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Qulmlca agrlcola (Qulm ;ca del suelo). a. Andre (2 • edició . 
Dos volums.-Tela, 24 pessetes. 

Qufmlc:a agrlc:ola (Qulmica vea:etal). a. Allllrl (2.• edició). 
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I. Suelo g msjoramtento ds las tilrras.-12 ptes. 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA
LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 

LISOL1 
' VALLES 

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

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

mals del bestia~_j 



Molins trituradors 

"El [ampeón Universal" 
Patent n.• 91267 

@ 

Medalla d'or en l'Exposició de 

Maquinària Agrícola de Barce

lona, Juny de 1927 

@ @ @ 

El més avançat en molins per a l'ela- _, 

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucre, canyella, pebre, 

- calç, guix, alfals, palla, carbó, ossos, 

xufla, etc. etc. -· Demanin referència 

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

MARC TORRES 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

Barcelona 

PINSO ENS-UCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties f f 

PROSPECTES I 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA ·MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 

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

~ ~ ! No vos Ueo de Ja propattanda ~ 

! estudieu condicions, exi- BOMBA"' ~ 
~ gi u proves· i referències, i ~ 

així arribareu a la con- ~ t elusió de que únicament éi> 

~ pot interv.ssar-vos ~ 

! La Bomba de pistó ~ 

~ ''Neptuno'' ï ! Patentada ~ 
I{) M . R. \'( 

~ Perquè té s empre una aplicació indicada siga el ~ 
/f; que es vulga el cas de què es tracti i perquè ~ 
1.\ demés d'ésser construïda amb els millors materials Si 
llJ té una veritable superioritat mecànica \'f 

~ que li permet de donar un rervei ~ 
~ molt més pràctic, segur i econòmic. ~ 

t Tipus econòmics des de 300 pessetes. % 
I() Molins de vent w 
},\ Lloguer de bombes per a profunditzar pous {i¡ 

~ Vendes a llarg termini ~ 

~ CONSTRUCTORS: ~ 

i Bombes "NEPTUNO" s. A. ~ 
~ Passeig, 7 TERRASSA ~ 
~ t 
@~~~~~~~~~~~~~~~~~@ 

TAllERS PfEiffER 
A. CASAJUAN A PFEIFFER, Enginyer Industrial 
l'ER E IV, 1 O 9 - Casa fundada en 1855 - BARCELONA 

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



E-Iiodor Orfíla Cert 

Cables, Enreixats 

filfenos, p e r a 

tanques galliners 

met~l·Ii-
Materials 

ques de 
d'excel-lent 

tota mena qualitat. 
per a de- P r -e u s 

des i prats mòdics 

Consell de Cent, 588-590- Tel. 51905 - BARCELONA 

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

Prof. M. Rossell Vilà 

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

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

Farina Extra, Semoleta i 
Feculenta de Tapioca per 
a la indústria i alimentació 

del bestiar 

ESPECIALITATS: 

Farines vàries per a la 
fabricació de xocolates i 
de galeta pròpia per a 

arrebossar 



TRACTORS AGRICOLES 

"CLETRIC" 
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TIPUS TANC 

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

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

'' ~ L ETR A~" -
7ipus ¡;y 12/20 HP. per a tota classe de cultius PESSETES: 10.500 

7ipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S ET E S: 16.5 O O 
Tipus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ET E S: 2 4. 7 O O · 

A.parells complementaris de totes classes i marques, a prens considerablement reduïts. 
Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

ÀUTOMÓBIL 

Bàscules ARISO 
SANS, 12 BARCELONA. 
!l ! l ll ll! l !lll ! l!l!l l !l! ll !ll l !!! l ll!!l l lll ol , lo l !lll l! !ll ! !!l ll ll! !l i! lll !l l l ! !l ll lll1 \111 1! 1! 1 1!11!!111!1!! 11• 

''"'"'"'"''' ''"''''"'',J,,, ,,,,,,j,,, ur lll olll lt lllltllll' ''"'' llllll" ""'' 'll'''" j"" '"u '''u' .. . 

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 sopl et. 

Bàscula-Grua portàtil model 20? 
Demaní dibuixos i preus 

SALÓ 
TRAFALGAR. 52 
B A RCELONA 

LLI B n ER I ¿--I 
CJT~·-lLONlA 

Gran assortit en 
llibres de tota mena 

Jllaça de ( .atalunya , 17 

B4RCELONA 



¡Que senzilles resulten les cures amb aplicació de 

DERMOSA CUSÍ ANTISÉPTICA 

'' D E R C U S A N.''! 
Veieu amb quina facilitat el senyor Rector l'ap+i ca a la ferida de l'infant 

accidentat, davant l'expectació de la mare. 

Vós mateix podeu aplica r cDERCUSAN » amb comoditat i sense cap perill, 

ja que és inofensiu en absol ut i no irrita. Cal només: estendre p rofusam ent la 

pomada i embenar. No trobareu altre antisèptic. tan còmode i fàcil d'usar. 

F erides, cremades, úlceres, penellons ulcera ts i supuracions e n general 

queden ràpidament desinfectats i ci catritzats amb ~DERCUSAN~ . 

ES VEN A LES FARMACIES 

Tubs petits 1'60 ptes. - Tubs grans 3'65 ptes. 
Tubs per a Vlfniques i Veterinària 7'70 ptes. 

LABOR4.TORIOS DEL NORTE DE ESPAÑ4. 
Director: J. GUSÍ, Farmacèutic - MASNOU, Barcelona 

NITRAT DE CALÇ IG 
EFICAÇ ADOB DE COBERTERA, D'EFECTES 

MOLT RAPIDS, 

15-16 °/o de Nitrogen i un 28 °/o de Calç 
·(corresponent a un 50 o I o de carbonat de calç) 

STICKSTOFF-SYNDIKAT 

PER A INFORMES, MOSTRES GRATUITES I DETALLS: 

U N I O N Q U I M I e A V L L U e H , S. A . 
CONSULTORI AG RO NOM lC 

-BARCELONA APARTAT DE CORREUS 462 
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ELS NOSTRES PAGESOS 

El senyor M i q u el Pont i 1\1onserr at 

H e1'ett. de propieta?'-is . Tumls, qu.e v i.v ien en l.a 
joliua v ·ila d'_A m.e·r, En F ant nu ha de1:xat aque
lla població, ·vi?rint en.cam en la casa paiml qu e 
a l'esqu.MTa de la v ia del t?'en d'Olot es d·ivisa, 

P e1'Ò , també ·ha sabgt p1·eocMpa1'-se del con·reu 
de l'arbre fn~Üe?', especialment de r avella.ne1·, al 
qual fou el p1·ime1· de la comarca d'aplica?' els 
adobs químics ; del castan)le?·, al qt~e ha dedicat 
gmn atenció es t.ud·iant e l~ C1'ett.Ltments esponta
nis ent1·e les classes indfgenes, ·i seleccio1wnt les 
de major 1·endiment, qtt.e ha batejat amb el nom 
de ccth~entes)), degut al llust1·e de la peLl; i dels 
pome1·s i pe·re?'S, en la poda dels quals, com 
en la dels alt1·es f'ruite?·s, passa pe1· m es t1·e . Amic 
dels llib1'es, s'lza preocupat d'estt~dim· les mal·u-
1'es dels fn~ite?'S i la mane1·a de combatre-les, 
i ha estat el p1•i1ne1' qt~e combaté en ses finqu.es 
la plaga del diabló dels avellane1·s_ i el «Ca·rpocap
sa pomeneUa)) <fie ls pom e1·s i penws . 

Pe1•ò les se1..1es aficions a l' ag1·icuUura el por
ta?·en, també, a la p1·àcÚca de m ode1•n,s p1·ocedi
ments de con1·eu en els cer ea ls, farratges i, al t:res 
esplets, est'L~diant la composició de les terres i 
a.phcant adobs qt~ím·ics compostos pe1· ell mateix 
segons la n ecessitat de les pla11t-es i la varie tat 
de. 'tenenys . 

B on agr icu ltor, En 1\l[ir¡uel F ont lla es tat. ta·m 
bé un home soc ial. Fundado·r del Sindicat Ag-rí
cola d' Ame1·, li. ha dònat 1iÏda se·rv int- de conse
lle?' als soc is per a la tnillor mane·m de conrear. 
1. adobar lh~1'S fi·nques, 1: C'ura1· del.s a1'b1·es fn~i

te?·s, q1~e tant abunden a di-ta població, o bé 
ad·Jnúústmnt el Sindicat des de la p1·esidència, 
qnasi sem.p1'e . Tamb é ow.pa la pres idènc ia del 
S indicat de 1·egants de la 1·iem de Rit~b1·ogen t 
d'Ame?'. 

- en l.aimda ent?'e frondos es boscím:es . 

QLwn la /'Lmdació de la F edemci6 Si11dica.l Agrà-
1'ia de Girona, En F ont v a entra·r de vocal a. la 
.Ttmta di·rectiva, i consen/Q. encm·a el cà1'1'ec, al 
costat dels se·L~s companys q1te han agtt.antat ll,n 

el ·combat en P·ro de la si11dicació a.grà·ria en les 
/:er-res gi·ronine . Ha donat moltes confe1•ències 
sob1·e la plantació i conreti dels fruit ers en molts 
Sindicats ag1·fcoles . 

En aqu.est ·an1.bi.ent no és e tmn:y qu.e En F o11t 
hagi es tat dels pocs P?'opietaris q·u.e han tingut 
c1,¡,·ra dels boscos, manten int-los en plena f?'On 
dosital, sense pe·r]'udici , d'obtenir d.els se1,¡,s al.
zi.na·rs, conegu.t.s d'una hò?'a llu.ny , m olt bons 1'B.11 -
diment . 

En eni·ra1· els eleme·nts de la Fede·ració de Gi-
1'01;.a a act·u.a?' en els Q1'ganismes oficials, Consell 
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de F om ent i Ca m,b ra !lg?·ícola, E n Font es dis
ting( des del començamen t, pels co neixe n1en ts 
agrícoles que posseïa i duran t el temps que el 
Consell de F oment t?·eballaé•a de fe rm, m eni re 
l'a.cluaci6 a Girona de /,' en g inyer cap del Sen.'ei 
Agronòmic, En Trinitat Ca.lesús, <.'a ésse r l'e n
carrega t de portar a term e l'organització dels 
cmnps experintenlals de l'avellanes es tablerts a 
Brunvola, hm•eut discutit amb altres elements la 
conveniència d'adobar-los (]tl ímica ment J puix 110 
tothom com.partia la seé'a tesi de la necess itat de 
l' ú s d'adobs qufmics per a l'm:e/laner . En els 
co ncursos de bestiar bov í i d'a1•iram, vrgan it-

AGRICULT URA l RAMADER iA 

zats pel Consell de Fmnent, es seguire n les nor
m es traçades pels S e1·ve is de Ramade1·ia de la 
Ma ncomuni tat, i E u Fon t jigw :à en lots ells co m 
a Ju ·m t , dem ostrn11í esperit d'ass inúlac i6 i u na 
ac tiv itat envejab le . 

Per fi, En F ont 110 pod ia pas, donada la seva 
IIW1Iera d'ésser , mantenir en. sec ret el qu e sabia, 
i a expenses dei Cousell de F ument de Girona, 
l'any 1926 va edi tar u11 ]ullet sobre co nreu del> 
arb·res fnúte?'S, del qual se n'lza hag ut de f er la 
segona edició . puix de lv i Espan·ya, i fins d'al
gtmes R ep úbliqu es americanes, ha es tat dema nat 
a1n b in te·rès . 

L'asincronia entre l'agricultura • 
1 la indústria 

P OQUES vegades la ((vox populi» i els eco
nomistes solen estar eu plena conformitat. 

Aquesta excepció es dóna, però, en acusar l'agri
cultura i la ramaderia d'elements encallats de la 
producció, de refractaris al progrés. 

Les aparences donen raó als acusadors . La 
producció rural no ha pas marxat al ritme de 
la indústria. En aquesta branca de la prodtlC
ció, sovint s'escauen veritables revolucions : mà
quines que deu anys enrera constituïen el desi
deràtum del progrés , van a parar als magatzems 
de ferro vell , mentre que els agricultors persis·
teixen, si no amb llurs mètodes rutinaris , amb 
modificacions d'utillatge gairebé imperceptibles, 

_ conducta que determina que el volum productiu 
de dotzenes d'anys enrera, sigui igual al de l' any 
passat. La comparança progressiva de producti
vitat entre 1 'agricultura i la indústria, és tota a 
favor d'aquesta ú ltima, i s' ha c.le reconèixer que 
la producció agrícola ha avançat molt poc. 

En la constatac!ó d'aquest fet no hi ba pas 
nin gú que no hi estigui conforme. Però els eco
nomistes són injustos quan pretenen i acusen 
l'agricultura de no haver progressat com la in
dústria. I com que aquesta consideració és ge
neral, nosaltres creiem oportú posar les coses al 
seu lloc i assenyalar les causes que han impe
dit que l 'agricultura no pogués evolucionar amb 
la rapidesa de la ind{lstria. 
" La indústria , tota la indústria, és creació hu
mana. Què vol dir això? Fins ara en la fabri
cació d'eines i útils de treball, ï per tant de 
màquines , element essencial de la indústria, no 
s'ha pas indicat un límit d'actuació a la potèu-

ena creadora. E l camp resta obert i el cervell 
pot enginyar noves possi~ilitats que dupliquin 
i centupliquin la producció. 

Eu agricultura la producció és radicalment di
versa . En ella l'home sols hi intervé a manera 
d'un vigilant, d'un curador, però la naturalesa 
dels vegetals i dels animals, que són les verita
bles màquines de l 'agricultor, no lé res a veure 
amb la potència creadora de l'home. L'home ha 
trobat els an imals i els vegetals creats , i totes 
les seves facu1tats in tellectuals són incapaces de 

· transformar cap espècie superior, ni de crear el 
més íntim vivent. El pagès ve obligat a operar 
en animals i vegetals que, a manera de màqui
nes bones i fetes, no consenten reformes radi
cals . Si els teixidors haguessin de treballar amb 
els antics telers a mà, sense haver-los pogut 
substituir per cap altra màquina, els progressos 
realitzats haur ien estat tan modestos almenys 
com els de l'agricultura. 

Un dels pr incipals retrets que fan els econo
mistes als agricultors, és el de què en agricul
tura a penes s'utilitza la màquina, i donen tal 
importància a la qüestió, que sembla que la mà
quina constitueixi l'element primordial de l'ex
plotació pagesa. 

La màquina, agent transformador en la inclús
tria, en agricultura queda reduïda a un ele¡nent 
auxiliar. La màq uina no pot produir el blat , ni 
les patates, ni els bistecs, ui la ll et. En la pro
ducció rural la -màquina és tan sols nu factor 
auxiliar : prepara la terra per a sembrar , sega 
les messes i esmicola els aliments per al bes
tiar. Però les mongetes es fabriquen en la massa 
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vivent-i no i11erte-de la terra vegetal, mitJan

çant mecanismes especials de la sement, en els 

quals l'home no hi té en absolut cap inter
venció . 

