha 

auibat a pondre 363 ous, però com que no hi 

h., ha_jut control oficial, no té el mateix valor 

que aquelles altres. 
Malgrat àquesta posta tan fabulosa, els avi

cultors catalans faran bé d'explotar preferent

ment 1es gallines del país : Prat, Garrotxina, 

Vallesana, Penedenca, Selvatana, Sant Cugat i 
Empordanesa. 

L'ESCARABAT DEL FESOL O .MO GETA 

Petit coleòpter d'origen america anomenat 

n.:ntíficament Hruchus o ilcanlhoscelides nblec

LL~J o Daria obtecta. Les l~rves o cuques d'aquest 

escarabat es desenvolupen a l'interior de les gra

nes de fèsols o mo11getes, les quals acaben per 
rosegar enterament. 

Per a destruir els paràsits es posaran les mon

gt:tes o fèsols dintre una bóta tapada hermètica

ment i en la qual es tirarà de 20 a 30 gram~ de 

sulfur de carbó per hectolitre de granes. Al cap 

de clos dies es treu_n. S'ba de tenir compte que 

e! sulfur de carbó és inflamable i per consegüent 

l'operació s'ba de realitzar sense llum art.ific;al. 
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NOTICIARI 
f:'\STlT T A<;RICOLi\ CATALA DE SANT ISIDRE 

QiiesUons ramAderes - El mercat CIJiltral dc fru.ites i 
1JC1'du7'l's - Les associacions agrícoles - Els co n
tractes d'arreuctamwnt - Carburants "vegeta ls - Pu
blicàcions. 

En la darrera sessió celebrad a per la Junta d:rec
ti \·a de 1 'Insbtut Agríco:a f . .;atalà de Sant Isidre, el 
seu president, senyor baró el 'Esponellà, va donar comp
te detallat de les gestions realitr. <1 des per a lliberar els 
agricultors ramaders de d:versos tributs que se 'ls im
posen. 

Va remarcar en primer lloc, que gràcies a l'actua
ció de l'Inst :tut, s'ba aoonsègui t la R. O. de 3 del 
present per la qual es determina que el Comitè Pari
tar i llJterlocal de Vrquers de Barcelona no té juris
dicció a les granges ag-rícoles que reuneixen les con
dic:ons que 1 'esmentada Reial ord¡-e determina. 

Però els agricultors que tenen vaques de llet, igual 
que els que tenen porcs i el 'altres classes de best:ar 
-afegí el senyor baró d'Esponellà-, es veuen com
pe1its pels inspectors el 'Hisenda a do;nar-se el 'alta a 
la con tr:bució ilndustrial, puix que se 'l s considera 
com a tractants en bestiar. Això represe,nta u ns insu
portables impostos per a la major part de les cases 
de pagès. Com sigui que a les comarqués del Penedès 
i del Vallès és o'n més s'ban deixat sentir als efectes 
el '1 Fisc, el president de l'Institut, acompanyat d'al
caldes i de preside;nts d'associacions de més de vint 
pobles de les comarques esmentades , va anar a Yeure 
el delegat d'Hisenda per a tractar d'aquestes qües
tions. 

El delegat d'Hisenda va estar molt deferent amb 
el presiden t de l'L'llstitut i amb els altres visitants, i 
de la llarga entrevista, en va:n treure aquests la im
pressió que el delegat d 'H'sencla prendria aquelles re
solucions que menys poguessin lesionar els ilJteres
sos dels agricultors. 

Es va tractar encara en la reunió de la Junta, de 
les dificultats amb què tope n els agricultors del país 
per util itzar el Mercat central del Born, que· disposa 
cl!un espai petit i defectuós. Tota vegada que a 1 'es
tatge de 1 'Institut s 'ban aelebrat diverses reunions 
d'agricultors del Pla del Llobregat i del Litoral per 
tractar d'aquest assumpte, la Junta directiva va acor
dar ajudar resoltament les aspiracions dels esmen
tats agricultors, recaptant la concessió al seu favor 
d'espais adequats i suficients, mentre no s 'arriba a 
l'ideal, que és de disposar d'un Mercat central de ca
pacitat suficient per a atendre les necess' tats de . Bar
celona. 

Examinades les disposicions q ne regulen el f u ncio
nament de les Associacions i Sindicats Agrícoles, es 
va acordar el 'establir un servei especrial per atendre 
quantes entitats es disposin a complir amb els múl
tiples preceptes que per a llur subsistència legal han 
estat imposats. · 

La Jttnta va acabar l'estudi inic:at en altres ses
sions sobre el Decret-llei de 21 de novembre clonant 

normes per a ls contractes d'arrendament de finques 
rústegues, que si bé ha millora t notablemeut el pri
mitiu objecte, té, a judici de l'esme ntada Ju.nta, im
portants inconven ieuts que va concretar eu un escrit 
el voca l se·1yor l'au Ju 1y i v: les. 

El senyor Antoni Barata Ya do :tar interessan ts de
talls cle la nov íssima í,ndústria introduïda als voltauts 
de Terrassa, de carbonitzac ió dels subproductes fores
tals amb l'objecte d'obtenir carburaut amb què [er 
func:onar e: tractor agrlcola. 

Finalme11t el senyor baró cl'Esponellà va manifes
tar que acabava de sortir de la imprei_!!.t a el LEbre 
del IV ~ongrés Nacional de Recs, que l 'integreu tres 
Yolums pulcrament ed: tats que coc1tenen Ul'l centenar 
de làmines en g raYat al buiL Digué encara, que és 
imm ~neut 1 'aparició el 'un vo: umi:lós n.úmero extraor
dinari de la Revista de l'Institut, dedicat a le;; niani
festacions agrícoles celebrades amb motu de l'Expo
sició Internacional de Barcelona. 

EL CEKS DELS SIKDICATS AGRíCOLES' 

Per a clonar normes amb fina litat de fer els' censos 
d'acord amb els quals han de votar les Associacio:JS 
i S~ndicats agrícoles en les vinents eleccions dels 
nous Co:1sells agro-pecuaris, que se celebraran pel fe
brer Yinent, s'ba dictat una reial ordre c:rcular de 
la Direcció d'Agricultura. 

Disposa el següent : 
P r imer : Que pels Goyerns c:vils es procedeixi 

amb tota urgènc•ia a formar el cens de les As·socia
cions i Sindicats ag.rícoles de la província que ha
g in estat reconeguts pel ministeri de Foment, i des 
de la seva creació pel cl'Econom ·a Nacional, i esti
g uin insc~·its fi ns al 30 de noYembi:e en el Registre 
ofic~al que figu ra en els esmentats centres, confor
me al paràgraf darrer de 1 'art: el e segon de Ja ll ei 
de 28 de gener de 1906, fent-se constar en tals censos 
e l nombre de socis i el de Yots que corresponen a 
cada entitat, a raó d 'un vot per cada 25 associat , 
sense que es com1)t' ci le fraccions menors d'aquest 
1l úmero. 

Segon : Formats aquests censos, per a la qual cosa 
podran els go.yernadors civils dels interessats totes 
les dades fefaents que els calguin, es trametrà una 
còp:a a l ministeri d'Economia NaeioJal abans del d io 
primer de gener de 1930. 

Tercer : E l ministeri d'Econom:a Kacrional , abaus 
del dia 15 de gener de 1930, recHicarà els dits cen
sos, si fos necessar:, i els addicionarà amb les en
titats que, baveut estnt reconegudes amb an teriori 
tat al pr:mer de desembre actual, no bi hagi hagut 
temps d'ésser inscrites a ls Reg:IStres provinc:aJs, i 
trametrà els elits censos rect:ficats al·s governadors 
civi]s per tal que ordeniu la seva publicac·ó e:1 els 
ButJ:etins Ofic:a:s, així com la convocatòria per a 
les e leccioJls de què parla la clispo.sic:.ó trans itòr·a se
go.Ia del reial decret el 'aquest m:nis teri número 2-423, 
data 24 de novembre de 1929. 
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Quart : Si un cop arribat el dia rs de gener 
de 1930, els gover!ladors civils no haguessin rebut el 
cens rectificat del ministeri d'Economia Nacio!1al , 
s'entendrà aprovat el que haguessin format el-s dits 

centres, i s'inserirà en els Butlletins Ofic:nls respec
tius, i es procedirà, en tota altra cosa, d 'acord amb 
la disposició trausitòrin· abans esmentada. 

C!.nquè : Que pels go,·ernadors ciYils s'ordeni la 
publicació íutegra eu els Rutllebm; Ofic:als del reial 

dec ret d'aquest ministeri número 2.516., de 21 de no
vembre de 1929, refere nt a les Associacions agrícoles, 
i es recomani als alcaldes que, pel.,; mitjans de què 
disposin, donin la major pubEcitat a la referlla so
birana disposició, i cdditu l'atenció respecte d'ella a 

les entitats agràries domic:l'ndes en el respecb1 ter
me municipaL 

CURS INTER..,ACIONAL D'ACRICULTURA 

CONFERÈNCIA DEL SENYOR MATRSANZ 

Comença dient que Cicerò digué en un dels seus 
millors llibres : cc Entre les Arts product:ves cap no 
u'hi ha de milllor que ·1•agr:cultura, cap de més fe
cunda, més agradable, més digna d'un home lliuren. 

Fa història de com en el començ de la civiU:zaóó 
d'homes ocorregué al voltant de la terra. 

Cit.o1. un te:x.-t del ¡Consell de Castella en r6r9, in
formant el rei perquè els pagesos fossin encoratj a t~ 

i tinguessi:n priviJlegits en llocs de càrregues, text que 
el mateix re~ refrendà amb lle tra de la seva pròpia 
mà, afegint •Això convé mo1t i així s'executarà de 
seguida •. Això passava e11 el segle XVII, i aquest 

de seguida encara està per complir. 
No es tracta de demanar per als agr:cultors els 

priv.itlegi•s promesos, es tracta de demanar justíc:a i 
igualtat de tracte en relac:ó amb els altres indus
trial s. Que el capital ~ el treball dels agricultors t!Jn
guin la mateixa consideració i respecte que el cap:

tal i el treball dels altres. 
ccLa psosperitat pública - havia dit Meline -

s'assembla a un arbre; l'gricultura és l'arrel, la in
dústria i el comerç SÓ::J les branques i les fulles ; s: 
l'arrel emmalalteix, cauen les fulles, es podreixe.u i 

es desprenen, i l'arbre mor. 
Aporta l!opiuio de Von Bulow, de Hardin i d'al

tres importa11ts e6tadistes, i tra nscr:u la frase de 

Lloyd Ge01·ge, que •L 'error més grati que pot tenir 
un poble és deixm· destruir la seva ola<Sse rural.. 

A Anglaterra els negociants de la City estan més 
atents a les dades pluviomètriques mensuals de 1 'In
tEa que a les alces i baixes de la Borsa, perquè sa
ben que si l'India no dóna collites les gran fàbri
ques el' Anglaterra ban de parar : ve el ¡·egnat de 

la fam. 

L'agricultura en temps dc g uerra: els pobles agrí

coFes són elfos que trliomje11. 

Demostra la importància de l'agr:cultura eu la, de
fensa nacional eu cas de guerra. Quan Alematiya fou 
Yençuda, uo ho fou per falta de material de guerra 
ui per res de l'ordre industrial; perdé la guerra 
perquè no tenia blat, ni sègol, ni patates ni carn, : 
la fam s'apoderà dels Imperis central s per a obrir el 

oamí de la revolució. 
I als paÏS0:; vencedors sonà la veu : «L'arada és 

la nostra única esperança". 
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Els països d'una agricultura floreixent poden pre

sentar més resistència en cas de guerra. Cartago ja 
havia fet la prova davant de Roma. 

El fet s'ha repetit eles d'August a l\[ussolini. Oc

tavi volgué deturar la decadència de Roma amb 1 'a
creixament de la natalitat, i deixà el camp obl:daL 

I \' ~ •1gué la catàstrofe. Mussolini ha donat la abata
lla del gra• i ha arribat a la avicotòria del gra». l la 
prosperitat cada dia més creixent el 'Itàlia ha .>.<o1gut 
amb la tornada al camp. Al camp està el cami per
què Itàlia recobri la seva passada g randessa . 

Passa a tractar de l'intervencionisme de l'E tat en 
l'agricultura. Aquest ha vingut tantost acabada la 
guerra mundial. De dalt cl'Ún cadiral minister::al es
tant s 'introduei."en modificacioJJS essendals en el t er
reny de la propietat de la terra, s'ordena com han 
de fer-se les operacions culturals, s'intervenen els 
preus dels f¡·uits, s 'oblida, en una parau:a, que l'a
gricultura ha el 'ésser una professió lliure com les al
tres. 

Això no pot admetre's, i si s'admet ha d'ésser a 
base que el procediment d'interve'lcrió ahn1ci sem
blantment la indústria i el comerç. La i:ltervenc ·6 
de 1 'Estat, de vegades encara és benigna ; la iu ter
ven ciO pitjor amb referència a l'agricultura és, però, 
la que intenten i realitzen le.s Diputacims, els Mu
nicipis i els soc~òlegs que de la premsa esta11t trac
ten els problemes agrícoles sense conèixer-ne ni les 
beceroles. 

La i•ntervenció de l'Estat en l'agricultura és equi
Yocacla i danyosa, i ~ els que la pateixen poden tes
timonejar-bo. 

La bntervendi6 de l'H. s lat en l'agric1tltura a Rússia 

A Rússia les terres foren llim·ades als obrers i sol
dats que maticaveu de cultura agrícola, i als page
sos només se ' ls donà el dret a recollir allò indis
pensab:e al seu sosteniment. I vingué la fam, i els 
cadàvers ompli ren els carrers de les poblacions i els 
cami·ns de la plana. 

Però Lenín no e ra home per seguir u·n cami fa:s, 
una vegada apercebút de la seva equivocació. J es 
féu enrera. I el 26 d'octubre dc 1921 proclama : •El 
dret de propietat damunt la terra, el subsòl, :es ai
g ües, els boscos i les íorots naturals queda abolit per 
a emvre eu el tenitori de la Repúbl:ca socialista 
federatiya russa•. I confessà el seu error, i la situa
ció de la RepúbEca soYiètica canvià rad:calmenL I si 

al pr~ucipi ; 'Estat mantenia 35 m:1ion~ d'homes a 
L'OSta dels que treballa\·en la terra, després passa a 
mantenir només 7 m!lio•1s, i el camperol, en saber 
que treba lla per a ell , que pot és er propietari d<·l 
que produeixi, augmen ta les collites eu uu ceut per 
cent. La frase de Gorki ba re·ultat profètica: cRus
sia :erà després de la crisi bolxeYi ta una ,-asta de
mocràcia agrària o. 

Els casos d'Uàlia i Romcr11ia 

A Itàlia s'ocupareu les terrer cu alldbar-se la 
guerra, i es repartiren entre els que ven:e :1 del front. 
El resultat fou fune l : la producció m'uvà ta .. 
notablement, que la fam s'apoderà del país. La 

uOpera Naz'onale• hagué de [er marxa eurcra. Ues-
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prés vingué Mussolini , i en adonar-se que els seus 
primers inten ts intervencionis tes en la propietat 
agran a a naven a portar a Itàli a a la ruïna, ca nv:a 
de procedime nt radica lment, i avui l'agricultura !ta
lia na és la g ra n esperança de la nació. 

Roma11:a acabà la g uerra i es trobà amb les se
\ 'cS fron teres immensament eixamplades. Bratiauu 
s 'i ncoautà el e les terres i les parcel·là, sense excloure 
de la pa rceJ.lació les fi nques del 1uateix rei Ferran. 
I una sàvi'a legis lació està portant Romania per un 
camí que coUocarà aquest país en primer pla entre 
els pobles d'Europa. 