Si les màquines en agricultura són un element 

auxiliar, en la pràctica el seu ús presenta una 

sèrie de dificultats, que de lltmy uo s'albiren 

pas. En els països com el nostre, on la propie

tat és molt repartida, la majoria de les màqui

nes són inaplicables. Ho són també en terrenys 

accidents. Demés, la conducció i cura c:J'una¡ 

màquina exigeix~ un obrer especialitzat i que al -

poble hi hagi un obrador de reparacions . Els 

inconvenients no paren ací. La diversitat de les 

feines rurals posa l'home en pr imer lloc, i si 

bé la màquina en alguna temporada de l'any 

podria reduir el nombre de treballadors, en les 

èpoques que aquests s'haurien de menester, si 

no tinguessin feina tot i' any, n0 es trobarien, 

motiu pel qual una necessitat més important 

obliga a prescindir de certes màquines. 

.Amb tota aquesta aUegació no pretenim pas 
fer l 'apologia de l'estat actual de l'agricultura 

i de la ramaderia, molt necessitades de reformes. 

Hem volgut tan sols 'assenyalar el-s límits de 

productivitat rural, i procurar que no es repe

teixin les comparances entre el pas de tortuga 

i la cursa de l 'antílop, puix que si el primer 

animal va poc a p::ic~ és perquè el seu aparell 

locomotor així li ho imposa, com en l'antílop la 

disposició pròpia del seu aparell afavoreix la mar
xa ràpida . 

Eu la producció agro-p~cuària hi ha progres

S?S que semblen definitivament assolits. És aixÍ 
que les r aces d'animals 'precoços, eu les quals fa 

_més de cent anys que es continua aplicant el mé

tode de precocitat, aquesta es conserva> però 

no augmenta. La rapidesa d'abn~viació evolutiva 

en els individus s'aconsegueix aviat, i aviat tam

bé queda estancada. En els fenòmeus de multi

plicació, les limitacions són encara més ngo

roses. 
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L'economia rural no pot modificar gaire la seva 

proclucció, perquè els mètodes necessàriament ro

manen invariables. La indústria difícilment po

dria presentar una màquina de trenta anys en

rera, que no pogués ésser reemplaçada amb avan

tatge. En canvi, en ramaderia es practica un 

sistema d'explotació, la transhumància, que do~ 

mil anys enrera es venia realitzant de la mateixa 

forma, i això és així, perquè no hi ha altra ma

nera de poder aprofitar els pasturatges de I .500 

metres d'altitud i certes pastures de terra baixa. 

La nostra infància pogué aconseguir encara la 

fabricació manual de claus. Avui una màquina 

per aquest objecte realitza diàriament mil ve

gades més de feina que la del pobre clavetaire, 

que nosaltres havíem conegut. Aquestes progres

sions no es donen en agricultura. En els països 

agrícoles més endarrerits i per consegüent amb 

una producció igual a la que devia obtenir-se 

molts segles enrera, es produeix, terme ní.ig, 

· 4 o 5 quintars mètrics de blat per hecfàrea. A 

Bèlgica, que actualment és el país on per hec

tàrea es cull més blat, no s'ha passat de 26'7 

quintars, és a dir, la producció òptima, tan sols 

pot ésser multiplicada per 5 en relació a la co

l-lita que es realitza d'esquena a la ciència. A 

r~marcar que aquest multiplicador representa la 

suma de la ciència agronòmica i dels serveis 

esta tais agrícoles, més un clima bo i una pa ge-· 

sia _ inteHigent. 
La · comparança progressiva entre l'agricultu

ra i la indústria, en tant que els mètodes in

dustrials no puguin ésser aplicables a l'econo

mia rural, és improcedent. El dia que la ciència 

pugui vanagloriar-se de la invenció de matèria 

viva, o que pugui façonar-la i emmotllar-la com . 
ferro fos , · llavors l'enginyer agrícola es trobarà 

en exactes condicions que l'enginyer industrial, 

i el progrés agro-pecuari no desdirà del pro

grés in el us trial. 

M. R OSSELL I VILA 

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

Demanin referències 

i obtindreu un engreix ràpid d.els porcs i 

una gran producció d'ous en les gallines 

preus a: FRANCESC ESPIN:AS - J. A. Clavé, 17 - Telèfon 12.202 - Bal'celona 
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Els fructicultòrs catalans 

L 'article «El mirallet del Pla del Llobregat» , 
inserit en el número del passat febrer d'a

questa Revista, ens estimula a buidar el pap de 
coses que feia temps que teníem ·ganes de dir. 

D'un any ençà, o més, que venim escrivint 
amb certa freqüència sobre temes de fructicul
tura, hem rebut una vintena de cartes demanant 
aclariments a punts dels nostres articles, o fe11t 
consultes sobre qüestio-ns fructícoles estrictament 
particulars. N: hem rebut de ben diferents llocs : 
de la Ribera de l 'Ebre, del Camp de Tarrago
na, del Ba ix Penedès, del Pla clef Llobregat, de 
la Costa, de l'Empord à, del Solsonès, de l'Ur
gell, de Mallorca. Sempre ens ha plagut corres
-pondre-les, i ho seguirem fent d'ací enclavant, 
si hi ha Jloc. 

Aquest interès és natural. Estem en febre de 
plantació fruitera. Tothom ho reconeix . 

Per les referides consultes particulars, i per 
altres . dades que tenim, podem tenir la segure
tat--i la natural satisfacció-que els nostres ar
ticles han estat llegits -i fortament comentats. 

. Satisfà molt. Però ... no satisfà prou. 
Hauríem estat molt més satisfets, i hauria es

tat millor que aquestes cartes particulars bagues
si n estat públiques ; cartes obertes, dirigides a 
AcRlè LTURA 1 H.A\fAD~RTA o a qualsevol altre 
dels periòdics agrícoles catalans. 

És segur que els nostres articles han rebut 
tants comentaris de conformitat com de discon
formj tat. És lògic penf;ar-ho : no ~othom opina 
igual ; uosaltres no ho sabem tot ; coses que 
nosaltres desconeixem altres les coneixen ; la 
nostra experiència ens fa acceptar coses que en 
voler-les generalit zar a altres condicions, no re
sulten ; les nostres opnnons potser són exposa
eles obscurament i clonen lloc a confusions i 
dubtes. 

A quests comentari~ , aquestes objeccions, aques
tes preguntes, convindria qne s'exposessin pú
blicament, puix que tots hi sortiríem guanyant. 

osaltres , aprenent les coses que passen fora 
l'abast de la nostra actuació directa; l'interes- ' 
sat, fent públic el seu cas, i per tant oferint-lo 
a una crítica més vasta ; el lector general, amb 
la realitat dels temes comentats; i el periòdic, 
amb la vivor de la collaboració. 

' 

:és molt còmoda la posició del pagès que pro
testa de l' abandó en què es troba, i de l'endarre
riment t ècnic en què es troben tots els seus 
problemes, i en què es desenrotlla la seva pro
ducció. 

Sí', bé. Però, ¿ què fa el pagès , què fa el fruc
ticultor, per la seva banda , a fi de sortir-se 
d'aquest estat .letàrgic? No gran cosa. Ni tan 
sols és bo per a fer públiques les dificultats tèc
niques en què es troba, ni demanar consell als 
que ofereixen donar-los-en . 

Aquesta apatia, n;¡.anca de civilitat, ma~1ca de 
collaboració pública dels pagesos, o com se 11 
vulgui dir, és en bona part la causa de la ir:di
ges.tió teòrica , amb què massa sovint arriben al 
ramp els guiadors oficials de l' agricultura. 

A tots els t ècnics ens falta més cont~cte amb 
la realitat que ·es viu, amb allò _ que passa als 
pagesos en llurs camps i en llurs condicions. 
D'aquest major contacte amb la realitat, n'es
devjndria un just con trol de les teories, la quaf 
cosa sena en benefici de la tècni a i dels page
sos. I de què això no succeeixi en tenen més 
culpa els pagesos, amb llur esquerp i passiu 
retraÏ1111ent, que no pas els matei xos tècnics .. 

Ets periòdics agrkoles·, que són un excellent 
mitjà per a fer-se el contacte, revelen prou bé 
aquest estat de coses. 

Els d'aquí, · en llur contingut, tenen un posat 
dogmàtic, de càtedra fedra, encarcarada, i que 
moltes vegades és només UJia.. buidor que resso
na. Mireu, en canvi, els més llegits periòdics 
agrícoles de França, d'Anglaterra, d'Alemanya 
i principalment dels Estats Units-països tots, 
principalment el darrer, que saben produir molt 
millor que nosaitres_:_, i hi veureu un contingut 
més vivent i menys pretenciós . Hi trobareu un 
bon percentatge de collaboració pagesa, una al
tra bona part de comentaris sobre fets concrets, 
viscuts pel s lectors del periòdic o per llurs veïns, 
i sols una petita proporció de doctrina pura, 
teòrica . 

I això, sols pot ésser quan el pagès , ell mateix, 
facilita la tasca informativa del que va succeint, 
i d'allò que necessita la vida que ell viu. 

Això és el que convindria, i voldríem que 
passés aquí. Heus aquí per què les consultes di-
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rectes, personals, no ens plauen tant-tot i 
agraint-ne la consideració--com una crítica pú
blica. 

No en dubteuJ pagesos ! Una de les causes pri
meres del vostre. endarreriment, és aquest viure 
es_querp, clos dintre el vostre poble, a tot estirar 
dintre les relacions del cafè. Els fructicultors 
catalans, malgrat creure's més espavilats que els 
ahres pagesos, són iguals, però. 

D'aquest concepte no excluïm pas, tampoc, els 
fructicultors àel Llobregat. 

En verítat, d'aquesta comarca no n'hem pas 
rebut gaires consultes .. Això ha de fer suposar 
que creuen conèixer llurs problemes, i que no 
necessiten aprendre cap cosa. 

La nostra opinió, però, difereix bastant d'a
quest criter:i. Al- nostre entendre, en el Pla del 
Llobregat sols tenen sobre les altres comarques 
catalanes, , que encara no produeixen, l'avantat
ge de fer fruita-inicialment la terra apta i el 
bon mercat ' prope:t;: de Barcelona n'han estim u- -
lat .la producéió-, però sense que en sàpiguen 
gran cosa més de fer-la, que- les comarques que 
ara s'hi posen amb prèsses. Estem disposats a 
demostrar que en el Pla del Llobregat la pro
ducció de fruita és més un fet de la naturalesa 
que no pas el forçat rendim net normal el 'una 
indústria organitzada. _f:s una c~sa semblant, 
:fins a cert punt, al producte que· dóna un bosc, 
en la -producció del qual és un factor molt més 
important la mare natl}ralesa que no pas el pro
pietari. 

· La -intervenció del senyor J. Serra i Vives, 
amb el seu article referit al començament, ens 
satisfà moJt, i li ho agraïm en el que personal
ment ens afecta. Aquest és el bon procediment à 

segmr. 

No tenim l'honor de cone1xer el senyor Serra. 
Pel seu article el veiem interessat en les coses 
de la fructicultura nostra, i això sols és títol 
suficient perquè el considerem cGm~any 1 am1c. 
Vegi, per tant, en la rèplica que anem a posar 
al seu article, res més que una crítica estricta
metlt objectiva, d'idees, totalment deslligada de 
personalisme, que el seu ens mereix tots els 
-respectes i consideracions. 

Primerament ·i més ·importa11t.-En el referit 
article sembla veure's un plany, velat, que 
nosaltres aconselléssim el conreu de fruiters en 
secà. Si així fos, hem de fer present que no 
donàvem tal consell. No fèiem sinó constatar el 
fet de les actuals plantacions fin terres de vinya, 
i avisar que en aquells llocs, que no tinguin 
unes condicions naturals semblants als samun
tants del Pla del Llobregat i no hi facin un 

.. 
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conreu tau bo, o més bo que allí, el resultat 
serà forçosament desastrós. 

Ho repetim. El conreu de fruiters en secà a 
Catalunya sols pot aconsellar-se en algunes re
dui'des comarques de molta pluja, en les quals la 
poma i la pera es farien avantatjosament. 

Els terrenys de vinya de- Catalunya, encara 
que plantats de fruiters actualment puguin do
nar un major re11diment, a la llarga i en compe
tència apurada, perdran, degut a llur manca d'ap
titud p~ls fruiters. 

Segonam,ent. -- També sembla desprendre's del 
contingut- general de l'article del senyor Serra, 
una temença èle què les plantacions que pertot 
arreu es fan, posin la producció del Llobregat 
eu l'estat de no pocler-se aguantar amb èxit. 

No temi. Dels arbres que planten els apre
nents de fructicultors, encara no la meitat arri
be~ a fer fruita. El coneixement que tenim del 
que passa per aquests mons de Déu, ens per
meten respondre de l'e~actitud d'aquesta afirm;t
ció. Demés, que per ara el Llobregat només ha -
atacat Lond~es i París, que diguéssim; i hi ha 
moltes altres boques a Europa. 

Ara que, cregui el senyor Serra, que si es 
pogués produir a voluntat, una crisi transitòria 
d'uns pocs anys, aquells que desitgem el pro
gués de la nostra fructicultura, l'hauríem de 
produir ; una crisi amb la qual s'aconseguiria 
espavilar els productors, i fer avançar aquella, 
més que amb continuats anys de prosperitat. 

Afirm.acions.-El senyor Serra fa afirmacions 
que! al nostre entendre, són una expressió, ex·
ponent perfecte de l'estat de cultura fruitera en 
què es troben al Llobregat. 

Vegem-ne algunes. 
Diu que la producció de prm1a japonesa és 

una ,mala cosa, perquè a l'estranger es troba 
amb la competència de la Burbank d' Argèlia 
-pruna que- és vermella, i per això preferida 
a la blanca..:.._¡ perquè els arbres es tornen 
bords ( !), i perquè pel Rorir aviat és sempre 
subjecte a les gelades. 

Nosaltres · a això hem de dir que a l' Argèlia 
no han inventat pas, ni tenen tan sols una pa
tent d'exclusivitat per a la producció de la Bur
bank, i que si al Lloòregat no en produeixen, 
com a J'~rgèlia, la culpa t la tenen ells. 

Demés, això que es tornen ·<<bords» no sabem 
pas ben bé el que vol dir. Però si es referís a 
què broten en ple hivern, enténem que s'hauria 
de dir que agafen ui1a malura, que no coneixen_ 
i no saben com corregir. S'estaria més prop del 
remei suposant que es tracta d'una malura, con
tra la que, però, hom no sap què fer-h-i, que 
no pas creient que es tracta d'una normalitat 
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específica de les japoneses, i que per ser una 
cosa normal, no hi ha més remei que avenir
s' hi. 1 això és el que sembla ·deduir-se del tor
nar-se «bordn del referit article. 

No acceptem pas que les gelades tot s els anys 
hi facin mal. Però , si així fos, preguntem, ¿ què 
fau al Llobregat per salvar::se de les gelades? 
¿És que creuen <we no hi ha clefensa contra 
elles? Sí que n'hi ha, sí. 

Es pla.ny també el senyor Serra que sols els 
préssecs primeréncs tenen ~bona venda a l' estran
ger, i que lots els altres s'han de vendre a Bar
celona. 