Són tres casos : Rús ·ia , Itàli a i Roma n:a, que des
concerteu amb solucions. 

El cas de F1·ança 

.:\omés h i ha dos casos absolutament diferents als 
anteriors : els casos de França i Espanya. 

F:rança ha tingut senípre per a J 'explotació agrí
cola proteccions excepcionals. E :1 les convulsions de 
la Revolució, en els temps de les guerres napoleòni
ques, en el període de 1914 a 1918, els agricultors han 
estat la força que ba salvat el país. 1 quan s'ha in
tentat alguna cosa contra l'agricultura, els terríco:es, 
perfectament orgar1itzats, ban desviat el cop al Par
lament, i el grava:men no ba pogut arribar. 1 Fra;nça 
s'ha salvat perquè en la lluita secular entre la ciutat 
i el camp la nació s'ba posat a favor d'aquest darrer. 

El cas d'Espa•nya. : 1·es ?W es res
pecta m euy.s que l'agricultura 

Espanya, que se salvà de la guerra amb la seva 
neutralitat, pogué abstenir-se d'ü1terveuir de ma•1era 
violenta en els canvis de prop :~tat de la terra, però 
causaren g¡·eu dany a I 'agricfl.tliura els Gover.ns que 
interv i:ngueren eL seu règim i el dels seus fruits, unes 
vegades qles de les ll c:s aranzelàries, altres des de les 
peruicioses tax es , quan no des. de les abusives tri
butacions. 

A Espanya és difícil trobar 
1 
nna cosa menys. prote

g ida i respectada que la propietat. La seva titulació 
és deficient i irrisòria ; la seva demarcac:ó, ]nsegura ; 
la seva possess:ó, molt nominal ; la seva tributacrió 
fiscal, perfectame.ut capriciosa. Després de 40 anys ue . 
n ·eball 5 catastral , més de la meitat del país conti- · 
nua sense tenir tw üwentari de la seva propietat rús
tega, i la part catastrada ' ho és amb tantes deficiè:n-,.. 
cies i defectes, que é com si no ho fos. 

El caprici i la 11ecessitat de diners per part de 
l'Erari públic és l'única norma per impo~ar grnvà
mems a l'agricultura. 

L'cwrendam.ent coact~11, eno·r ja 
rectificat a ItMia 

Ara es tracta cle cohibir la lhberta t de coutracta<ió 
en els anenclameuts, imposant una durada en els ter
minis i condicions de garantia perquè els arren(]ata
ris no quedin a expenses de la lliure yo]untat dels 
propietaris. És cert que hi ba abusos, però les dcti
mes més freqüents d'aquests abusos són . els propie
taris i ·no els arrendataris. 

L'error dels anendaments coacJt:ns ja el cometé 
Mussolini, i se'.n penedí al cap de poc temps, i el 
subsauà convençut 'del dany mortal que la interven
ció produeix en el camp cOiureable. 

Espanya té els seus costums tradicionals i el seu 
dret, i só11 iante.s i tan diverse les cit:rumstàneies 
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que concorren en la contractació de la terra, que vo
ler sotmetre-la a nues regles inflexibles ha de quat:
fi car- ·e de Ye ritable bogeria . l"rete ndre que una ma
teixa lld regeixi tota la gama \'2riadíssima de la nos
tra agricultura és se nzillament absurd. 

El dret m ora,f per damunt 
de /.a U ei es e Tita 

Aquests soc:ò~egs de nou enm.tny que se:lten el 
prurit d'elaborar lleis unilaterals ban de ten ir present 
que en agricultura el vell ha cl'éss r molt r spectat 
i molt mirat abans de posar-hi la mà, perquè és 1a 
111edu1la de la nació i allí està la seva vida, i quel
com tan important com això : l'essència de la ju tícia. 

Digueu als milers de propietar;s camperols que per 
tot títol tenen uns papers mal escrits i d'índole pr:
\'ada que aquelles terres no sóu seves perquè la llei 
a:xí bo di tt i veure com quan els seus papers no ser
ven::en serà llur navalla o la seva escopeta ht que im
posarà el respecte dels seus drets morals i sagrats, 
que la llei escrita. 

Cal protegir l'agricultura amb lleis eficaces, no 
amb lleis aparentment beneficioses solament perquè 
bo diu el seu preàmbul, mentre el dany real arriba 
als seus fruits i a la rel del seu dret cle prop:etari. 
Aquest enganyós joc de paraules solament ha de por
tar la nació per un camí de transtorns. 

Si la ten·a ha d'ésse1· del qu·i la treball.a, 
pe-r qt~è no l'es fàb.¡,!ques, dels ob1·ers '? 

Es diu que la terra ha d'ésser de qui la treballa, 
però els qui diuen això no dema·qen que també s'apli
qui al latifundi industrial, a les grans fabr1taaio:ls, 
als enormes centres comercials, als tallers acaba:at·, 
a les profess:ions liberals en les seves person.alitats 
de més èxit. Aquest afauy que l'obrer del camp acon
segueixi la propietat per qualsevol mitjà violent i 
ràpid no el senten els qui el sostenen, respecte a 
l'obrer de la indústria, i no obstant, . é¡;; més fàcil re
partir accions d'uns alts forns o el 'indústries elè 'tri
qnes o de productes químics que de parceUar una 
finca. 

E ls governants desconeixen una veritat tan• clara 
com la que 1~ indústria agrícola no neíx de sobte 
ni. es fabrica per art de . màg:10a, car sigui la nació 
que tracti de reformar-la o de perfeccionar-la sola
ment amb una política constant, seriosa i afavm·iclora, 
podrà aconseguir 1 'immens avantatge el 'enforb· a que. t 
fonament invulnerable de la independència 'llacional. 

Sense confia.nça en el,s agricu./~.o·rs 

110 Iu ha Jndependè1~cia possible 

I els E¡;tats que estimin aquesta independència 
han d'aportar el criteri definitiu de clonar confiança 
i -estabil1tat als prop:etaris de la terra, als masovers 
i· als obrers agrícoles. 

Ni. les millors intencions ni un llarg estucli1 són 
suficients a tln governa!lt per adoptar en matèria 
econòmica o finaneiem disposicions referents a la pro
duocrió. Això bo afirmava 1 :tti després d'una sèrie 
d'anys de govêruar. 

Si és detestable la intervenció de l'Estat eu el 
règim de la terra , ho és encara més tot el que restrin
geix la lliure disposició dels fmits que la terra pro
dueix. ¿Per què vol l'home la propietat de la terra 
si se li minva la llibertat d'ordenar sobre les seves 
collites? 
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La postguerra a Espanya 

Quau, passada la guerra, les potències que hav:en 
estat contenden ts establiren una intervenció molt ña
tural, cabia esperar que Espanya, país neutral, es 
posés en guàrd1a, organitzant una intervenció po
teno:al i creadora per encarrilar la producció i defen
sar-la davant l'estranger. Això era el natural. 

¿I a qui s 'encarregà aquesta tasca intervencionis
ta? Els delegats o· ministres de Proveïme!Jts foren 
advocats, periodistes, enginyers, militars, persones 
que segurament mai en la seva v:da havien dedicat 
la seva activitat al cultiu de la terra. 

i Qu:na diferència amb a ltres països, on per a cada 
cosa se cerca l!bome idoni! i Quina diferèuc:a amb 
els Estats Units, que quan necessitaren un director 
de Proveïments cridaren a Mr. Hoover,- l'actual pre

s ident! 

li./ desequmbri entre t'agrt:culhrra 
i Iu i.¡r.dúsi11ia 

I els Estats U nits confessen que la di-ficultat que 
ha impedit d'ençà de 1920. el restabliment en aqu'ell 
país d'estables condicions industrials ha estat el 
desequiEbri existent entre l'agricultura i els altres 
rams industrials, clesequ ili bri · que ha lim:llat els 
mitjans aclqu:sitins , de la poblaaió agrícola, és a dir, 
del nombre més g rau de co .lsmnidors. 