Sí. Però si fess in préssecs de mig temps, 
tardans, del tipus moll i vermell , que és el que 
vol el nord el' Europa, també lli tindrien estima, 
i llavors no caldria anar a parar forçosament a 

, Barcelona. 
I deixant ja altres punts de mira, que ens 

suggeririen comentaris disconf9rmes amb 1 'ar
ticle, al final hi ha un pu.nt en e] qual cGinci
dim del tot amb el senyor Serra. És aquell on 

· exposa la desconfiança que li inspiren cert s tèc
-nics, que es presen ten molt aparatosament, i par
len i aconsellen de coses q_ue només cone1xen 
de nom. 

Situació 

E L S que ens trobem de ple din s e] medi ru
ral sabem com és optimi sta , amb tot i 

semblar el contrari, aquell a~l agi que resa : ((No 
es pot dir blat que no sigui al sac, i encara ben 
lligatn, puix els ri scos de les collites van més 
enllà del terme que els fixa aqu esta popular sa
viesa. Per ai.."'{ò no ens ha sorprès veure afrontar 
a aquelles paraules, que porüm un; xic massa 
de bona fe, unes altres posades ja una mica més 
en raó, les quals diuen : ((No ]li ha coll ita segu
ra fins que és venuda» . 

L'esperit més exigent, sembla ha · de quedar 
satisfet per les garanties ofertes per aquesta nova 
llegenda ; i, no obstant, nosaltres no en que
dem encara, car_ saber com la collita no és pas 
segura pel fet d'ésser venuda . 

Podríem constatar, sense estendre gaire la vis
ta, 1 'existència de comerciants poc escrupolosos 
que han burla t l 'esforç de l' agricultor- i a l'en-
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Més escèptics que vostè, senyor Serra , en som 
. nosaltres el' aquesta mena de gen t. 

PerÒ· com que planyent-se 'i no fent res no es 
vencen les dificultats, li diré que el que caldria 
fer als fructicultors catalans-anant al davant 
els. del Llobregat, que és on més cou-, .seria 
1ma unió total, i llavors estudiar i resoldre'ns 
1:osaltres mateixos les nostres dificultats, sense 
que calgués esperar a què vinguessin aquests s_e
nyors-als que el clim~ no els prova, com diu 
el senyor Serra- a resoldre el que no coneixen . 
. I com que una uni ó. total no neix de sobte, com 
els bolets, el que caldria fer, .senyor Serra , és: 
vostè pel seu compte fer una petita colla en -el 
seu poble ; nosaltres ja tenim un petit gru
pet que formaria; d'altres que ens 1legeixe1;1 , 
també en el seu radi- podrien constituir petits 
nuclis, i aquests davanters que més desitgen 
l'avenç de la fructicultura ca tal ana , relacionar
nos a fi d'anar aglutinant el cos d'una unió 
total, amb el qual organisme es tjndria l'eina 
die major efic_àcia per aqÚest progrés que és in
dispensable per a la nostra fructicultura,- si s'ha 
d'aguantar, progrés que per ara no ve. 

R. SALA 

' . agrarta 

sems la seva bona fe-en revendre els fruits 
.d'aquest, i mal gastar-se els diners de la reven
da o embutxacar-se'ls cautelosament, i fer-se 
escàpols tot deixant el confiat pagès desposseït 
del que ben justament li correspon ; car res pot 
posseir-se amb millors- títols que allò que de la 
terra s 'ha arrencat amb l'esforç inestronéat de 
tot un rosari de dies de durada. 

Pero no volem anar tan lluny. Volem referir
nos a altres aspectes en què l'agricultor deixa 
de rebre l'import del fruit i veu fallit el seu · 
esforç sénse que cap comerciant s ' aprofiti de la · 
compra impagada. 

Aquí tenim l' exemple dels f'r1Úls qt~e es ven en 
a. ~~zz abans de collir-s~. L es prunes, cada elia 
més abundoses a , l' U rgell, ja ens han posat al 
descobert la possibilitat d'aquesta mena de .risc 
de les . collites. I sens dubte. trobaríem viticultor 
que encara . espera que el comerciau t vagi a re-
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collir la verema. Com també hortolà · que ha es
perat debades l 'arribada del comprador de les 
trumfes. 

'És d ar que si l' agricultor fos caute mxo no 
passaria ; exigiria en el moment de tota venda 
l ' import del f ruit ven u t. Però en aquestes condi 
cio~s , ¿quin comercia nt seria comprador com no 
volgués aprofitar-se usuràriament de la compra 
al comptat ? La pràctica del comerç en pocs as
pectes, que "nosaltres sapiguem , est ipula el lliu
r~ment del valor contra· el lliurament del gène- , 
res , s i no és en detall ; i en el tràfec de fruits 
sempre el pagès es ll ançà, - excessivament con-
fiat per 1a seva bona fe-que l'honora superla
tivamen t-a la venda d'allò que la terra li ha 

' ofrenat com a paga de 1 'esforç amb què hi ha 
t ingut cura. 

No ; el pagès no pot dir mai qu~ lí sigui se
gura la collita fins a tan t . que l'ha cobrada . E ls 
baticor s que sofreix des que la ll avor cau al solc 
fi ns que la grana ha estat co1;veftida en mone
da , des que l 'arbre t reu flo r fi ns que el fruit és 
tornat metall, no són pocs ni gaires . E ls «ais 1 n 

que pel temor de perdre l 'esfo¡¡ç esmerçat en el 
treba-ll, surten de la seva boca -en exclamacions 
incont ingudes , són infmits . No cal pas enume
rar tota la gama de r iscos a què la prod ucció 
de la terta està sotmesa, car seria llarga la llis
ta i no pas nova la fei na . 

Tot això . parta a considerat la vida del camp 
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colli la més ingrata, com la més oprobiosa, com 
la més pesada. 

I no és pas veritat . · La vida del treballador 
_agrari no té sinó un sol inconvenient sobre la 
dels altres t:eballadors : el d'estar sempre amb 
sobressalt. Traieu aquest temor del pit del pa
gès , sub~tituïu- lo per la seguretat de l'èxit- no 
un èxit excepcional, sinó l'èxit del terme mig_ 
comarcal que la terra pot rendir segons les ca
racterístiques de eada co11trada-i l'agricultor 
s~à, es considerarà mater ialment l 'ésser més 
feliç de la terra . · 

Ara no : ara és just que tot aqueU gavadal de 
possibilitats d'anul-lacio del seu esmerçat esforç 
e 1 torn i malagradós) protestatari de la sort que 
la vida li ha deparat. 

I s i això és just en tots els pagesos, ¿com no 
ho 'serà Inés en aquells que conreen terra d'altri? 

I/agricu1tor que darrera del ·fracàs troba el 
co11sol en ~1 fet de la <<possessió>' de la terra, 
es resigrta a_ continuar ; però 1 'altre, el que clar
rera 1' esforç fracassat encara 1 'espera la mà de 
l'amo al1argada en demanda de l'import de l'ar
rendament, si no és un sant-i sort n'hi ha 
que pagesia i santedat són virtuts ben prope
res-la resignació no li arriba o li arriba des
prés el~ mil malediccions que acaben per fer-li 
mossegar la ilrwgua. 

J. VILADOT-PUIG 

Els boscos a Catalunya i llurs productes 

D ON_ADA la configuració orog!"àfica de Cata-
lm:ya, no causa estranyesa que el bosc 

ocupi una superfície major que la de tot s els 
altres cultius plègats. De les 3.238.ooo hectà
rees de superfície total catalana, en -números ro
dons, n'hi ha : L403.00o de cultius diversos; 
LI441.ooo de bosc, i 394.000 improducti ves; o 
si

1
gui, que el 44' 5 per roo del terreny català 

està poblat de bosc. Aquestes dade.s signifiquen 
per elles soles la importància de la riquesa fo
restal catalana ; però no sols el bosc té impor 
t ància per llur extensió, sinó que, a més, són 

I 

'. 

poblats per una gra'l1 diversitat d'espècies, -algu
nes de les quals per elles soles constitueixen 
una ver itable riquesa, com per exemple el suro. 
Per a donar idea de la diversitat d'espècies fo 
restals, copiem a continuació lès que Joan Ca
elevaU assenyala en la «Geografia General de 
Catalunya» : 
/ ll rbns .-Abedall o bes (Betula alba), regió 
subalpina de Montseny, Bergadà, Cadi, etc. ; 
Abet o p ibet (Abies pectinata), cims de Mont
seny, B~rgadà i Pirenen, corresponent a la re
gió subalpina ; A lber o arbre blanc (Populus 
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alba), vores de rius i torrents de la zona baixa 
i mitjc;t; Alber bord (Populus canescens), culti
vat i subespontani vora el Segre a Lleida ; Al
úna (Guescus Ilex), bosc de la zona baixa i mit
ja; Alzina de glans dolces !Guercus Ballata), 
importada; Al:í~ina sucrera (Guercus sucrer), Ri
bes altes del Vallès, Montseny, Arbúcies, lito
ral fins Girona, Pireneu ; Arbre del Paradís. 
(Eleagum Augustifolia), cultivat i espontani al 
Vallès; Atzavara (Crataegus Azarabus), espon
tani i cultivat al Camp de Tarragona; Blada 
(Acer pseudoplatan us), parcs jardins, munta
nyes; Carolina (Populus virginiana), cultivat i 
subespontani a les riberes ; Castanyer (Casta u ea 
vulgaris), regió dels prats ; Cirerer bord (Cera
sus avium et C. Padus), el primer a Mont eny i 
el segon al Pireneu; Desmai (Salix babilonica), 
cultivat i subespontani terres humides ; Faig 
(F agus si1vatica), regió subalpina de Montseny, 
Bergadà i Pireneu; Freixa (Fraxinus excelsior, 
et F . Foxyphyl1a), la primera en muntanyes i 
vall s de la zona mitja, l_çt segona en riberes de 
Girona i Pla de Bages; Gatell (Salix cinerea), 
riberes de rius i torrents de gran part de Cata
lunya; Lladoner (Cetis austral is), espontani al 
bosc d'Arampanya i Capellades; Llorer (Laurus 
nobilis), espontani a la Font de la Cirera (Ter
rassa) ; Om o olm (Ulmus campestris), cultivat 
i espontani a la zona baixa; Oma o olm de mun
tanya (Uumus montana), bosc regió ·alta; Pi 
blanc, bord o comú (Pinus alapensis), del lito
ral fins al Bargadà, Sagarra i gran part de Tar
ragona; Pi surrut o pi melis (Pinus silvestris), 
de Sant Llorenç del Munt i San Magí · a Berga 
i Pireneus; Pi marí (Pinus marítima), Rar, li
toral de Castelldefels i Santa Coloma de Grama
net; Pinassa (Pinus Lavicio), freqüentment al
ternat amb el pi surrut, com es veu a Sant Llo
renç, Segarra i Bergadà ; Pi negre (P!nus unci
nata), des de Bergadà al Cadi i de Ribes a Núria 
i altres punts de la serralada pirenenca ; Pinet 
o pi de pinyons (Pi nus pinea), des ·del litoral 
a Olot i Berga ; Platanar (Platanus orientali s 
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P. occidentalis), cultivat en passeigs, parcs i 
carreteres, alguns cops subespontanis ; Poll, po
llancre o xop (Populus nigrea), 'riberes de les zo
nes baixes i mitja ; Roure (Guercus sessiliflorus, 
et G. pedunculata), els primers en bosc i tor
rents des de la costa als Pireneus, i els segons a 
Olot ; Sauquer (Sambucus nigra, et S. racemo
sa), la primera cultivada i subespontània en les 
zones baixa i mitja), i Ja primera espontània a 
Qneralp i Gorja de Cremals ; Salze (Salix alba 
et S. Capraca), el primer comú en riberes de 

- :ius i torrents d'una gran part del país, el segon 
poc comú ; Teix (Taxus baccata), Montserrat, 
barranc de Sant Jeroni a Santa Cecília, alguns 
punts del ' Bei-gadà i altres de la regió alta ; Tell 
o tei o tilé (Tília platyphylla, T. silvestris, T. 
argenten), el primer espontani en la majoria 
-de les muntanyes, el segon a .r fontseny i Sant 
Hilari i el tercer cultivat com es veu al parc de 
Barcelona ; Uró (Acer campestre, A. m::mspessu
lanum, A . opulitolium i A . platanoides), el pri
mer en l' alta mtUltanya, el - segon s'·estén de 
Sant Magí a la Sagarra , Montserrat fins al Ber
gad~ i vall's pirenenques, el tercer es troba des 
de les muntan) es del Vallès al ~onsec, Ribes, 
Olot, etc., i l'últim a Pla Tra,er, Berga, Olot, 
etcètera, i cultivat a Terrassa; Vern (Alnus glu
tinosa), comú per les riberes, des de Montseny a 
Cerdanya. 

A més de les esmentades es pod~ien assenya
lar algun s ((arbustoSJJ que no deixen de tenir 
certa importància i algunes aplicacions, com per 
exemple: Arboç (Arbutus Blueclo), Arç · blanc 
(Cratoegus monogina), Boix (Buxus sempervi
rens), Bmc (Erica multiplora), etc. 

Estudis sobre els nostres boscos creiem que 
poden ésser d'interès per als lectors d' AGRICUL
TURA I RA:>lADERIA, per això ens proposem apor
tar en uns quants articlets el que sobre la ma
tèria hem après, ja sigui per experiència pròpia, 
ja per lectures. 

CARLES DE BATLLE 

LA MILLOR TUBfRIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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La figuera de moro 
II 

Conr eus i ado bs 

G AIREBÉ sempre veiein la figuera de moro 
prop dels masos ocupant algun rêcó in

aprofitable pels altres conreus, però altres ve
gades se li dóna més importància i la trobem en 
plantacions de més o menys extensió, regular
meÍlt eu te_rres pobres o de superfície -ir.regular. 
Quasi mai no ocupa terres aprofitables per altres. 
plantacions. 

La :figuera de moro és originària de climes ca
lents, i per això en les nostres zones estima el 
litoral, els llocs abrigats de la tramuntana i les 
exposicions al migdia. Podem dir., en termes ge
neral-§., que allà on vegeta el garrofer hi va bé 
la :figuera de moro . 

Les terres que li convenen són les calisses i 
~eques. En els terrenys argilosos, la seva vege
tació és migrada, engru~xeix força les pales però 
no té tendència a treure'n de n~wes, i per això 
no creix . Si els terrenys que se li destinen són · 
humits, el fracàs serà segur. Dins els marges, 
voreres i . terrasses , per rostes que siguin, sem
pre que siguin de terra calissa, hi va bé. 

La figuera de moro, encara que es pugui rè
produir per llavor, acostuma plantar-se d'estaca, 
aprofitant la faci litat de posar arrels que tenen 
les pales (aquests òrgans a vegades es designen 
amb 'el nom de fulles, impròpiament, tota vega
da que les fulles d'~quest vegetal són tan rudi
mentàries que queden reduïdes a unes escamo
tes que cauen fàcilment). Si es vol fer de llavor 
es perd molt temps, perquè neixen extremada
ment dèbils i tarden deu o més anys a estar en 
condicions de donar fruit i d'ésser aprofitables 
per a ·farratge. 