Els .països on e l desenrotllament de l'estatisme 
contiaua paral:tzant les iniciatives ib1d¿",¡cluals es 
trobaran sempre en un estat d'inferioritat aclapara
dora respecte als països on, coni Amèrica, 1 'acc:ó de. 
l'Estat està reduïda al mínimum i la in:ciabva dels 
ciutadans po;tada al màximum. 

J.gualtai davant La llei 

.:\o és que ;'Estat ·no hagi cl'interveni1· mai en la 
producc:ó ag-rícola. La seva iuterv nció pot ésser lí
ci ta, convenient i fins i tot salvadora, però amb 
una cond:ció: la de la igualtat davant la llei. 

Que difere:1t és la realitat! Dumnt els anys de 
guena, mentre: les arques de la indústria s'omplien 
de riqueses, la guàrdia c:vil patrullava en torn de 
les eres per exercitar les ordenacio ns, durament iu-
ju stes, de :~Estat i '1tervencion:sia. -

Contra la prohibic:ó d'importar blat s'hi oposà la 
g'òria consc~eut que s'ocupa de coses agrícoles, per
què aquelles disposicio :1s e¡·en el · més contrari a les 
ll eis econòmiques del 1nór~. Fou ·inúti:. J.a :gualtat 
clavant la lle: tampoc exi tia . I quan s 'intervingué el 
carbó, el ferro i els teixits, la intervcnc:ó no passà 
de la uGacctan, i uo tingué altra efectivitat. 

L'Estat i /.a produ.cc.i6 del blat 

Mentrestant, tot necessitava guia dius d'Espanya, 
i el blat era de vegades acompanyat per mateixos 
Í11spectors de proveïments, eub·e els quals figuraven 
caps i oficials de l'exèrcit que difícilment s'havien 
ocupat mai d'aquests problemes. 

I quan, acabada Ja guerra, s'espemva la tornada 
a la normalitat dels productes agricoles, amb lliber
tat per a produir i vendre i consumir i d:ISposar del 
que oadascí1 hagués produït, d'acord amb la llei , que 
semblava eterna, de 1 'oferta i la demanda, aquesta 

normalitat no vingué. 
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Avui el blat té dues taxes en lloc d'una: la laxa 
màxima i la taxa mínima. Això, segons es diu, per 
afavorir la producció cerealista . Passen de 6o les dis
posicions publicades en aquesta època, que s'anome
na d'anormalitat, en relació amb els cereals. 

Un indust?'íaL pot fe?' una j01·tuna; 
un ag1·icuLto1' ?UJ ho ié permès 

Totes aquestl'!S disposicions gireu entorn del que 
podríem anomenar que l'agri<mltor JIO obtingui al
tres ganànci.es que llU preu re)Ilunerador. 

L'industrial, el comerciant, el fabrica ut poden fer 
fortnnes. Ningú els ho impedeix; l'agriculto¡-, no. 
L'agricultor que té el seu capital emprat a la terra, 
no pot aspirar a altra cosa que a l'obtenció d'uu preu 
remunerador, determ:nat a caprici pels qui ~egisleu. 

Aquest esperit, .aquesta manera de pensar de les olas
ses directores espanyoles acusa un grau menyspreu 
pels interessos agrícoles o nua ignorància absoh1tl1 
del problema. 

Posar UllS límits arbitraris als guanys dels agri
cnltors, com es fa en aquest país, és el sistema rus 
d_e Leníu, quan Lenin encara no havia rectificat, i 
deia : Els pagesos només tenen dret als prod netes que 
necessiten per a viure. A Espanya, avui, en agri
cnltura, amb la teoria del upreu remunerador» h: ha 
implantada de fet la teoria cle la Rússia sovièbca. 
E l ¡~agès d'Espanya té limitats els seus guanys a 
semblança del . sistema comunista. 

La balança mercantil e,sptJnyvla 

En 1929 l'exportació agríco1a d'Espanya ha estat 
oficialment un 70 per cent cle la total. • 

En r913, darrer any de t1ormal1tal, s'exportà en 
productes agrícoles un 45 pet· cent dc la total, i deu 
anys després dc la guerra aquesta xportac•ió ha pu
jat fins a l 70 pel· cent. 

_La solució del dèficit de la bala1tça mercantil es
panyola ha de trobar-se en l'exportació agrícola, que 
és la principal exportació espanyola. Cal all:bnar la 
proclncció agríco:a de traves i tributs, que dificulten 
el sen lliure desenvolupame-nt. Perquè no s'ha d'obli
dar que encara s'importeu a Espanya produetes agrí
coles per valor cle 26o milions de pessetes, fruit el 'a
que:st interveuciouisme de 1 'Estat, que no obcCJx a 
cap ordre 11i pla. 

r és que quau l'agricultura és florelxent, el comerç 
i la indústria són pròspers, i cal que el comerç i la 
indústr ia siguin pròspers perqut: pug-nin consum.ft· 
els productes de l'agri cultura. E) fet que s 'hagi fet 
el sord a aquestes idees generals bàs:ques ha estat 
la causa de totes les desgràcies que ba passat Es
panya. 

Acaba dient que amb l'esforç de tots potser un dia 
s 'arr:barà a convèncer els que dirigeixen el país que 
]''agricultura els ba de merèixer un altre tracte, i 
no es repebrà aleshores el cas d'aquell pagès que 
marxava del poble perquè els conreus no li donaven 
per viure, cle tant pagar impostos i de tant trobar 
traves, i des de la collada, en adreçar el darrer cop 
d'ull a la v:la i contemplar el bé de déu de vinyars 
esponerosos i de -camp . .; gemats, digué amb r: :;lic, 

agafant camí avall : 
-¡I pensar que el camp ha de mantenir tants 

ganduls! 



22 

ELS AGRICULTORS I LA TAXA DEL RODATGE 

La «(;accta dc Madrcl» ha publ:cat una disposic16 
que afecta als agricultors en quant es refereix a pa
gament de la taxa de rodatge. 

A l'objecte que els interessat¡; sàpiguen concreta
ment les obEgacions que els incumbeixen amb refe
rència a l uit im¡Jost, clcl qual estan exempts per 
R . lJ . dc 2 dc març clc 1928, l'lllSlitnt Agricola Ca
tal à dc Sant Is:cl rc, ha dc fer p1·escnt als agrimtltors : 

Que el termi ni per a pagar la taxa de rodatge dc 

l'any 1928, ba estat eprllongat fins el dia 25 d'aquest 
mes. 

Que els agricultors prop:etaris cle carros, si presen: 
ten el rcbnt de la taxa de odatgc de 1927, només 
hauran de pagar o'75 pessete , eu concepte cle taxa 
cle rodatge (exempció) cle 1928. 

Que si no poden presentar el rebut de 1927, llaU
ran cle . pagar ·2'50 pessetes en concepte cle taxa de 
rodatge (exempció) de 1928. 

L a d isposició apareguda a la «Gaceta de Madrid» 
de divendres passat, recomana que cap agricultor no 
pagui l'import dc l'cxempc:ó de Ja taxa de rodatge, 
sigui de o'75 pcsselcs, sigui de 2'50, si el recapta
dor uo els lliura e l corresponent rebut, : que no es 
conformin amb què se'ls lliuri prov:sio.nalment la 
placa, encara que sigui amb prometença que des
prés ja els lliuraratl els rebuts, puix que és el rebut 
el document acreditatiu vàlid. 

LA COOPERATIVA LLETERA IJE SORT 

Els elements integrants cl e la clircctlva clc la ,Coo
perativa lletera que aviat s'i.JJaugurarà a Sort, i que 
comr ta amb l'adhesió dels agricultors i. comerciants 
de més importància de la comarca, gest~onen amb 
molta activitat la recerca dels capi tals necessaris per 
al seu funcionament. Ha acoll! eguit oollocl\r, fins 
ara, un nolllbre bastant crescut d'Accions. 