La millor època de plantació és pels mesos 
de gener i febrer. És costum, i sembla que no 
va malament, trencar les pales que volen plan
tar-se, per l'articulació, cosa gens ·difícil, per
què tenen tendència a trencar-s'hi, i deixar-les 
estar a terra sense plantar-les cosa d'un mes, a 
fi que es mustiïn . Hem vist practicar l'operació 

de trencar-les, el dia del pleniluni de gener, i 
plantar-les pel pleñilnni de febrer. Amb aques
ta pràctica, creuen els que la segueix~n q~e l'èxit 
de la plantació és segur ; nosaltres ho consignem 
a títol de curiositat . 

-

La distribució en el camp depèn de les clr
cumstàncies de_ configuració, de la terra que deu 
ocupar, de les ir-regularitats de la seva superfí
cie i de si va o no associada la figuera de moro 
a altre vegetal. Quan es tracta de plantar un 
marge, una barr,.:;. o una costerada rocosa, que 
són els casos més corrents, es colloca la pala 
en el lloc que es pot, a fi que quedi la plantació 
el més regular i guarnida possible. Deu procu-

. rar-se fer uns petits sots en forma d'embut d'uns 
vint centímetres de fondària, tres pales ben re
partides en la part de l'articulació en el centre 
del clot són suficients per a formar una bella 
mata, deuen enterrar-se només que una tercera 
part; la distància entre figuera i figuera deu 
ésser de cinc . a set_ metres, segons el desenrot
llament que se sospitf que assolirà el vegetaL 
En terreny que bo permeti, aquesta distància a 
marc reial ,és aconsellable. 

La figuera de moro a vegades s'associa a al
tres v~getals . A Mallorca l 'associació més cor
rent és amb els ametllers . Conviuen bé, però 
s'ha de renunciar a les llaurades de bona fon
dària que l'ametller requereix, en perjudici de la 
seva producció. Amb tot i això, es veuen amet
llers dintre figuerals de moro amb una vegetació 
esponerosa . 

En el cultiu de la figuera de moro no deu 
perdre's mai de vista la manera especialíssima 
de vegetar de les seves arrels, les quals són en 
forfua _de cordons, sumament superficials, es 
creuen i enllacen sempre a :flor de terra, arribant 
a formar una xarxa atapeïda, que absorbeix im
mediatament les més lleugeres pluges i rosades. 
La destrucció d'aquesta xarxa és mortal per a 
la figuera de moro, i d'aquí en deriva el conreu 

- especialíssim que requereix. ¿I quin conreu vol 
aquest especial vegetal?, d~manaran segurament 
els que no el coneixen. Podríem contestar : Cap, 
perquè sense conreu de cap mena va bé ; però 
és convenient seguir el següent sistema : 

Durant els primers anys es procurarà, per la 
primavera i estiu, de donar a la vora de les 
joves plantes lleugeríssimes rasclades, a fi de 
matar les males herbes i conservar la terra en 
bon ' estat d'humitat, tenint bona cura de no 

-
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trencar cap arrel: S i el conreu és assoc ia t amb 
alguna espècie arbòrea , a aquesta 1es pot seguir 
el seu 'conreu ordinari, ten int cura de uo enva ir 
la part de terreny ocupat per les arrels de la 
fi g uera de moro . En arribar al tercer o quart 
any , si la plantació ha pres bé , no cal capficar
s' hi gaire; llavors el miUor és tapar tota la ter
ra amb una bona capa de boll, pall (¡s o pall es 
dolen tes, que proporcionen u n bon abric contra 
ls solellades , impedeixen 1 'evaporació de les a i
g ües de pluj a i propor cionen a la pl antada força 
matèr ia orgànica, que aquesta pla11ta estim a 
molt. Són molts els fruiters que associats a la 
figuera de moro i trac tats d'aques ta manera ve
geten de primera. H o hem pogut comprovar en 
l'ametller, l'a lbercoquer , el g:h:rofer i la figue
ra ordinària . 

La figuera de moro estima les adobades amb 
adobs orgànics i químics, igualment ·que els al
tres fru iters ; els que millor resultat ens han 
donat són els orgàni cs molt nitrogenats , com 
els fem s de gall iners i colomars . E l nitrat i su l
fat amòn ic durant les pluges de primavera es 
molt indicat en quan ti tat de roo a 150 quilos per 
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hectàrea . E l superfosfat a raó de 2 00 quilos per 
hectàrea i el sulfa t de potassa en 100 , col·labQ
ren a una esplèndida fructificació. 

La clau de l' èxit d'una plantac ió de fi gueres 
de moro és la gallina . Quant aquest vegetal ha 
arribat a Ull bon desenrotllament, proporciona a 
l'aviram una ombra i una frescor que en els 
nostres climes la gallina no en troba d'altre que 
li agrad i tant durant l'estiu ; ella , en canvi, ne
teja les fi gueres de gran nombre de par àsits 
animals , i sobretot grat ant des tr ueix les herbes 
i remena la capa de pallús , proporcionant una 
aireac ió a les arrels ·que difícil ment obtindríem 
d' altra manera; en una par aula , es complemen
ten magníficamen t. 

És creença general ent re els pagesa¿ mallor
quins que les gallines que men gen figues de moro 
es desponen. o ho hem pogut comprovar; el 
que passa és que aquesta fruita madura preci
samen t a l' època en què le$ gallines acostumen 
a .fer la muda i en acabar Ja posta de prima-
veta. I . 

} OAN SALOM 
Son P izà . P alma de ·Mallorca . 

El valor pràctic dels caràcters 
exteriors de la vaca lletera 

I. - Els s1g nes racional els s1gnes empí1·ics . 

La relació entre els caràcters exteriors i la 
prod ucció de !!et i mantega de la vaca interessa 
grandiosamen t a ls vaquers i tècni s que s'ocupen 
de la millora i explotació del be¿tiar .. boví ll eter . 

En qual sevol tractat de Zootècnia o· en un 
manual de la vaca lletera, es t roben exposats a 
bastament els signes racionals i empirics del 
bon bestiar lleter, tant pel que es refereix a la 
quantitat de llet , com per la seva riquesa en 
mantega . .Però, mentre alguns autor s pruden t
ment fan reserves respecte al valor pràctic d'al
guns signes, altres autor s, pel contrari, o no 
distingeixen valorativament els signes o donen 
a alguns d 'ells importància desmesurada. 

o és oportú en aquest l;I!Qment e)Çaminar el 

diversos criteri s existents respecte el valor atri
buïts als signes ex teriors de 1a vaca , puix que 
aquests , segons el país , la tradició o la pròpia 
exper iència ' el i r erei xen tonsiderablemen t. 

L a major · J?art de les nocioí1s que es tene.n 
d'aques ta qües tió i que es troben exposades en 
les obres de Zootècnia , són nocions empíriques , 
i com tals , serà con venient r evisar-les , per tal 
de veure la seva certesa, i aix í les que res}ll
tessin dubtoses o de nul valor treure-les defi ni
tivament de la literatura zootècnica. 

Per a fixar degudament la qües tió cal només 
fer dues preguntes . P rimera : ¿en la vaca exis
teixen caràcters exteri ors correlatius de 1 'apti
tuél lactífer a i manteguera? , egona : en el su
pòsit que existeixen, ¿quins · són els graus de 
correlació que hi ha entre ~ls di_t~ caràcters i la 
prod ucçió ? 

• 
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.IT. - El mètode biomet-ric. 

li"a molts anys que div,ersos autors es propo
saren mesurar mt!ltiples òrgans i regions en re
lació a la producció lletera. Així es procurà es
tablir correlacions entre la producció i les me
sures del cap, estatura, pes, tòrax: o pif, gro-

_pa, etc.; però les recerques practica~ es en aquest 
~entit no sempre han d·onat resultats concor
dants, degut, naturalment, al mètode seguit. 
D'uns anys a aquesta part els americans han 
aplicat a la g iiestió que ens oc· upa el mètode bio
mètric i estadístic, el qual permet d'establir 
l'existència eventual de correlacions entre clos 
o m~s caràcters morfològics o fisiològics, 1 me
surar també amb càlcul del coeficient de corre
lació. 

La correlació entre. d'os caràcters pot ésser 
positiva o negativa 'i en UI:t i altre cas absoluta 
o incempleta: la correlació positiva absoluta s'ex
pressa pel. coefic~ent +I ; la positiva incomple
ta pel coeficient variable + Oa + r ; la correlació 
negativa absoluta pel coeficient -I ; la .ñegativa 
incompleta del coeficient variable, per -Oa -r. 
La manca de correlacions s'expressa per O. 
No hem d 1ülustrar ací el mètode biomètric, però 
hem de fer observar que el coeficient de corre
lació 110 pot ésser calculat · amb precisió mate
màtica per quant . no es determül.a l'error pro
bable que es fa seguir CJ.l coeficient amb el sig
ne=. 
--es comprendrà fàcilment que la cleterminac.ió 

> • 

dels coefj.cients cle correlació sols pot é'sser feta 
mb referència als caràcters mesurables, . o ex
pressables en xifres. 

Gowen, de l'Estació experimental ' de Maine 
(Estats Units), fou un dels primers a aplicar 

. el mètode biomètric a ·1 'estudi de les corrèlacions 
entre els ca_ràcters exterims i la producció de 
llet, ut1litzant 1.674 vaques de raça J ersey, jns
criptes en el Llibre de Mèrit. En aquesta inves
tigació es prengueren les dades de producció de 
llet, segons la xlfra oficial del control lleter. Les 
dades que es refereixen als punts -de cada una 
de les vaqués per llurs caràcters, estan basades 
segons 1 'aprecia~ió dels experts en l'escala ana
lítica dei-s punts oficialment adoptats. Gowen ha 
trobat els_ següents coeficients de correlació : 

Entre la conforma.Qió i la quantitat de llet pro· 
duïda (q. de llet p.). . O 19-ll = 0'016 

Entre eL caràcter fonts de la llet ' q. dfl llet p. o 1nos =· 0'016 
gTandària d • la mama • 0'1710 .= 0'161 
forma con del cos 0'1567 = 0'0161 
forma nat-:o;_a i cuixa, 0'0885 = 0'0164 
desenrotllo de la gropa • 0'0862 = O'OL65 
anterio·r O'Oï77 = 0'0165 
mugrons, 0'0671 = 0'0165 
cara 0'0671 = 0'0165 

6I 

Entre el caràcte r cua q. de ll et p. 0'063J = 0'0165 
0'0615 = 0'0165 
0'0501 = 0'0165 
0'0!!89 = 0'0165 
0'04.99 = 0'01 65 
O'<P119 = 0'0165 
0'0222 = 0'0166 
0'0697 = 0'0165 

forma de la mama 
» esta tu ra 

ampl acla de les anques • 
coll 
testa 
tórax 
doxs recte 

Aquèstes dades permeten c~mfirmar l'existèn
cia d'una relació entre la conformació exterior i 
la prod].lcció de llet , com la primera represe~
tada pel coeficient o'r94r. Els caràcte;s fonts 
de la llet, grandària de la mamel1a, mamella pos
terior, forma de con del tronc o cos tenen una 
correlació molt alta que va de o'r657 a o'I908, 
mentre que pels altres . caràcters els coeficients 
obtinguts són molt baixos, com els de o'o2 22 
a o'o885. 

El director de l'Estació ambulant expenmen
tal de 1 'Ofici Agrícola del ord (França), 
Mr. Leroy, es proposà aplicar el mètode biomè
tric a l'estudi de les correlacions qne comuna 
ment existeixen entre els caràcters exteriors i 
la pr.oclucció de llet i mau.te.ga eri les vaques 
d{ raça normanda, però a diferència de Gowen, 
que s'ha basat en els punts conferits pels ex
perts als caràcters de la conformació, Leroy ha 
procedit a la mesuració dels caràcters que s'acos
tumeu a considerar amb la sola ajuda del~ sen
tits. 
Le~ dades recollides es refereix.e.n a un nombre 

petit de vaques, 90, pertanyents totes a la ma
teixa_ raça. Les vaques examina'des pertanyien 
a tre~ masies on es realitzava _el control de llet, 
essent així fàcil determinar a més de la pro
ducció de llet, la de matèria grassa. Com se 
sap, èn una mateixa vaca la producció de llet 
creix progressivament amb l'edat, assolint el 
màxim vers e1s set anys per a disminuir gra
dualment dels nou endavant, i és. per aíxò que 
Leroy ha considerat únicament la lactació del 
vuitè al novè any. _Per tal de J?Ocler apreciar les 
vaques d'altra edat, Leroy ha procedit a l'opor
tuna correcció multiplicant - la producció de les 
vaques d'edat inferior o superior als 8-9 a11ys 
pels coeficients que Turner ha deduït de l'exa
men relatiu al prqmig de lacta_?ons. 

Veus _ací la taula de coeficients per a corregir 
les dades de producció de llet de les vaques, se
gons Turner : 

Per vaques de ~ anys 1'313 
)) )) )) 2 ~J. )) ] '282 
\) )) u 3 )) 1'282 

)) )) )) 3 t )) 1 '2 2 3 

)) )) )) 4 )) I
1 I 2I 

)) )) )J 4t )) r'o82 
D )) )) 5 )) r'oy2 
)) )) }) 5 ~ ll r'o32 

' I 
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rer vaques de 6 a11ys r'or 8 
)) )) )) 6 } )) r'oro 
)) )) )) 7 )) r'ooo 
)) )) )) 8 )) Ï'ooo 
)) )) )) 8 1 

2 )) r'oo6 
)) )l )) 9 )) r'or3 
)) )) )) 9 ~ )) r' o23 
)) )) )) ro )) 1'035 
)) )) )) 10 t )) 1'049 
)) )) )) II )) r'o67 
)) )) )) li} )J r'o84 
)) )) )) 12 )) r'ro3 -
)) )) » 12 t )) 1) J25 
)) )) )) 13 )) r'r49 
) ) )) )) 

1 13 2 
,, r'r76 

)) )) » I4 )) r'2o6 

Calculada la producció de llet una vaca, Le
roy s'ha proposat determinar les eventuals cor
relacions respecte els següents caràcters : desen
rotllo del tòrax, amplada de la gropa, llargada 
i amplada de la cua, distància entre les dues 
últimes costelles , amplada de les fonts de llet, 
espessor de la pell, finura de la pell de. la ma
mella, plecs cutanis de la r:namella, presència de 
mugrons suplementaris, extensió ·dels escuts de 
Guénon. 

II . - R elació entre e1 dese11-rotUo del tòmx i la 
prodt~cc-í6 de Uet. 

Per: tal d'estudiar amb precisió les eventuals 
relacions entre el desenrotÏlo del tòrax i la pro
ducció de llet, Leroy va construir gràficament 
per cada vaca, la secció transversal al nivell de 
la regió de la cingla utilitzant una cintura es
peciaL Obtinguda la secció de la cavitat tod.ci
ca en determinà l'altura i l'amplada màxima, 
i a més la superfície expressada en centímetres 
quadrats, la qual varià entre un mínim de 2.510 
i un màxim de 7. r8o, amb un promig de 4-145 
centímetres quadrats. Proc'edint a l'elaboració de 
les dades ha obtingut un coeficient de correla
ció de + o' 245 = o'6. Això significa que exis-
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teix una correlació entre el desenrotllo del tò
rax i la producció de llet. A propòsit d'aquest 
fet, Leroy ha conclòs que és necessari declarar 
que el perjudici, segons el qual les mil !ors llete
res tenen el costat aplanat amb un tòrax estret 
darrera de l'espatlla,~ ha de desaparèixer defini
tivament, puix qu_e les xifres demostren que el 
lliure joc dels pulmons resulta de l'amplitud de 
la cavitat toràcica. 

lil. R elació entre l'amplada de la grojJa i la 
producció de llet. 