•L'EXPORTACIO DE PRODU~....TES AGRíCOLES 
SUBSTANCIES ALIMENTf1CIES I BEGUDES' 

La Cambra de Comerç i ~avegacró d'aquesta ciutat 
crida l'atenció dels exportadors sobre una Re::al or
dre publicada en la «Gaceta» del 29 de desembre¡ plóop
passa't, qne afecta a l'exportació de productes agríco
les, substàncies alimentoses, olis, begudes en gene
ral i condiments d'origen Yegetal. 

Segons l'esmentada disposició, tota persona que de
sitgi exportar els esmentats productes resta obligada 
a sol·licitor, cada any, la seva inscripció en el Regis
tre d'Exportadors que obr:rà la Secció de Vigilància 
i Reglamentació dels Exporadors, de la Direcció ge
neral de Comerç i A bastiment . 

L'esmentacla disposició regirà a partir del diu 15 
d'aquest"" mes. 

En la petició d'inscripció farà constar el petieilona
r~ la classe de productes a l'exportació dels quals es 
dedicarà, els mercats als quals els lliurarà i el volum 
aproximat d'onitats cumerciols que en conjunt acos
tumi o pensi exportar, així com un document que 
acrediti que el so1licitant ha complert els requisirt:s 
legals d'ordre üscaJ. 

A la petició acompa:uyaran models de les marques 
registrades que disfrntin o de les que, àdhuc no es
sent registrades, utilitzin per a senyalar les expedi
cions, i es farà constar er domicili del sollicitant. 
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La f ·eoció de Vigilància í ReglamentaO:.ó de les ex
portacions de ia Direcc:.ó General de Comerç i Pro
\'C.Ïments, inscriurà ol Registre d'Exportadors les de
mandes d'inscripció per ordre cl'arnbacla, assignant a 
cada exportador un nombre de r eg:stre que haurà d'es
tampar-se damunt de oada paquet, en lloc ben visi
llle, per segeU a ioc, trepa o segell en tlnta o es ta r
git, en caràcters inesborrables i de cinc centímetres 
<l'altura. 

.'\o es permetrà .·exponac.:ió tk oa.p expedició ueís 
pmduètcs compresos en l 'esmentada d¡spostci6, sense. 
que prèviamellt acrediti l'exporaclor davaut ~a Duana 
<lc sortida que ha soll icitat Ja st.:va iuscripCJ.¡Ó al Re
gistre, i se ll ha conccd:t el uúmcro corresponent. 

La repetida Rc:al Orrdre, que conté aJtres disposi
cions tl'wterès per a.s exportadors , pot consultar-se a 
la BibEoteca o al Serce1 Comercial de l'esmentada 
~ambra. 

Es ,·eu a bon preu, una caldera per a cont·e aii
mcuts a l vapor. Carretera de Sant A.udreu, 344· Bar
ceioua. 

LA ll\iPORTACió D¿iL VI A .FRA1 ÇA 

Una de ~es sortides més importants que té eis ;os'
tre vins és cap a França. Els vins francesos, corn tot
hom sap, són vius de poca graduació, els qual~ per a 
millorar-los i per a que es conserVtn be, es barregeu 
amb els vins d'alta graduació que produïm uosalb"es. 

Si CataJ.unya no pot exportar vi a França, uosal
tres patirem molt i això sembla que va a succein:, si 
uo .s'll'~ posa remei. El Pa.rlamellt fraucès amba de 
votar una llei en virtut de la qual es prohtb¡:ix ven
dre com vj nacional el vi de procedència estrangera, 
o sigui, que practicame nt tota ban eja o coupage dc 
,.i francès amb vi estranger es fa impossible, puix 
que e:s v!¡us francesos mesclats amb el nosb"es vins, 
uo es venien com barreja, s~nó com purament fran
cesos. 

¿Per quina raó el Parlarnent francès ho :votat la ¡le: 
prohibitiva d'entrar vi·us estrangers? En 1928 hi ha
gué a França una collita molt bona; la del 1929 no 
ha pas estat inferior. Això ha determinat una crisi 
profunda i aquesta crisi, els diputats de les comarques 
vitícoles l'han portada al Parlament, acabant per ob
ten~r la votació de la llei que prohibís l'entrada dc 
vins estriO!ngers, com desitjaven. 

Però aques1;a prohibició no es reaiitzarà pas per uu 
augment de drets de duana, com pretenien els dipu
tats, puix que el President del Consell de M.ini tres 
féu veure ~a improcedència d'aquest augment amb les 
següents paraules : "M'heu demanat de voler prendre 
ra iniciativa iiUIUediata per a l'augment dei dret de 
duana sobre els vius. Eu una de les nostres converses, 
haveu precisat que, perquè resultés eficaç aquest aug
ment, batu·ia d'ésser del 50 per 100 i convertir el dret 
de 551 a So francs, És això una mesura mo:t greu, que 
el Govern vacil:la a prendre, perquè sa eficàcia sem
bla mol't dubtosa «i pot suscitar mesures de repre
sàlia per part de difere11ts països». 

•Sens dubte, les importacions estrangeres no pro
veñeu sinó de quatre nacions : ItàEa, Espanya, Por
tugal i Grècia, i lligats per ob1igacions contractuals, 
llomés hi estem amb una sola : Itàlia, les recents re
visions de tarifes de la qual, e11s autoritzen jurídl-

, cament per a un augment dels nostres propis drets. 
Però, com és possible descuidar les repercu sions 
el 'aqueta dec:sió en la uostra activitat econòmica? 
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•Ens trobem, efectivament, que vers aquestes qua
tre nacions, el nostre balanç comercial es netament 
posit:u, ]•atur o l'afluixament en L'intercanvi comer
cial ens perjudicaria més que a elles; a més, els nos
tres produetf!S ex1Jort ats a aquests cl:ferents països, 
sóu mo.t \·ariats, mentre que els que 1mpoltem són 
poc nombrosos i con.;iste1xen, sobretót, i.ndepe~lden t

ment dels vins, en matènes pr1meres, de les quals 
dúíciíment podríem prescundir. 

»En aquestes condtc:ons, d nostre comerç exterior 
amb les quatre nacions esmentades, sembla bastant 
vulnerabe, 1 els avantatges incerts que ~a v•ticuJtum 
J:rancesa treuria d'aquesta mesura, no compensaria els
inconvenients eccmòmios. 

"No crec, doncs, poder adoptar uua posició defini
tiva sobre aquest punt; úmcamen t després d'uaver 
comprovat els e[ectes de les altres mestu·es rec~ama

cles per la viticultura, podré prendre una decüstó lla r
gament meditada. Em cal aJeg.r, a més, que uu deJs 
articles dei projecte de llei número 2.765, sob1·e els 
vins anormals, LUf! uirà eficaçment sobre la quaiJltitat 
de vins importats , en la mesttra en què els v1us es
trangers s:guin util'itzats per a les barreges." 

Les paralli'es del l'reside11t del CoDsell dc Minis
tres francès són ben certes. I és per això que la Co
m:.Ssió parlame.1 tària eu lloc d'insistir en l'augment 
de drets de duana, cercà la proh1bició pràctica per 
a ltres camins. El motiu el clonà la legis.ació italiana 
i l'espanyoia . . 

L'article 6 de la llei italiana del 1 2 d'abril de 1921, 

cd icta: 

ccEl:s vins procedents dc l'estranger quedc ,¡ excio
sos dels ports francs i uo podeu ésser objeccte, en 
aquest Regne, de cap manipulació o de cap barreja.>> 

L'article 14 de la llei de 15 d'octubre de 1925, afe
geix: 

•Queda prohibida l'entrada al Reg11e de vins es
trangers conti11guts en recipients que portin iiJldica
cio.ns que permetin que se's prengu: per productes 
italians. » 

L'article 28 de Ja llei espanyola del 29 d'abril de 
926 edicta una mesura igual . Diu : 

E ls vins i les begudes alcohòliques de procedència 
estrangera no podran ésser venuts a Espa:1ya, més 
que baix llur de.nominació d'origen.» 

La llei ha estat Yot.ada, però no promulgada. Els 
efectes d'aquesta llei, com preveié el President del 
·~o11sell, originaren represàlies en els països que èls 
efect a. D'ací la indecisió del govern francès en po
~ar-la en vigor. 

El govern espanyol té a la seva mà una arma molt 
poderosa, i és la de ¡·espondre amb l'augment de ta
rifes dels productes que França exporta als països 
perjudicats. 

Nosaltres cTeiem que França no voldrà veure un 
can \"Í de la situació avantatjosa de què dis fru ta en 
;a seva balança comercial. Promulgar la ll ei contra 
els 11ostres vins és senzilla.ruent exposar-s'hi. 

M.A.~UEL RA VENTOS I DOMÈ.r ECH 

Ha mort el senyor Ma:mel Raventós i Domèueah, 
1 ersonalitat de gran relleu eu l'agricultura catalana. 

E l nom de Manuel Raventós va un:t a una de les 

empreses agrícola-industrials, la dels vins eccumosos, 
fundada pel seu pare l'any 1872. Però Manuel Ra-
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ventós Ya saber donar-los un grau impu:s • i portà 
l'elaboració a la perfecció actual·; tot haver-se tro
bat amb els greus estralls de la :fil-loxera a tot el país. 
Ea comptes, però, de desan:ma.r-se, això mateix l'in
duí a rep~antar · les vinyes amb ceps adequats aT vi 
que ara ba obtingut un tan alt crèdit. En pocs anys 
els productes Codorn iu obtinguere11 renom mundial. 
Les caves s'auare.1 ampliant, fins a convertlr la ius
tallació en una d :g aa panoua de les grans instal-la
cions franceses. 

En 1914 va comprar el castell de Raimat (l'la. dc 
l~leicla), propietat de s is mil . hectàrees, ~a qual plau
ta en gran part de sops o polls, dc forma que aque
lles terres. desolades apare1xèren com u u oasi. 

El senyor Raventós dedicà també gran part de les 
.seves acttvitats com. a publicista. En 1889, eu jJlena 
invasió de la Jüloxera, fundà la rev1sta ccRcsumen dc 
Agricultura,, en .ia qual publ:cà mentíssims treballs, 
jtmt amb altres agncuítors disti ng.ts . Fundà també 
J'ccAgen<la Agrícola», que sortí per primera vegada 
l'any 1893. L'any 1904 fundà el per.òd1c ccL'Apat», 
que sortí li ns 1 'any 1919, i llavors es traus formà en 
ccBon Se11y», el quai sortí fins l'any 1922, i collabo
rallor assíduameut a di vers~ publicac:ous. 

l ublicà els llibres següents : •La verema", «i>reu
sas para viuos», «L'absentisme», •L'impost úmc del 
capital» i «Contra Ja declaració de la collita i .ies 
g uies de circulació dels v.~:ns». «Sobre la repoblació 
de boscos" i •L'agenda del cris t ià». 

En r9o6 s'incorporà amb entus;asmc ai moviment 
de Solidaritat Catalana, i l'a:ny següent fou eleg:t di
putat pel cl:stricte de Valls-Mo11tblauch. De 1903 a 
1904 fou presicleut de la Federació Agrícola Catalano
Ba;ear, i de 1907 a I9II president de 1 'I11st: tut Agrí
cola Català de Sant Isidre. 

Quan la Diputac:ó, presidida pel grau Prat de la 
Riba, cregué que s'havia de doaar a l'agricultura un 
gran impuls !!ll els seus estudis, suprimí i.a Granja 
Agrícola i al seu lloc fundà l'Escola Superior d' Agri
cultura, encarregà al senyor Ra ventós l 'organitzac:ó 
de la mateixa, i per millor fer-ho, en s:gné director 
fins que el quadro de professors sigué complet. 

Amb En Manuel' Raventós hem perdut Ull dels ho
mes que al darrer terç del segle XIX més empenta 
clonaren a la 11ostra economia i al moviment paira
lista. 

Rebi tota la seva família l'expressió del nostre 
condol. 

DIPOSITARIS: 

J. Uriatb Y [.ia 
S. A . 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA· 
Vexigatori i resol ut iu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 
es coneixen. No deixa ni la més 
petita senyal a la pell. Garantit
zem els seus efectes i activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinaris que el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: :-: :-: 
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EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

ADOBS 

Superfosfat d'os, r8-:<!o p_er 
100 d'àcid fosfòric i I ¡2 
per 100 de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-20 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .. . ................. . 

Superfosfat de calç, r6-18 

r:~l:o_~_ ~~~e~~ ~~s~~-ri·~- s~~ 
Superfosfat de calç, 13-15 

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

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

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

Sulfat de potas:;a, 90-92 per 
100, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, &>-85 
per 100, equivalent a 
50-51 per 100 de potassa 
pura ... ......... ........ . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, IO·ll per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric . . . . . . . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
roo de nitrogen i 9-11 per 
IOO d'àcid fosfòric i 5-6 
per 100 de potassa . . . . .. 

Sulfat de ferro eu gra ...... 
Nitrat de calç 15·1b per 100 

de nitrogen i 28 per 100 

de calç ................. . 
Cianamida 19-20 per 100 de 

nitrogen, 6o per 100 de 
calç 

SOFRES 

1ooqui los 

•) 

,-¡ 
I 

7o ,quilos I' oo quil os, 

I 

I 

Sofre Sant Jordi, 98-100 per I' 
wo, extra ... ... ... ... ... l 4o quilos 

ld. id, 98-100 id., extra fi . .. » 
Sofre gns o precipitat ...... 
Flor dc sofre o sofre subli-

mat .. .............. .. 
Sofre de terròs . .. .. . . .. 
Sofre en pans, refinat ... 
Sofre de cané .. . .. . .. . . .. 

PRODUCTES ENOLòGICS' 

Acid cítric cristal-litzat, put· 
estranjer 99° ......... . ..... . 

Acid tartàric íd . id. id. 
ld. id. íd. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur ft·ancès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de 5 a ¡o o grs ......... . 
LTuquets classe extra sense 

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

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

Carbó vegetal en pols fina 
Cel.lulosa Enol ............ . 
Cola Vila ................... .. 
Id. Coignet, en plaques .. 
Id. xina en fideus : .. 
Col a russa Saliausky ...... 

so quilos 
I 
I 

I 
1 kilo o litre 

)) 

)) 

» 

» 

>) 

)) 

)) 

PESSETES 

n '-

11
1

-

g'-

33'-

¡8'-
121-

24'-
33'-
40' -
48'-

(comprant-ne 100) 

8'25 
4'50 
4' 2 5 
1

1 25 

I'so 

•'so 
o'85 

3'75 
2

1 IS 
5'-
2'7 5 
3'-
s~·-
45'-

Colorant Bor deus .. .. . 
ld. Caramelina. 

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

Gelatina Flandes extt·a ....... . 
Id. ot·, plata, bronze ..... . 

Glicerina, pura bid estilada, 
30° Enol ..... . .............. . 

i\fetabisulfit de potasa cri s-
taJ·litzat .................... . 

Negre ¡¡nimal ................ .. 
Nosperal (substitueix al sul-

fat de coure) ............ . 
Os teocil a Coign et ....... .. . 
Sang crist;~I·Jitzadn Enol .. . 
T<~nÍ al alcohol, pur. .. ..... . 

I d. al éter, pur ........ . 
Brou Bordelés Schloesing. 

BOTAM 

Barril s de 14 a 16litres, roure 
28 a 32 » 
100 litres ... 

Pipes de 240 .. ... . 
Bordaleses ... .. . 
Bocois 6oo .. . .. ... . 