En la pràctica corrent s'atribueix una gran 
importància en la tria de les vaques lleteres a 
l'amplada de la gropa, amplada que es pot de
duir de l'amplitud anterior (entre les anques), 
amplitud mitja (entre fes articulacions coxo
femorals) i l-'amplitud posterior (entre les dues 
tuberositats isquiàtiques), i a més de la llargada 
o. sigui- la distància entre l'angle de l'anca i la 
tuberositat isquiàtica. Réurrint mitjançant línies 
i punts corresponents a les dues anques, les 
dues articulacions coxo-femorlas i ambdues tu
berositats isquiàtiques s'obté una figura trapezoï
dal, la superfície de la qual correspon aproxi
madament a la superfície i amplitud de la gro
pa. Leroy ha pogut determinar d'aquesta mane
ra l'amplada de la gro.pa de cada una de les 
vagues, obtenint dades oscillant entre r698 i 
2.648 centímetres_ quadrats, amb un promig de 
2.107 .. I{aportant aquestes dades a la producció 
de llet ha obtingut un coeficient de correlació de 
+ o'o95 = o'o7, o sigui. un coeficient molt pe
tit perquè pugui tenir significació: Aparentment 
sembla que un braguer gros està millor sota una 
cavitat' ampla i llarga que en una -.d'estreta, però 
les xifres en aquest cas han donat un resultat 
negatiu. No obstant, és preferible escollir les 
vaques que tinguin una gropa ampla, perquè 
la bona conformació i l'aptitud productora de 
llet no s'exclouen . 

(Continuarà .) 
PROF. R. GlUtrANI 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERT~S 

' ... 
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La poda de la vinya 

L ÒGlCAMEN'l' sembla que la millor època per 

a podar la vïnya correspon al moment en 

què la supressió de sarmefïts no pot perj'udicar 

el cep. Com se sap, a la tÇJ.rdor les matèries de 

reserva acumulades en les fu1les emigren en els 

sarments, després en les tiges i~ les rels. Aquest 

fenomen és un acte de previsió de la naturalesa 

que acumula els elements útils en les parts de 

la soca menys perilloses de desaparèixer. La mi

gració de les reserves es realitn_ u11a mica abans 

de l<::t caiguda de ks fulles, perllogant-se encara 

Ull parell de setmanes, després que la planta ha 

quedat desfullada. Les ~ reserves s'acumulen per 

a facilitar ensems la brotada i la -l?ortida d'arrel s 

de primavera, de forma que en els pr.imers dies 

de febrer aquestes reserves comencen el movi

ment d'ascensió vers els extrems més enlairats 

de la planta. Si, doncs, el vinyater es basés 

per a ' la poda en els fenòmens qu~ s'acaben d'ex

posar, la poda s'hauria de practicar pel desem

bre o gener, que és el moment en ·el qual les sar

ments són més pobres en elements nutritius . 

Però el vinyater té la vinya perquè produeixi 

molt fruit, i si, contrariant en realitat o en apa-

r~nça fenòmens fisiològics de la planta pot asso

lir una collita més bona, ho ha de fer. 

Sempre em recordaré que a l'Escola d' Agri

cultura a~ ~Montpeller, el meu estimat mestre el 

professor Ravaz realitzà dues experiències com

paratives respecte la influència de l'època de la 

poda, teni11t en compte els efectes de les gela

des i la producció de fusta i de raïms. Per això 

la poda es realitzà en èpoques diferents. La 

poda que donà millors resultats fou la més tar

.dana, quan els brots tenien ja clos o tres centí

metres. Per les podades realitzades poc abans 

dels plors i fins durant el període plors, com 

també a la caiguda de les fulles, els resultats 

no són tan bons, però sempre superiors als ob

tinguts a la poda practicada pel desembre. 

Així, doncs, és la poda tardana o molt pre-

coç la que des del punt de vista de la collita 
-

deu preferir-se . No obstant, si es té en compte 

que la poda precoç activa la brotada i que els 

ceps són més sensibles a les gelades, es · con-
/ 

clourà que la poda que deu preferir-se és la que 

es realitza tardanament. Aqu·esta, en efecte, pe.r

met no solament reduir els perills de les gela

des, sinó que afavoreix la sortida dels raïms pé l 

fet que la brotada es realitza més tard, en una 

època en què els dies són més llargs. 

Ens cal, a més, tenir present que la poda és 

una operació llarga i que a més durant l'hivern 

altre~ treballs de la vinya, com les femades, 

llaurades ¡-altres ocupen els treballadors, de for

·ma que la poda tardana a més del major rendi

ment de ta vinya, s'hi ha d'afegir el fet de per

metre una distribució més regular del treball. 

Per a precisar direm encara que el moment 

verit:ablement oportú de la poda és al comença

ment dels plors, puix que així la vinya esdevé 

més fructífera i menys exposada a les gelades. 

Els plors, o sigui la traspuació de la saba as

cendent, contràriament al que molts pensen, no 

~ón perjudicials, com ho demostrà Guyot. 

En les vinyes grans, on la poda exigeix molt 

cie temps, es sol començar l'operació a mitjans 

de desembre, a la caiguda de les fulles, i es con

tinua fins a la brotada. Amb tot, serà conve

nient suspendre la poda durant un mes, des 

de mig désembre a mig gener, que és la tem

porada més desfavorable. La poda es començarà 

pels ceps més vells i en les parcelles més ben 

orientades i menys exposades als freds. Pel con

trari, la poda .s 'acabarà en els ceps joves i si

tuats en les parts baixes on les gelades solen 

ésser més fortes. 

Amb el que acabem de dir creiem que els vi

ticultors trobaran matèria per a reflexionar, com 

també l'explicació de determinats fenòmens per 

ells observats. 

E. GERMA 
Perpinyà, febrer. 

.-
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El conreu del piretre 

D TR d'm1a planta que «és robusta, amant dels 
terrenys magres, calents, si lico-calcaris, 

resistent als freds i acomodant-se als llargs pe
ríodes de sequera» (J uillet i Daveau) ; afirmar 
d'ella que ucal respc:ctar Ja seva rusticitat i que 
desapareix tractant-la amb gran cura en terres 
argiloses-calcàries ben adobades i regularment 
regades, mentre prospera perfectament dei.,ant
la abandonada, defensant-la solament de les ma
les herbes>> (E. Heckel) ; comparar-la a «la fa
rigola . o timoll de les garriguesn (J. Aymard), 
cretem que és e1 major elogi que pot tributar
se-li. 

Així és, clones, el piretre (peLiíre e1i castellà). 
Prosseguint la nostra tasca de cercar solu

cions per augmentar la productivitat el' aquelles 
terres deixades de la mà de Déu, ens trobem 
clavant d'una planta de condicions excepcio11als. 
No es tracta pas precisament d'una farratgera 
de secà, sinó d'una planta els productes de ·la 
qual són de gran aplicació en· terapèutica vege
tal i en la higiene animal, per .les seves propie
tats i nsecticicles~ 

¿Qui, regirant revistes tractant de viticultu
ra, no ha trobat algun article· tràètant de la llui
ta contra els cucs del raïm a base de les solu
cions sabonoses-piretrades? 

¿Qui, almenys, no ha sentit parlar dels upól
vors de piretre o pelitre», en la lluita c_pntra 
certs inseçtes paràs its de l'home i .dels · animals? 

Els ·perfeccionaments en els mètodes indus
trials d'extracció han permès l'obtenció de pro
ductes de forta toxicitat iosectici<;la, d'aplicació 
pràctica (car no perjudiquen les plantes), i amb 
un reu di ment considerable. 

El piretre és una planta de la qual les flors 
són inolt semblants a les grans mai-guericles· dels 
nostres jardins i terres incultes per llur tamany, 
port i colorit. Pertany a les compo~tes radiades 
gènere Pyrethrum, de~ qual se'n conreen cl.iver
ses espècies : 

Pyrethrum ciuerarip.efolium (Trev.) 
Pyrethrum carneum (Bieb ,) 
Pyrethrum roseum (Bi.eb.) 
Pyrethrum \Villemoti (puch :) 
L'espècie més abundant és la primera, i ha 

desaparegut la darrera, almenys amb aquest nom, 
el conreu de la qual havia estat introduït a Frau
ça per \Villemot en r855. 

La pols que es troba al comerç, procedeix de 
la polvorització .dels capítols flQrals de la plan
ta, per més que avui elia tenen utilització les 
fulles i fins els peduncles :florals per a l'obten
ció dels sabons-piretrats, encara que clonant pro
du des de menor _activitat insecticida. 

De piretres comercials n'existeixen diverses 
qualitats : 

I. Pi1'eí res de Dà.l1nàcia i M ontneg1'e, grocs i 
grocs verdosos obtinguts amb els capítols de 
P. cine·ra1' iaefol i·u.,,n. Variau t la toxicitat, segons 
l'estat d'obertura dels èapítols; a cada un d'a
quests estats (tancat, mig obert) -correspon un 
producte comercial de valor disfi.nt, corresponent 
el màxim a les pols- procedents de les flors eu
cara closes. 

li. Pi?'e l1'es del Cà·u:cas . i Pè1's ia, :d'una colo
ració gris~moradenca, obtinguts de les espècies 
P. 1'oseum i P. ca1'ne u,m. 

Els piretres procedents del P. cinem1'iaefo
liwm són els mé? actius. Aquesta espècie viu es
pontàniament fins als r.ooo metres a la costa 
Dàlmata, l'Herzegovina, Montnegre, Istria i en 
les illes Quarnero. A la Dalmàcia i a -les illes de 
Lissa i Melada hi és conreada, i constitueix 
després de la vinya, la principal font el 'ingres
sos 'per la regió. Els grans ·m~-cats europeus 
són Fiume i Trieste. 

E1 P. 1'osewm i ca1·newm- viuen a l''estat sal
vatge fins als 2.ooo metres d'altitud en les mun
tanyes del Càucas -i ck la Pèrsia. La primera 
el' aquestes espèèies ha . estat conreada a Califòr
nia, -Alemanya i Bèlgica. 

A Càtalunya, pel que sabem, existeixen plan
tacions u el Py1'ethr,um cin em1'iaejo l iu.m a alguns 
pobles de la província de Tarragona (Rocafort 
de Queralt, Alió, etc.), i funcio11a m1a fàbrica 
de pols insecticida prop de l'estació de Valls (ip
secticida Galimany). A la província d'Osca, als 
entorns de J aca, M. Caubet posseïa una finca de 
400 , hectàrees dedicada priucipalme11t a aquest 
conreu. L'altitud és de 6oo a 850 metres sobre 
el nivell del mftr. El dit senyor, juntament amb 
M.- Juillet, Professor agregat a l'Escola Superior 
de Farmàcia de Montpeller, ha obert r~centment 
una fàbrica de sa_!Jó-piretrat a Marsella. 

Segons el nostre parer, són extensissims els 
terrenys on podria assatjar-se et conreu del p1-
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retre , si es té en compte la seva rustlcltat el 

gran marge que presenta quant a l' altitud . 

Com hem in dic a t en començar, és plan ta que 

exigeix un terre11y de preferència sec i exposat 

a migdia. En qué!_nt a l?- qualitat, s'adapta a tots, 

malgrats siguin magres i pedregosos , mentre 110 

siguin· humits . 
_Per a procedir a l' establiment d'una plantació 

de piretre primerament cal procurar-se 'll avor 

c1e bona qualitat. El c,omerç de llavor de pire

tre és un comerç de ·confian ça, car de vegéldes, 

sota la denominació -de llavor , no no s' hi troba 

altra cosa que lígules i corones de cap valor per 

a la reproducció. Comprar-la , per tant, en cases 

acreditades i no destinar-l a a la sembra sense 

assajar la seva facultat germinativa. En l'any_ 

1928 es pagava a nns 65 fran~s el quilogram. 
Formació del v i·ue1' . - El preu relativament 

enlairat de la gra11a , fa que sigui preferible la 

formàció de vi vef a la sembra directa. Això no 
vol dü: que aguesta 110 sigui possible, car s'ha 

coservat que també ' naixen bé les llavors caigu

des a terra en les parcelles destinades a la pro

ducció de grana. De totes maneres, la plantació 

directa exigiria una major quantitat de llavor i 

les plantes joves no podrien ~sser tractades amb 

tanta, cura com al viver. 
E l planter s'instal-la en lloc assolellat, que es 

di vi deix en taules un cop espongit el terreny i 

net de males herbes. No cal incorporar-hi cap 

adob especial. 
La-· sembra pot practicar-se en dues èpoques 

distintes : de 11?-arç à maig o de juliol a setem
bre, depenent la data exacta clè les couclicious 

climatèriques . Malgrat això, és preferible fer-bo 

de març a maig , car les plantes obtÍl'fgudes són 
molf. més vigoroses i ja poden transplantar-se a 

la tardor del mateix tany. 
Després d'una petita pluja o, en son defecte, 

d'un a lleugeFa regada si la terra està seca, es 

procedeix a repartir la llavor eu línies separa

des de o'2o a o'25 metres. 
Cal sembrar clar- per a ·obtenir pl antes de_ 

. major robustesa, i per això, clonada la tenuïtat 

de la grana, es pot barrejar aquesta amb sorra 

-fina i seca._ Sembrant clar, ens estalviarem tam

bé l' aclarida i una major despesa de llavors . 

Pot augmentar-se Ja rapidesa de la germinació, 

segons M. Faes, subll)..ergint k '3 granes clins 

èter durant cine segons i rentant-les després 

abundantment amb aigua. 
Les granes es recobriran l ol e/. més cimb mig 

centímet1•e de terra sorrenca o sorra fina, damunt 

la qual s'escamparà una lleugera capa de ful les 
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en descomposició o de fems quelcom pallosos, 

per a conservar la hu mitat. L es granes triguen 

a nèixer dues o tres setmanes , i s'aju.cla la ger

minació, si la sequera bo exigeix, amb dues o 
tïes regades ·amb regadora . 

T ot just na-scudes les plantes s'ha de CQDrear 

la terra a mà, de manera que s'assoleixi conser
var-la · estovada i neta d'herbes. 

S i és necessari es repetiran les regades lleu

geres que hem esmentat, de preferència a la 

t~rda, p erò a me-sura que les plantes es van eles

enrotllant, la húmitat és cada vegada menys 

necessària, fin arribar a perj_?dicar les plantes 

quan ja són crescudes. _ 
Quan ha aparegut la tercera i quarta fulla, es 

pot ja proced ir al transplantamen t. 
Plantació ~n el camp definili·u. - Hem Ülcli

cat dues èpoques per a la sembra en viver; dues 

seran , per tant, les èpoques de verificar el repl

-ea tge . Són aquestes, amb el marge corresponent 

al clima, les segiients : primera, febrer a ma1g, 

i segona, d'agost a octubre . 
I 

Cal escollir les plantes mês vigoroses, reser

vant-ne un ro per cent per a substituir les falles. 

El terreny , les condicions del qual ja ç.on.ei

·:-:::em, no exigeix- cap adobada especial, tenint en 

compte que les ce'nclres de fusta són perjuclicials 

per al piretre. Amb què s'hagi practicat una 

llaurada i estigui ben net de males herbes n'hi 

ha prou. 
Tingui' s, . però, present que els piretres pro

ceclénts de terrenys calcaris i secs , són més ac

tius cjue els ·dels argilo-silicosos i que el super

fosfat i el manganès augmenten twmbé la toxi

citat. 
La plantació es fa en línies separades de 

o'6o - o'So metres, estant les plantes a o' 40 - o' so 

metres dins les línies, és a dir de 41.000 a 2r.ooo 

plantes aproximadament per hectàrea. 
Per afavorir la presa cal clonar dues i tres 

regades a cada peu, cosa que pot estalvi¡¡,r-se, al
menys en part, escollu1 t un període plujós de la 

tardor. 
Establerta la plantació cal suprimir per com

plet les regades i evitar l'estancament de l' aigua 

i per tant un excés d'humitat, donant escorri
ment a les aigiies de pluja i procurant fer-ho de 

manera que· aquestes no escurin la terra al vol

tant . de les arrels en cas d'ésser . fortament m-

clinacla. 
I 

La duració d'una plantació de piretre és de 

cinc a deu anys , de vegades més. 

JOSEP M. SOLER 1 COLL 
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L'en1botellament del • 
Vl 

L 'embotellament del v1 es una operació molt 
delicada, que s'ha de realitzar amb cura 

i gran netedat. 
A la bóta que conté el vi que s'ha d'embote

llar es posarà aixeta alguns dies abans de co
mençar d'emplenar les ampolles. 

El vi que s' hagi d'embotellar serà un vi fet, 
un vi mad ur per a l'embotellament, o sigui, que 
no deu contenir sucre fermentescible, ni ésser 
geris tèrbol, sinó que, pel contrari, ;erà ben bri
~lan t. Per consegüent, el vi haurà d'haver acom
plert totes les fermentacions abans de passar-lo 
al celler fred, a l'objecte que pugui despullar-se 
de totes les matèries en suspeñsió, d'una part 
de la crema de tartrà, de les matèries colorants 
insuficientment insolubles en un medi alcohò
lic i, en fi., de les llevadures que constitueixen 
un dipòsit perjudicial. Si la clarificació natural 
trigués a produir-se, es podria clarificar a_rtifi.
cialment el vi per mitjà del ((Procoll» o per fil
tració. 

Les ampolles han d'ésser ben rentades i ras
pallades, tant les noves com les vell~s, amb una 
solució de carbonat de potassa al ro per cent, 
i després aclarides amb aigua clara i posades a 
assecar. 

Els taps tenen una gran importància. Els taps 
massa endurits o amb esquerdes s'han de rebut
jar, i' únicament s'utilitzaran els que no pre
sentin buits en la superfície i que siguin una 
mica flexibles o pastosos. Abans d'utilitzar-los 
s 'hauran d'escaldar i mantenir-los en remull du
rant una hora, posant damunt el cubell una 
planxa perquè els taps no surin. Després es 
treuen un a un i es premsaran amb els dits 
per tal d'escórrer-los degudament i eixugar-los 
a seguit amb un drap net. Aquesta operació treu 
dels taps la mala olor i priva que el vi es res
senti de gust de suro. Finalment, els taps es 
posen en una palangana o altre recipient i 
s'aneguen amb el vi de la mateixa classe. que 
es vol embotellar. 

El elia millor per a embotellar és quan el cel 
està serè i fa tramuntana, per mor que hi hagi 
una forta pressió atmosfèrica, amb el qual 
temps coincideix gairebé ·un repòs absolut del 
vi. El celler serà clar, les ampolles a l'abast de 
la mà, per tal d'anar-les emplenant sense haver 

de tancar l'aixeta. El tancar i obrir l'aixeta fa 
xarbotar el vi. L'ampolla reposarà damunt d'una 
planxa, sense tocar per això l'aixeta. L'ampo
lla s'emplenarà fins al coll, deixant un - espai 
buit entre el vi i el tap. Això s'ha de fer així 
perquè d'aquesta manera el vi es pot dilatar 
sense traspuar pel tap. Hi ha celleristes que 
pretenen que el vi ha d'arribar just al cul del 
tap per a evitar una oxidació i així matei~ els 
efectes de la trepidació. Això són exageracions. 

Quan l'aixeta ja no doni més _vi, s'aixecarà 
la bóta una mica pe! dan;-era, · fent-ho molt poc 
a poc perquè el vi s'embruti el menys possible. 
El vi que romangui a la bóta es farà rajar, pa
rant un recipient de terrissa, mai de metall . 
Aquest vi, separat de les mares, es podrà així 
mateix embotellar. Les ampolles · que en resul
tin no seran etíquetades, sinó consumides en fa
mqia, o venudes a més baix preu. Per conse
güent, es procurarà que aquestes ampoUes no 
siguin gaire nombroses, puix que són de preu 
inferior a les altres. 

El tapament de les ampolles s'hauria de rea
litzar com més aviat millor. El tapament a mà
quina estalvia molt de temps. Els taps seran 
ben cilíndrics i força llargs. En -molts cellers 
marquen amb ferro roent . la part del .tap que 
queda dintre la botella. 'La màquina es disposa 
de forma que el tap quedi un o dos millímetres 
més avall de l'obertura. L'ampolla un cop tapa
da, amb un drap s'eixug-a el tap que queda al 
descobert i es tira damunt una mica de para-
fina fosa. / 

Les ampolles s'acabaran de tapar amb lacre o 
bé s'encapsularan. Les etiquetes engomades no 
són pas recomanables , puix que es desenganxen 
fàcilment si el celler és humit. Les ampolles es 
conservaran ajegudes en el mateix celler. Si 
el cellr;r és massa calent, les ampolles es posa
ran damunt de sorra, o també en el mateix ce
ller es cavarà una fosa i s'hi collocaran. 

Quan l'embotellament s 'ha realitzat amb to
tes les regles de l'art, en destapar una ampolla 
i constatar-ho així es té una alegria; del con
trari, cada ampolla recordarà la poca traça amb 
què s'ha fet aquesta operació tan important. 

ToMÀs VIA 

-
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La desinfecció de les hortes 

E LS horts solen donar un bon rendiment 
quan tot marxa bé, però quan passa el 

contrari, s' hi perd el temps, els diners i la pa-
- ciència. Una de les causes principals que les 

verdures o llegums vagin malament, és deguda 
a la invasió _de les plantes d'insectes i altres 
paràsits d'ordre animal. i vegetal. 

Tothom que hagi estudiat ·una mica la com
posició de la terra vegetal recordarà que està 
poblada de milions de milions de microbis, la 
majoria dels quals són imprescindibles perquè 
es pugui realitzar la nutrició de les plantes. Al
tres insectes es barregen, a vegades, amb els que 
són verament útils, i destorben la nutrició o ata
quen directament les arrels, la tija, les fulles o 
les flors de les plailtes. Quan aquests últims mi
crobis són en gran nombre, les collites són de
fectuoses o. nul-les. 

Destruir els ins_ectes i els protozoaris tot ser
vant les bactèries de la terra constitueix l'ideal 
de l'hortolà. D'això se'n diu desinfecció o es
terilització parcial, i aquesta és la que es sol 
emprar per tal d'evitar les marfugues en general. 

Per tal que la desinfecció pugui atacar els in
sectes -i eis protozoasis i no afecti les bactèries, 
un tractament en la superfície del sòl no bas
ta ; és per això que les polvoritzacions de so
fre, calç, cendra o sutge no acostumen donar re
sui tat. Aquests cossos ten~n · poca eficàcia i això 
potser és un avantatge, puix que si en trigues
sin més farien malbé les verdures. -

Per regla general, l'època de practicar l'este-
rilització ·és a la tardor i a l'hivem, o sigui la 
temporada,.. en què l'hort no està plantat o que 
no li ve d'una setmana d'ésser-ho. 

Les_ matèries emprades per a la desinfecció 
parcial consisteixen en aigua bullent, o en va
por d'aigua per tubs. Els gasos asfixiants són 
més còmodes ' d'utilitzar, i produeixen efectes 
més sensibles que l'aigua bullent o el seu vapor. 
Els gasos utilitzats són de naturalesa sulfídri.
ca o cianídrica .i provenen de 1 'eva{?oració lenta 
dels sulfurs o dels cianurs. El primer d'aquests 

. 

Ja s'ha utilitzat fa molt temps, puix que el 
sulfur de carbó es va emprar contra la fil-loxera. 
El sulfur de carbó és un líquid volàtil que, en 
fred, desprèn vapors, els qual s per la seva olor 
recorden els ous covats. Aquest gas és molt in
flamable, i quan es manipula ni es pot enceJl
dre cap llumí, ni fumar. El sulfur de carbó 
s'introdueix a la terra mitjançant un pal injec
tador, a raó de 20 a 30 grams, repartits en qua
tre o sis forats per metre quadrat i a la profun
ditat de 20 a 30 centímetres.- . 

Aquest desinfectant és preferible al sulfocar
bonat de calci o de potassa i fins a les prepara
cions que a base d'aquest element constitueixen 
bon nombre despecialitats . El sulfocarbonat de 
calci s'empra de dues maneres : en solució a raó 
de 30 grams per metre quadrat ruixant la su
perfície del terreny. La quantitat cl'aig1:1a en la 
qual es farà la solució serà tant més grossa 
com més· sec sigui el terreny. Si s'opera en 
temps plujós els resultats són _més eficaços. La 
segona manera d'usar el sufocarbonat de calci 
és en pols. S'utilitzarà la mateixa quantitat o 
signi 30 grams per metre quadrat, donant a 
seguida una llaurada per a colgar el desinfec
tant. 

El cianur de calci, també molt actiu, pot em
prar-se de la mateixa manera que el desinfectant 
anterior. Aquests tractaments, de poder-los fer 
per la tardor, van millor que en cap altra esta
ció. La desinfecció es completarà per una bona 
calcinada. 

Per a veure els resultats que dóna aquest trac
tament, n'hi ha prou amb provar-lo en una 
part de l'hort. Els rendiments solen ésser pel 
cap baix el doble en les parts desinfectades que 
en aquelles que no s'han tractat, i per conse
güent envaïdes encara per insectes i protozoaris. 
Per altra part, la calç neutralitzant l'acidesa del 
sòl afavoreix el desenvolupament de les bactèries 
íüils a la nutrició de les plantes. 

1vlAl:\'UEL CODI.r A 



,. 

58 AGRICULTURA I RMIADERIA 

El greu problen1a de la nostra exportació 
agrícola· a França 

' 

L A llei votada al Parlament francès el dia 29 
de desembre de 1929, conté un article que 

I 
obliga els vins esh·angers a circular ·amb men-
ció dt>l seu origen , i grau, i prohibeix el seu ús 
en l es barreges. 

L'emprament tradicional dels nostres vins a 
França, fon sempre per a ésser barrejats amb els 
francesos, per a bonificar-los, colorar-los o aug
mentar la seva graduació alcobt)!ica, i no poden 
tenir altra aplicació, per no correspondre els nos
tres vins, en llur genera-litat, al sabor i grad ua
ció a què està acostnmat el consumidor francès,. 

El conven i comercial vigent entre Espanya i 
França fou signat l 'any 1922, i en el seu espe
rit res no hi ~1a que modifiqui ·la, llibertat de ciT
culació i ús dels nostres brou , la barreja dels 
quals cot~tinuL essent lícita fin s a la votació de 
la darrera llei. 

í-<:s indubtable, doncs , que aquestes modifica
cions impliquen una vulneració d'aquest Conveni. 

E ls vi ti cultors francesos sol-licitaven un aug
mellt de drets de Duanes ,_ però aquesta nÍes'ura 
fou descartada, davant la temença exterioritzada 
pel senyor president del Consell de ministres 
francès , en una ll etra adreçada als presidents 
de les comissions de viticultors de la Cambra de 
diputats i del Senat, que aques ta mesura ocasio
narà represàlies del s països afectats i amb els 
quals la balança comercial és favorable a França. 

Cal ia , clones , aconseguir el mateix efecte amb 
habilitat, i la darrera 11ei creà una veritable pro
hibició de vins estran gers en aquell país. 

Les conseqüè1icies seran gra~íssimes per a la 
nostra vitivinicultura, a la qual es tanca el nos
tre primer mercat d'exportació. 

E l Conveni en vigor ha resultat per.judicial per 
a totes les rames de la nostra exportació agríco
la, a causa el~ la llibertat en què es deixà a Fran
ça d'augmentar els drets aranzelaris deis prin
cipals articles de la nostra exportació. No ha 
deixat França d' aprofitar-se d'aquesta lleugeresa 
espanyola, i així hem vist que els drets de Duana 

-en aquest país hap estat objecte d'augments suc
cessius , que han anat acumulant les dificultats 
amb què ha de lluitar la nostra exportació . 

E n el moment de la signatura del Conveni, 
el s vins reportaven 24 ' 6o francs fins al s T2 graus, 

i han estat a 1ginentats quatre vegades, i actual-
. ment paguen, per hectolitre, SS fraucs . Les ta

ronges .han passat de 5 francs a 35 per roo qui
los; les de mandarines, de ro a so francs; les 
bananes , de 3 a 20 fr~ncs; les llimones , de 5 
a 20 francs , les patates primerenques , de 3 a 
2 r francs. 

S'han creat, per als fruits importats, impos
tos municipals i augments en els consums, ele
vadíssims a P ar.ís, i que han motivat en diverses 
ocasions vehemeilts protestes dels importadors 
del s nostres productes . 
· L'exportació de vins a França yepresenta una 
part importantíssima de l' exportació total espa-

. nyola, i va ten ir la seva influència .en la reva
lorització de la nostra moneda durant els an}(S 
1927 i 1928, en els quals , com diu en el seu dic
tamen la comissió nomenada per Reial ordre del 
9 de gener de l'any r929, per a l'estudi de la 
implantació del patró or, l'exportació dels nos
tres vins a França durant aquell s anys, va pro
f.luir un efecte rt1olt favorable en els IJOStres can
vis i en la nivellació de la Hisenda pública. 
- L'exportació dels nostres· vins a França, se
gons les estadístiques franceses , fou de 8 .6:rr.ooo 
hectol itres , en el pedocle compTès entre els anys 
1922 i 1927 compresos , i les collites franceses 
acusen un total, per a la malei xa època , de 
40I.642.ooo hectolitres . La' quantitat de vins es
panyols que importà França repr.esenta, clones, 

. el 2'14 per roo de la seva producció, 'i és molt 
lluhy. de significar un perill d'invasió en el mer
cat francès. 

N i en quantitat, ni en preu, el vi espanyol no 
constitueix un perill per al viticultor francès, car 
no s'ha d'oblidar que els nostres vins estan gTa
vats per transports , nòlits i despeses acces'sòries , 
minves, drets de duana, impost d'importació, 
l'import global del qual és d'uns 8o francs per 
hectolitre, molt aproximadamen-t ; cal afegir 1a 
disminució quantitativa resultant de la cotització 
de la moneda francesa,- i la nostra possibilitat 
d' exportació quedarà -reduïda a les èpoques en 
les qual s els vins francesos obtene11 preus ele
vats . 