CEREALS 

Hiat 

Froment de Castella 
Xeixa de la Ma n" a ... .. 
Froment de la l\1anxa .. 
Aragó ........ . 
Navarra ... .. . 
U,rgell i Vallès .. . 
Comarca ........ . .. . 
Extre~adura, blanquet 
Cruxer 
Lleida ... .. . .. .. ...... . 

Civada 
Extremadura .. . -~ ... 
Manxa ..... . 
Ar~gó ... .. ... . 

' Ordi 
Extremadura . .. .. . ___ .. . 
Manxa ................. . 
Urgell ................. . 
Sagarra ................. . 
Aragó .............. . 
Castella .. . 
Comarca ........... . 

Moresc. 
Plata, 
Danubi 

Mill 
Estranger ........... . 
Comarca .......... .. 

Arròs 
Benlloc, zero ....... .. 
Idem, mitjà .. . .. . .. . 
I dem, selecte . . . . . . . .. 
Matisat, ordinari 

UNITAT I 

1 kilo o litre 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 

Un 

>) ,, 

100 quil ~s 
)) 

)) 

" 
)) 

,, 

' 

I 
I 
' 

I 
I 

PESSETES 

15 a 7 S 
15 a 7S 

2'10 a 2'45 
4

125 
8'25 - 7'2S 

3'50 

1'70 a 2'1o 
1' 15 a 1'4s 

I' J S 
4'35 
3'50 

s'o5a iO 
10'7s a 16 

1'30 

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

2 10
1 

-

a7 '5o a 4S'so 
4.:S'- a 4b'so 

51 '- a s2' 
51'- a 52' 
so' - a 51'
so·- a 51' 
oo'o :> a loo -
oo'- a oo'oo 
.:>o' ;; oo· -

37 '- a 37'5o 
oo'oo a oc' 

oo'oo 

37'50 a 38'-
37;50 a 38' -
37'50 a 38' -
37')o a 38'
-~8'- a 39'-
37'50 a 38' -

38'25 a 38'50 
36'so a 37'-

48'- a 48'so 
so'- a 52'-

53'- a 54'-
59'- a 6o'-
62'- a 63' -
58'- a _so' -
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~=========p==~====~~~==~= =~======= 

I 
UNITAT J __ PI!.SSETI!.S 

I dem, selecte . . . . .. 
Bomba, ordinan 
!dem, superior .. . . .. 
I dem, extra . . . . . . . .. 

LLEGUMS 

Fa11es 
Extremadura . . . . . . . .. 
Itàlia ... 
Mall orca .. , 
O ran, 
Valencianes, 
Prat .. . : .. . .... . ... ... .. . 

Fa11ons 
Sevilla ... .. . .... . . 
Xereç ..... . .. . . . . 
Marroc .... .. .. . . . . 
Italians ... ... .. . 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vinaroç .. ........ . . 
Roges ... . .... ... . 
Mallorca .. .... .. . .. . 
Eivissa .. . .. . . .... . 
Matafera 
València 
Xipre ... 

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

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

Altres llegum s 
Ers .. . . ......... . . 
Titus .. .... .... . . 
Guixes ... ... ... ...... .. . 
Llenties ...... .. . 
Cigrons pelo ns . . . . . . . .. 
I dem olancs . . . . .. . .. . .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior .. . 
I dem ordinària . . . . .. 
Intervinguda .. . . . . .. . .. . 
Número 3 .. .. ..... ··· ··· 
Número 4 .. . . .. · ... · · · 
Segones .... .. .... . . 
Terceres ........ . 
Quartes ........... . 
Segó ... ... . .... . .. . 
Segonet .. . .... ... . . 
Farinassa d'arrós ..... . 
Morret ........... . 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

Alfals ...... .... .... ..... . . 
Palla llargueta . . . . . . . . . . .. 
Polpa de r~molatxa, estran-

gera .. . ........ . .... . . 
!dem, pais . .. .. . .. . . ... . . 
Turtó de coco . . . . . . . . . . . . . .. 
I dem de cacauet . . . . . . . .. 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de carn ... 

6o'- a 6 t '-
l
looq uilos 

86'- a 87' ._ 

/) 

» 

>) 

)) 

q8'- a 99'
to6'- a 107'-

45 '- " 46'-
42 '- a 42'5o 
43 ' - a 44.-
43'- a 43'_<;o 

43'50 
4~·soa44' -

48'-

49 ' - a so' 
44' so 

4 ~ a 4 7'-
4~ ' - a 47 '-

. I 

I 100 quilo.- 24'70 a 25' - ,, ,, 22 '32 a 22'6 1 
)) 19'64 

oo'- a oo'o 

I 

I 

• 
» 

24'40 
19'04 
oo'-

o o'-
oo'- a oo'-

47 ' - a 48'-

12 1 rl 125 ' --

124' - a •26'-

I· 

.. . ooo' --
124'- a I 26'- I 

Ic o'- a t o.z'
oo'- a oo'-

oo'-
125'- a 130'-; 

» 41'- a 41'50 
4 1'- a 41'50 
42 '- a 43'-

» 110'- a 135'-
., ; 7'- a 83'-
» So' - a 185'-

6o qui los 

» 

)) 

100 litres .. 
70 qu ilos 

100 )) 

4oqu ilos 

70 '-
63'- a 66'-

27'- a 28' -
24 ' - ~- 25'-

1 2050' a 21'50 
19'- a 19'50 
19'- a 19'50 

5'-
5'-

20
1

-

40'-
35 '-

7'5o a 8' -
3'- a 3'50 

.l I 
100 ~111 os j 44:- a 45:-

28 - a 30-
31'- a 32' -" 

» 39;- a 40:-
45 - a 46-

Farina de peix 
Farina ò 'ossos 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A 11ellanes 
Ordinàri a amb clofolla . ... 
Negreta 
Sense clofolla, p rim er a .. . 

» segona .. . 

Figues 
Fraga ... 
Idem extra 
Mallorca ... 
Idem negres . . . . .. 
Burriana .. . 
Albunyol .. . . .. .. . 

Pinyo-ns .. .... .. . 

VINS 
Penedès, blanc .. . ..... . .. . 
Camp de Tarragona, bl an c. 
Priorat, negre .. . .. . .. . .. . 
Martorell, blanc .. .... .. . 
Manxa , blanc ... ..... . .. . 
Mistela blanca 
Idem negra .· ..... .. . 
Moscatell ........... . 

ALCOHOLS 

fndus trials 96 per 100 

Residus víni cs 96 
Neutres de vi ... ... .. . 

Desnaturalitzat .. . ... 
Aiguard ent de canya , 74 a 75 

graus ... 

0li1Ja 
Or di nari 
Su peri or 
Fi .... .. 
Extra .. . 

OLIS 

De pinyola 
Verd, primera 
Iclem, ses-ona 
Groc, pnmera 
!dem, segona 

Exòtics 
Cacauet ... .. . 
Coco, blanc .. . 
I dem, Cochin ... 
Idem, Palma .. . . .. 
Llinosa, cuit . .. . . . .. . .. . 
Idez:r;¡, incolor . : . .. ... ... . 

ANIMALS· I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del pa is .. . .. . .. . 
Vaques ídem ...... .. .. .. 
Vedelles ídem ... .. .. .. 
Ovelles ídem . .. .. . .. . .. . 
Xais ídem amb llana ... .. . 
Idern esquilats ... 
Caores ídem ... . : . ... .. ... . 
Cabri ts ídem .. . .. . . .. .. . . .. 
Porcs blan cs del país, de 

uo quilos net 
Idem, m olt g rassos 
ldem íd. valencians, íd . 
Idem mallorquins . ... ... ..... . 

UNITAT 

1100 qUJJOS 

• 

1oquilos
1 

100 qu ilos 
I 

, I 
I Grau i h: ctólitrel 

n 

" 

1 oo litres 

>) 

l
loo qu ilos , 

' . 