La protecció de la viticultura francesa és , doncs , 
eficaç amb l'aranzel de Duanes 'actual i amb el 

-
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règim de lliure circulació i emprament dels nos
tres vins . 

Amb la nova ll ei s'ocas iona a Espanya un dany 
que no té justificació raonable , ja que manca de 

la circumstància d'ohedièncïa a la protecció d' un 
article nacional lesionat. 

S'ha deduït com argument, i se n'ha fet ressò 

el ponent de la Cambra de diputats, en explicar 
l'abast d'aquesta llei, que la prohibició de b~rre

jar els ,rjns estrangers , fou introduïda en la le
gi ~ l ació espanyola anteriorme11t. 1 :o arribo a _com

prendre la idea directora el' aquesta disposició, la 
utilitat benèfica de la qual per als nostres veïn s, 

ha d'és ·er considerada com inexistept, pel fet de 

no ésser Epanya país im portador de vins ord i

naris. La importació vinícola espanyola es re
dueix a vins d'origen i marca coneguts , i per 

- als qual s constitueix una garantia, que augmen 

ta el seu valor, la prohibició de sotmetre'l s a tota 
manipulació. 

Mentre els nostres productors i exportadors 

lluiten amb tan .gros inconvenient i amb el temor 
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de veure impossibilitada la seva exportació, com 

succeeix ara amb el ·vi, l'exportació francesa a 

E spanya con tinua, i el_ result.a t d'aquesta situa

ció es tradueix en un progressiu desnivell de la 

balança comercial, amb I 'empobriment de la nos

tra- econom ia 1 amb la depreciació de la nostra 

moneda . 
L'opinió pública espanyola , ~s'ha adonat de la 

gravetat del moment actual ? 
Les gesti ons que realitzen els nostres vttl vmt

cult.ors , Sindicats d'exportc'ldors i Corporacions 

in teressades en la nostra exportació, sembla con

tastar afirmat ivament aquesta pregunta . És just 

que el nostre Govern denuncïi un Conveni que, 

com el vigent amb França , ha de resultar ruï

nós per a E spanya, i és evident que Ja quantia 

del dany requereix energia en la protesta, i que 

seria perillós deixar continuar una situació que 

porta una desigualtat de -tracte tan manifesta , 

que no podria ésser consentida amb d1gnitat. 

V. RAMADA 

NOTICIARI 

U JA PROTESTA DE LA CAi\IBRA AGR1COLA 

DE RUB1 

La ambra Agricola, de R11hí, ha tramè~ al governa

dor de Ea.rcelnua el telegrama ;<eg lient: 
«Cambt a Agd cola , de Rubí, protestem afi rm acions de 

petic ions fo rm nl ades_ per ,Tust Vigo en telegrama dirigit 

a V. E. seuon~ premsa diàri_a ·c-a pital , per és er inexac

te· i no b aver-l e~ a utori tza t eap reuni ó d 'aq uesta Cmn 
bra . Al ~;a lcl e i règid or,; di ~;tatm· inl. ;;ón el s insp iradors del 

telegrama del r¡ nal protestem. Espe r~m justícia i el sa

ludem. Cor tina, Jm ba (segue ixen s ignat ures) . 

LA CONFEDERACTO DEL PJRI•¡NEU ORTE TAL .. 
Sota la pr!'s idènr·ia del delegat. regi, general Vives, ha 

tingut lloc la reunió m ens11al de la Jun ta de Govern de 

_ de la, Confederac·ió Sindi cal R idrogrirfica del Pire neu 
Orien tal. 

El delegat del l"om ent i clirer tor tècni<; senyor Gon 

zàlez Granda, ba fet ressaltar l'nven<; deli'< t reballs do

nan t compte d "ha-ver quedat ja terminats el. projectes 
dels P antans de Crespià i de J orba , pendentR sols de 

l'aprovació de la . tl perioritat per a com ençar les obres . 

Detall a també l'esta t del ·· e~ tudis referents als Pantans 

de Ribes i Abaucó , eh: project.ef: anunciats dels qual s 
quedai"R11 terminats du rant el m el': de febrer, així C(_)Ilï 

I 
·I 

le!'< bones impre~f<ions recollides en elf< primers tanteigs 
realitzats per a l "e~t ud i del Pantà de Cadernal. 

E xposà també el ~enyor Gonzàl e~. Granda les millores 

proj ectada~ en el servei d'aforamen t~; es "t roba en cons

LI·ncció ht de «J orba» i a lt res a ..JHIII t d'em prendre "s. I 
així mate ix quedà asRabentada la Junta del · t reball · fo

re.~ta l s; i dels im mediat. projef'tes a real itz.a r per a la 
iPsta Hació de vive rH i per al ervei de repoblació fo

r·estal, ~e.·pecte e ls quals lamb~ s 'aeordaren algu ne. au

torit zacions al~ enginyer!; de mon ts é!e la Confederació 

p r a gestionar la rompra de determi nats te rre.nys i 

per a procedir a les de pe es que que han d "oca ionar 
el~ projectes d-1 t reballs forestals de lè. conqueg de pro

vo:men tH del Pantà de J orba. i de la deV r iu Anguera 

afluent del Fran(·olí, aix í com la con t nr cció d \ m dic 

de gabion~ ~etàl·li es al lli t de la riera de i\Iarmellà, 

aflue11t. del riu Foix, que té per obj ecte retenir el m a
jor vol11m de sorra i llot men tre s'acan. eguei x atenuar 

amb els t reballs fore~>tals la bros>:acla q11 e actualment es 
d ' po · i t~ al vas del P antà. 

Finalment e d nà comp te a la Junta de l" e tat de 
lc obres del pr im er t ro del. canals del Pan tà de Foix, 

les qual ja han ~;omençat , i s 'acordà invitar el contrac 

t ista a donar Ja rapide a que és de desitjar en el · t re
balls . 

Al cap de pocs die. d 'haver t ingut aquesta reunió com 

sigui que el govern actual ha di sposat que le.- Confe dera

cian · n o emprenguessin obres nove¡;, el general ives 

lia àresentat la dimi s ió del se u clm ·ec de presiden t . 
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LA NOf-!~'RA ENHORABO "A 

Per a la pre~id ènPia i vir.ep1·e~i dència de la D iputació 
de Barcc)o::¡a han es ta.t desiguaLs els RenyoTs J oan Malu 
queJ· i Vi ladot i Jaume J e R'ba. 

No em; ca l dir q11 i Rón aquests senyor~. 1%; lector~ 

1·ecordarnn rp1e 11m r~j. rat i nota biogri!fira han passat 
per la secció que habitualment p ubliq uem, en lloc pTe· 
ferent, titulada «Els nostres pagesos». 

EXPOSICIO AGRICOLA DR LLEIDA 

REGI,AMRN'l' 

AR'l'ICLE J. - Organitzada per l 'Atene u Lleitadli. i pa· 
t rocinada per corporar.ions i ent itats d iverse$ dc la ei u
tat i província, es relebTa rà a L le ida,' una · Expos ició 
Agrír.ola en el pròxim mes d'octubre. 

ATt. JJ. - L'Esposició Agrícola del mes d'octubre de 
l'm1y actual tindrà la duració de set dies, prorrogable!! 
fins a deu, per acord del Comjtè de Direcció i J nrat 
Qua'.ifieador, i a petició de la majoria d'expositors .p ro
J'cssionals que concorrin a la mateixa. 

Art. III. - L'expos ició tindrà ll oc al P arc Muni~ipal 
dels Camps E lisi · i en e's locals i jard ins destinats a 
1 'efecte . 

Att. I V. .E l Certamen es dividira en s is Seccions 
que abarcn.ran re pectiva.rnent, els produ ctes que en ca
dasC\una d'elles s 'assenyalen. 

L es Seccions seran : 
a) Secció el 'horta..isses (comprendrà tota classe d 'bor. 

tal isses). 
b) Secció Fruites (comprendril t ota mena de fr ui tes 

íresques). 
e) . Secció Llavor~ (eomprenclTà ll avors de tot gènere) . 
el) Secció flors (comprendrà tota classe de flo r: ta

ll ades o en test i seran objecte de subsecc ions especials 
les ro->es, ulavells, d1dies i crisantems). 

e) Secció p lantes d'orn ament i exòtiques . 
f) Secció arbres (cemprendrà tota mena el 'arbrés i 

plAnçons a rrelats, Rubdividi11t-se en arhre;; fruiter;;, fo. 
resta ls i d'ornament) . 

Art. V . - L'Exposició començarà a las dotze del 
migdia del diumenge, d ia 19 d'octubre de Hl30, en què 
ser!t solemnement inaugurada, i aca barà a la mateixa 
hom del d ia 26, en el qual serà clausurada . 

Art. VI. - La i nsc1·i pció dels ex por; i tors ~er à gra
t ni ta . 

Art. VII. - Per adq uirir el caJ·àcter d 'expositor , hom 
haurà de sol·li citar- ho m itjançant e l butll etí d 'inscri}J· 
c·ó que a 1 'efecte adm in;strarà 1 'Atenen L leitadà ind i
cant e l nom o raó social, domicili de l 'expositor, espa i 
qlle neces: ita per a l'in¡;tall ació, secció o seccions a les 
q11e desitja concóner i, d'ésser poss ible, productes que 
de: it ja exposa.r . 

En ac¡ ue~ta relac ió es faran constar també les val·ie
tats de les plantes, flors, fruits i sement;.;, que s'exhi
l·an i el tamany ap rox imat de. les planteg vives. 

Art. VTil. - P er a garantia de guant figuri en el 
Certamen, el Com i.tè de Direcció disposarà d' un servei 
de vigiiància; amb tot, cada eXJJOs itor podra fer -ho pel 
seu compte, per a lo qual C\aldr1L qut> ho av inenti op~n·. 

tunament amb e l fi de fa('.i litar a l pNsonal des ignat el;; 
passis i dis..tin ti us nm·1·esponent;; . • 

Art . I X . - Les renovar. ions a que pugu i donar ll oc Ja 
d uració del Certamen i la nah n·alesa dels p1·oduc.te¡; ex
posat!\ es fa ran sense alte ra r la importància de les m s-

ACR! CUL'rU RA I R AMAD HR1A 

ta !Jacions i sense mod ificar les vari etarrs de les pla.nte~, 
-.flors i dem és produ ctes pre~entat,.; . 

Art. X. - ~'ots els productes exposats al Ce rtam en 
dem an fig ura1· am b la seva con esponcnt etiqueta. 

Ar t . XL - l ~ l s pre!fl 'S con.- istiran en nna Medall a 
d'Or, dos D iplomes d 'H onor , i dos Di p l om~s de Mè· 
1·it per a nada 11na de les Sec.cions i S ubseccions que 
són objecte de _c lass ificaeió en el pre~ent Ce rtamen. Rl 
.Tu ;·a.t, demés, podrà conced ir- e:~ premi~ de CoHaborador 
qu e cregui per t inents. • 

'fots a.r¡ uer.ts premi s ~·ato 1 ·ga.ran n profeRsional;; úni 
cament . 

Art. XJI. - 'l'ambé es concedíran, per a ls agri e l)) tol's 
a fi c ion ats , una };1edall a de Plata per n. rada un a de 
les Secc ions i S ubsecc ions i el ~ D iplorr:es de Coo peTa· 
r. ió q11 e el .Tmat r. regu· del ca. concedir. 

Art . XIII. - L 'Atene u n o respondrà de 1 s subRtrac
c'ons q11e puguin prod ttir-se en els starids _· dels exposi· 
tors, n i d&ls danys o aver ies ca usad·es per ac ·icTents, 
qualsevulga que si a la seva importància i classe . 

Art. XIV. - Hi h aurà un Prem i d 'H onor ú n ic , oJer t 
per 1 'exceHentissim Ajuntam ent , que s 'adjudicarà a la 
m il lor instal:l ació, s igui quin a s igui la seva indol e, de 
totes les- que figur in a l 'Expos ició . 

Art. XV . - El~ prem is ~·en tregara n amb tota solem
ni tat en la .se's>< ió p üb; ica que posarò. fi a la celebració 
del Certamen. 

Art. XVI. - Desi t jan t l'Ateneu que l'Exposició Agrí
cola con~ti tu e ix una fon t d 'abundosos ense:~ya.ments ad
metr J. a ja m ate ixa a guants lud11Stri als es dedi quin a _ 
Iu. proclucció o venda d 'adobs i insecticides, si bé aq uests 
sense dret a optar a altre premi que no ~ i gui el de 
coJ.l aboració. 

Art. XVII. - Totes les cases qu e desi tgin con córrer 
al Cer tamen, ho han de com unicar per tot el d ia 31 de 
ju; iol. a. l'apartat de cot;reus, 39, Ll e ida. 

D EL S EXP OSITORS 

Art. XVIII. Podran ass istir a l 'Expos ició totes les 
cases i productors nacionals i estrangers, agricul to rs i 
aficionats que ho sol·ücit in en la forma indi cada en l 'ar -

tic1e 7 d'aquest Reglament. 
Arb . XIX . - La inscripció deurà sol-l ic ita r -se abans del 

31 d~ juli ol. Les peticionR d 'inscr ipc ions rebudes des
prés d'aq uesta data podran ésser accep tades o refu sades 
segons es 'di sposi o no de l 'espai necessari pe-1· a la ins
taHac ió. En el cas d 'ésser acceptades, fi gura ran fora de 
concurs i podran és~er premi ades úni cament amb Di
ploma de CoHaboració. 

Art . XX . - Acceptada la inscripció de l 'ex pos itor se 
li noti ficari~ d 'olki per tal yue sàptgn a què atener-Se i 
p ugui P.rend re · part en el seu di a a la distribució del 
te rreny, ço gne s'anunciar1L amb c inc di es a l'avançada. 

Art. XXI. - E l fet de s ign ar la Cèdula d 'Inscripció 
imp;ica I 'acceptac ió plena de tot quan t disposa el R e
gb meut i eomplir les ord1·es que do11in el Jurat Qualifi. 
eador - i el Comi tè de Direcció amb el fi de p rocurar el 
major èxi t del Certamen. 

Art . XXII. - L es instaJ.I ac ion s dem an estar acaba
des en el moment de la inaugurac:ó ofi cial, impl icant 
l ' incom pli ment d 'aquesta d isposic ió, la renúneia a tota 
di><tinn ió o prem i que pogués reca[n·p. li en virt ut del 
fa ll emès pel Jurat Qualificador. 

:\rt . XXJT 1. Estit ri gorosament prohibi t a.fegir o 
ret ira1· objectes de leg in~taJ.lac ions un a vegada inaugu.. 
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rut ol Certamen; i en quant a les substitucions, deu
ran ajustar-se a ço que di po. a l'article IX d'aquest 
Reglament .. 

Ar t. XX I V. - E ls expositor~ queden autoritzats per a 
c~oJ.Ioca r el rètol «venut» sobre els objectes i productes 
exposats, amb Ja condició, però, d'indicar el nom, cog
nom i ·-residència del comprador. 

Art. XXV. - Dintre dels dos dies següents a la inau
guració del Certamen tots els expositors deuran omplir 
el Butuetí que es facilitarà, en el qual hauran de donar 
la relació ~exacta de tot quant figuri en el respectiu 
stand. 