100 litres 

1 quilo 
» , 

PI!.SSI!.TI!S 

90'- a I 10-
35'- a 40'-

400'-
450'-
430'-
2 2 0 1-

qs'-
195'
ooo'
ooo' 

1 1'oo 

7'-
6'-

ooo'-

2'5o 
2 '5 5 
2'70 
2'5o 
2'5o 
2°90 
3'05 
3'25 

253'- a 255' -
248'- a 2' 5o 

250' -
255' - a 260, -

195'- a 2oo'·-

2ou' 
2 I 3'--
230'-
239' I 5 

1o8'7o a 1 13'-
139'15 a 143'so 
ooo'oo a ooo'oo 

ooo'-
145 '-
160'-
200'-
218'-
240'-

2'70 
2'70 -
3'55 
2'50 
4'-

3'5oa3'6o 
3'30 
3.55 

3'- a 3'10 



·EL TRACTOR 

"' @"·;: ·7.~ 

-augmenta el rendiment 
. de la vostra finca 

F O R D 

El tractor Fordson us farà cada dia e l treball de 
deu cavalls. Així podreu treballar cada dia deu v-egades 
més d e terra que abans. 

Més encara: El treball del Fordson és més perfecte 
que el dels animals. L'arada arrastq:~da pel Fordson 
adquireix la major potè ncia d el tractor i remou la terra 
més completament i totalment . Així la terra més fonda, 
que és la millor, passa a les rapes alt e s. L es plantes 
se 'n beneficien. Hi ha més collita i d e millor qualitat. 

La seva construcció és sòlida. El seu fun cionam ent 
senzill. E l preu i les despeses reduïts. 

Milloreu la vostra finca amb un tractor Fordson. 

30 HP. - Arrancada fàcil - Llan
çador automàtic- Carburador 
perfeccionat-Ignició per magneto 
Bosch d'alta tensió-Bomba d'aigua 

Demaneu les condicions de les v endes a terminis 

Fordson.. 
DOBLE RENDIMENT - MEITAT DE COST 

Fa tres solcs alhora 

M O T O R IBÈRICA BARCELONA 



Molins trituradors 

"El rampeón Universal" 
Patent n.• 91267 

® •• 

Medalla d'or en l'Exposícióde 

Maquinària Agrícola de Barct

lona, Juny de 1927 

® ® ® 

El més avançat en molins per a l'ela
boració de pinsos per a l'alimentació 
del ramat, sucre, canyella, pebre, 
calç, guix, alfals, pall'!-, carbó, ossos, 
xufla, etc. etc. - - Demanin referència 
.... i detalls pel darrer model a .... 

MARC TORRES 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge:: 
rament laxant! 

.Evita moltes malalties!! 

PROSPECTES I 
l\IOSTRES GRATIS 

Facilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORAVIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 

i t 
1 No vos neu de Ja propastanda t 
i t 
i t i estudieu condicions, exi- t 
i giu proves i referències, i t 
i així arribareu a la con-
I.\ elusió de que únicament ! ¡ pot inter~ssar-vos t 
~ La Bomba de pistó t 
i t 
i ." Neptnno" ... =~:d· ! 
i Perquè té sempre una aplicació indicada siga el t 
~ que es vulga el cas à-e què es tracti i perquè t 
!.\ demés d'ésser construïda amb els millors materials 
tti té una veritable superioritat mecànica t i que li permet de donar un rervei ft i molt més pràctic, segur i ec·onòmic. ft 
i Tipus econòmics des de 300 pessetes. t i Molins de vent t 
},\ Lloguer de bombes per a profunditzar pous étJ 
tti Vendes a llarg termini \'1 

i t 
i CONSTRUC . TORS: t 
~ Bombes "NEPTUNO" s. A. ~ 
i Passeig, 7 TERRASSA. ~ 
i t 
®~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 

TAllERS PfEiffER 
A. CASAJUAN A PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PE BE IV, 109 • Casa fundada en 1855 • BARC!LON.t 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües - Fabri
cació d'olls - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Premses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilíndres 
de paper per a calàndries - Tuberies 
Preses i vàlvules de totes clases, etc. 



Eliodor : Orfila Cert 
• 

Cables, Enreixats 

filferros, p e r a 

tanques gallin ers 

metàl · Ii-
Materials 

ques d e d'exceH ent 

tota mena qu a litat. 

per a cie- Pr e u s 

des i prats m òdic s 

Consell <fe Cent, 588-590 - TeL 51905 - BARCELONA 

' 

~IIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIII I III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIII!IIIIIIIillllllliiilllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiUl!ê 

'~ TAPIOCA-MANIOC 
El maníac-tapioca, constitueix un excel"lent aliment per a tota mena de bestiar. 

::~::re::n~:::: :~:::u::;:,d~~:.::~~~~~~~v: 
Fabriconts de Tapioca-Manioc(S::~ ~L:a c::::na i per aliment del bestiar. 

® ® 

"L;o:.:~::e:~::::::" Passeig :~:~.!~. ó, pral. 
Teléfon S46SZ Llotja- Taula n.0 19 

~illlllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 



;-fRACTORS AGRICOLES 

"CLETRAC" 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 11111111 111111111 11 111111111111111111111111111111111111111 

TIPUS TANC 

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

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

" e L -E T R /I e " 
Tipus W 12/20 HP. per a tota classe de cultius PESSETES: 10.000 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S ET E S: 15. O O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ET E S: 2 3. O O O 

Aparells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement redons. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

AUTOMÓBIL 

Bàscules 1\RISO 
SANS, 12 BARCELONA 
lllll l ll!llllll llll llllllllll ll lll lt l ll llll t l oloiii i iiiiiiiiiOI H IIIOIIIIIIIIIIIIIIII .. OIIIIIIII tl l ll lll lt lll to• 

,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,, ,, ................ . 

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

Caixes d'acer per a valors 
amb clau i sense 

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

Bàscula-Grua portàtil model 20? 
Demani dibuixos i preus 

SALÓ TRAFALGAR, ~2 
BARCELONA. 

LLIBRERlA 
C:IT/lLONIA 

Gran assortit en 
llibres de tota mena 

Plaça de (dllalttnyu, 17 

B~4ltCELON...4 



-· e o L L I T E 

( 

I 
MODEL DE PIL TRE DE DOS ELEMENTS 

R S: CUIDEU ELS 
VOSTRES VINS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Les qualitats que s'han obtingut en 
taní, acidesa, brillantor, etc., etc. 

deuen subsanar-se. 

S'ha de determinar no solament la 
riquesa en grau alcohòlic, sinó l'aci
desa, extracte taní, clarificació, adqui-

rint material de laboratori 
(catàleg especial) 

EL~ VINS REQUEREIXEN,, DES
PRES DEL TRACTAMENT, ESSER 
FILTRATS AMB APARELLS TORMO 

Es construeixen d'un a cinc cossos. 
Filtre petit model vertical i model 
horizontal de dos cossos per a petits 
assaigs. Demaneu catàleg especial. 

Tanins - Acids - Clarificants - Colo-
rants - Antiferments - Bouquets 

Fosfats, etc., etc. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

VICENS VILA CLOSA - PASSEIG DE GRACIA, 88 

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

Propietaris! Quan necessiteu ~levar 

recordeu-vos sempre 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, _252- Barcelona 
(eotrt R. Catalaoya 1 Balmes) 

aigua 
de I a 

L'ADOB A ·ZOAT MÉS BARAT AVANTAT~ÓS 

P!IBHHID~~D'HfWPV«mflAlHI1 

19/2ocro DE NITROGENO Y GO'Yo DE CAL 
.UO'Llií'lr.JCI.JtHiíUdD s=viRD" HPHIARS.NOM 

FACILITA DETALLS I ASSAIGS CRATUITS EL 

DELEGAT TÈCNIC DF.L CENTRE D'INFORi\IACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIANAMIDA A BARCELONA: ~ 
CARL..ES BIEL..SA ROXL..O-CONSELL DE CENT, 294-BARCEL..ONA 

L-----~~~N AGSA.-Dasa.nova, 21~·214-BARCELONA. 