Art. XX VT. - Bl dia 28 de setembre es procedirà a 
la dil'tribució de tenenys destinats per a Ja celebració 
de l ertamen. 

Art. XXVII . - La Comissió Organitzadora, amb a.inc 
dies d 'autici pació, recordarà a tots ,els eocpositors el 
ll oc i hom en què ¡¡s procedirà a la distribució dels ci
tats terrenys, classificats per grups, i tenint dret per 
ordre rigorós d'inscripció, cada expo. itor, a escollir din
tre del s011 grup, el terreny que cregui més pertinent. 

Art. XXVIII. - Els 6"--positors queden obligat. a re
tirar totalment le. seves instaHacions dintre -de les 48 
hores segiients a la clausura de l'Expo ició. L 'incompli
m ent d 'aque. ta formalitat ex.imirà de tota responsabmtat 
Ja Comi. sió Organitzadora. 

Art. XXIX. - Cada expositor podrà desenrotllar en el 
seu stand el !;islema de propaganda que creg11i més per
t inent devent prèviament comun icar-ho al Comitè de 
Di1·ecció i, s i consisfeix en ful lets, catàlegs o impresos 
de qualsevulga ela· ·e , deurà tr!llnetre'n dos exemplari' 
i obtenir la deguda autorit~<~-ació de l'e ·mentat Comitè. 

DE LA Comss¡ó 0RGA -rTZ.ADORA 

Art. XXX. - La Comissió Organitzadora estarà cons
LiLuïda pels elements d 'Atene u de ignats per a iJJtegrar
Ja eu nümero ;:uficient, del Pre i dent de l 'Ateneu i els 
¡Jresidents de cada una de les respectives Seccions de 
Literatura i Història, Bell es Arts , iènaies Polítique. i 
socals, i Ciències exactes i naturals. 

Art . :XXXI. - La Comis,sió Organitzadora es regir¡. 
a1domàticament i estarà pre. id ida per la persona que 
e~ designi , Ja qual portarà en tot moment la represen 
tació de Ja mateixa i cuidarà del compliment dels acords 
r¡ue s'adoptin. 

Art. XXXII . - '.l' i ndrà el . eu dom i cili social a Lleida 
on el.· loeals ou est¡t instai.Jat l'Ateneu, i fixant, per a la 
direcció r.ie tota la corre, pondència a ella dirigida, I 'apar
lat 38, Je Lleida. 

Art. XXXliL·-Se.rà 1nissió de l'esmentada Com1 sió 
Organit?.adora, realitzar tots els treballs i ge tion que 
sien per~inents al major èxit del CeTtamen i collaborar 
eu 1 'orgauització de I 'Expo1=;ici~. 

Art. X:\X l V.-·tler:\ potestatiu d'aquest organisme 1 'ac
r-.eptar o no Je. pet i c ion~ d 'inscripció que arribin al 1=;eu 
poder ar:abat que ~i à e1 termini d 'admis ió per a les 
lllttteixes. 

Art. ,XXXV.- Yigilarà l'entrada del material a l'Ex
JIO~ició i tindrit cura CJUe les in ·ial·laciou siguin fetes 
amb In deguda perfecció. 

Art. :XXXVI.- Organit.zaru el servei d 'ordre i vJgl
lnnuia a r¡uè fa referència I 'article Vl TI del pre-ent re
glo ment. 

Art. :XXX\ "ll.- Ln Comissió OrganitMdora ce aru en 
les seves h.~ ci on¡; a1 moment d 'ina¡•uu rar- e el Certamen 
i s rit substituïda vel omité d'Honor, el Jurat Qualifi
cador i el Comi Lc de Di rcccin, que assumiran les íun-

c1on · rer;re. entntive. , les de qualificaci,S de les inst.al·la
<'ions i l'organit?.ació dels actes que puguin donar major 
e~plendor al C'ed,anlel1' respectivament . 

Art. XXXVI J 1.- Les oficines de I 'Ex1.osició Ítlllciomt
mn tots els di es fe i llers de dotze a una de la tarda, al 
carrer do:} ·cavallers, 20, pral. 

Art. 'SXXIX .- Bl Comitè d'Honor estarà constituït 
per les primeres autoritat~ civils, militars i eclesiit~ti

ques de Lleida , les personalitats de totes c)a!;ses que 
hagin in1 ervingut ~n l'organització de l'Exposició, J un
tes Directiva i de 8ecr~ió de l'Ateneu, i e tarà presi
dida per 1 'Excm. S1·. J3atlle de la ciutat. Actuarà de e
cretari el que ho sigui de 1 'Ateneu. 

Art. XL.-Aque~t Comi tè es constitnirà el dia de la 
inauguració oficial de I 'l~xposïció; presidirà les sessions 
d 't¡bertura i clausura, ~ctuarà en lloc preferent en Lots 
els acte>< i festivals que s 'organitzin amb motiu del Cer
tamen i e di . oldrit de prPs dé la Sessió de c·lausura de 
J'Expo ieió. 

DEL .JURAT QG.ILTFICADOR 

Art. XLI.-El .J mat Qualificador es formarà de tècnics 
di ver. os domiciliats a Lleida; especialistes en horticul
tura i arboricultura de>:ignats per aquelles entitats i 
corporacions de les quals serà soHicitat l'ajut tècnic, i 
sis expositors, un per S¡¡cció, i estaru presidit per un 
l' res ident honorari i l 'efectiu, recaient aquest en la Pre
sidència de l 'Ateneu. 

Art. XT_-H.-Eis memhres del Jurat >:eran elegits lliu
rement per I 'Ateneu Lleidatà abans de la inauguració de 
I 'Exposic ió. 

Art. XLIII.- La representació dels expositors en el 
J un:tt es farà per elecció . prèvia citació feta a l'efecte 
pel president del Jurat. L'elecció serà em·eta i fraccio
nada, i prendran part en cada. elecció ünicament els 
expositor de la secció corresponent. 

Art. x ·LIV.-Els vocals expositors actuaran en Secció 
òistinta d ·aqpella en la qual figuri la seva instaHH.ció. 

Art. XLV.-Ei caràcter de membre del Jurat no lle
varit a l'expositor el dret a ésser premiat. 

Art. XL VI.-L~t constitució del Jurat i la seva divisió 
en . eec• ions es farà immediataemnt despré d 'acabo.da 
l'elecció a què ía referència l'article anterior. 

Art. XL VIL- Cada Secció del Jurat estarit i11tegrada 
pPr un - President i tres vocals, un dels quals actuarà 
de ecretari. 

Art. XL VI[I. Cada Secció del Jurat deurà lliurar per 
tot el dia 27 d'octubre al President de l'Ateneu una acta 
1=;iguada · en la qual con t i el fall CJUe hagi recaigut en la 
, eeció respectiva. Al dia següent es reunirà el Jurat en 
ple amb el fi. de procedir a l 'aprovació del veredictes de 
Secció i donar el fall definitiu contra el qual no hi 
haurà lloc a recurs ni apeHació de cap mena. 

Art. ITJ. - El Jurat deurà començar la seva actua
ció dintre les 24 ho re següents a 1 'obriment de 1 'Expo
!;ició. Examinarà apreciarà i quali:ficarà les instaJ.lacions. 
informant 11er escrit i en forma concreta al ple del Ju
rat obre la :fm·ma en què deuen distribuir els premis 
relacionats en els article 11 y 12 del Reglament. 

Art. L .-El Jurat està :facultat per a declarar de erts 
els premi· a atorgar, propo ar al ple la impcsci-'1 de 
. aucions als expositor CJUe faltin a les dispo icions del 
Reglament i declamr fora de concur a ac,,.tells qup no 
s 'ajn tin a. les dispo~ i cions del present Re&:llment o in
corri u e11 alguna fnlt.a punible amb tan gre,t sn11ció. 

Art. LI.-El premi d'Honor ofert per l'Excm. Ajunta-
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me ut de Lleida deurà acordar.se pel ple del J mat 
del! be ració e~ pec i al. 

DEL CmnTÈ DE DIREC<.:IÓ 

en 

Art. IJ!I.-Acjuest Comitè el formaran els membres 
designats a l'efecte per l '!Ueueu i ](I Comissió Orgauit. 
zadora. 

Art. Lrii.-Serà missió d'aquet Comitè l'organització 
de festes, conJerències i tots els actes que puguin con· 
t.ribuir al maJor esplendor del Certamen. 

Art. LIY. - També tindrà cura d'organitzar un ben·ei 
d'ordre i vigilància dintra el recinte de l 'Expo. ició i 
facilitar 1 'accés al personal complementari que per a exer· 
cir atruesta funció destiniJ1 les cases e-xpositores , prèvia 
¡;oJ.Iicttud i autontzació de l'esmentat Comitè de Direcció. 

:\rL. L"V .--Aquest Comitè es dissoldrà en l'acte de Ja 
clnnsura del Certamen. 

Dr. LA Co~nss1ó DE PROPAGANDA 

Art. LVJ. -Aquest organisme estarà constituït per les 
personalitats que designi el Patronat Organitzador. Tin. 
drà el seu domicili en els mateixo, locals que aquesta 
da"rera entitat, i realitzarà, de comú acord amb aquella, 
tots quants treball s de propagand.a puguin contribuir a 
augmentar el número de cases que cm1corril1 a l'Expo· 
sic ió. 

Art. LVIL-'L'indrà cura de la publicitat en els diaris 
i periòdks, de l'organització del Certamen, resencious de 
conferències, noYetats i instaHacions interessants de l 'Ex· 
posició j informació completa de la mateixa. 

Art. L VIIl. - T.a Presidència de la repetida Comissió · 
de Propaganda recaurà eu el President de 1 'Associació de 
la Premsa diitria de Lleida. 

ADDICIONAL 

Art. LTX. - El Jurat. (,lualifirador i el Comitè de Direc· 
f'ió pubhcaran, una vegada acabat· el Certamen. el Catà. 
leg complet, i I 'Ateneu tindrà cura, també, de redactar 
la «Memòria» de I 'Expos ició . 

EL PROBU<:II1A DE L'BXPORTACIO DE VJNS A 
FRANÇA. - A 'SEMBI-'EA A ·viLAFRANCA DEL 
PE.l\ED.Eo. 

He ponent a la greu situació creada a la producció vJ. 
nícola del paíf', per les recents di,. posicions del Govern 
francÈ:>'. ,.·aplegaren a Vilafranca totes les forr.es l'epre. 
»entatives del comerç Jel vi i interessos de la vinya, 
sota els auspici~< dE> ls diversos sindicats d'exportació de 
vins i Je I 'organitzaci( vin,vatera. 

Hi ha vi¡¡, a més del!' ajuntaments de tot el districte 
de Vilafranca i ;;indièats agrícoles de tota la terra ca· 
t.alana. representants de Sitges, Jgualada, Tarragona, 
Yendrell, etc., amb una multitud de vinyat.ers d 'aques· 
leo contrade,:, que léu que el 'l'eatre Principal, on es 
celebrà I ·acte, resultés insuficient. 

Tots els comen:;os, ofic¡nes i Bancs, per acord del 
Comitè .Paritari, tancaren les portes a le~ on;~e del matí, 
hora en què tingué coment; l'acte. 

J·:n aplll't'lxer a l 'estrmla el~ qui havien de .fer sen. 
tir la seva veu autorit7.ada en ar¡uest acte, el públic, 
a peu dret, els tributà una forta ovació. 

L'alcalde de Vilafranca. Alexandre Bormel, qui pre. 
:;i dl, ~alvdà en nom de VilafraJICa els a¡;sembleistes i 
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oferí la cooperació més deuidida de la població per la 
bona solució d 'aquesL problema que constitueix un Iet 
de vida o mort pels sagrats interessos vinícoles del país. 

VENTOSA 1 RoiG 

En representació del Sindicat c1 'Exportadors del Pe· 
ned.és, p:l!'là el senyor Ventosa. Explicà 1 'abast de les 
disposicic•ns del Govem de la veïua rep ública, g ue no 
va voler a.h·outar les respon. abil.ital~ que im.plicarien 
una .quarta ele.-ució dels drets aranzelaris pels nostres 
vins, per les represàlies que es pogue~sin prendre . ha 
cercat el subterfugi de le mescle" dels .-iu. , amb el 
(JUal, de fet, e~ crea rien dificultats de tot punt in . 
superables. Fins !I la c\<lta, quan s 'havien despatxat 
els vins per la Duana, pet·dien llur origen i eren con· 
siderats del país i portats amb igual .tracte al comerç. 

Diu que havien d'aixecar el clam al Govern espa· 
uyol, per demanar t1ue Iaci complir els tractats de co. · 
merç, no tolerar subterfugis rom el practicat pel Go. 
voru francès. 

PERF REGULL 

Parlà en representació del Sindicat de Tarragona i 
digué que el moment Ps greu; cal afirmar que havem 
perdut el mercat de Franr;a, el mercat que absorbia el 
RO per· 100 del nostre comerç d'exportació. 

Enumera com deien"en els vinyaters francesos ll ur 
pruducte, els quals ban constituït un bloc parlamentari 
formidable. Digué que ha arribat I 'hora de què amb 
energia i entusiasme s 'exigeixi dels nostres governants 
que diguin per què no es dóna compliment als nostres 
desigs; per què no es defensen els interessos de la 
viuya i del vi; convé que es digui si hi ha algun inta
res polític per dannmt de 1 'interès primordial del vi' 
base del tractat de comerç amb Fran<¡a. 

La balança comercial és favorable a França- digué- i 
no a nosaltres, que sols l1i exportem producte~ de la 
terra, i, per tant, en aquella afectaria més greument 
la denúncia del tractat. 

FERRETER, DE. REUS 

Parla en nom del seu Sindicat i retreu la h·ase feliç 
del manifest, pel qual es' con vidava a aquest acte gran. 
dió . La politica de realitats, la política del vi, és la 
que han de seguir els vin:vaters i portar la defensa de 
llurs interessos amb tot braó i entusiasme. 

PLA~ S 

Per 1 'associació de fabricaeió d'envaso::; parlà el senyor 
Plans. Defensi~ l 'exportar ió de vins, la qual er i~ i afecta 
més de 5.000 obrers del ram. Arriba - digué-si és prec!s, 
a ia denúncia del tractat, com ba fet Grècia. 

Ofer! !a cooperació entusiasta a la campanya true cal. 
gu1 fer, per la defensa dels interessos vinícoles. 

GRANT r , SAr~A 

~ar!à en uom dels eoÏTedors coHegiats; ofer! la coope. 
racJÓ dels agenL~ comercials de Catalunya i de toLa Es. 
panya en defensa dels interessos dels vinicultor~. 

Digué que .França ha burlat- el tn10tat i cal que eR 
recordi quan la guerra de les ben pateut~; proves d'amis. 
taL que rebé d" nosaltres, pru¡¡on·ionant.Jo¡; (pteviures 
1 totn classe d'efecLes i 'lue ara en¡; ~uga amb u11a 
dispÓ.qició iHegal ter11ptadora flE'ls interesso-; dels no:>t.rc:; 
vit~yaters . 

Acabà dieut que amb fermesa i entusiasme hem de 
defensar els nostres interessos trepitjats, a la qual Lasca 
s' hi sumeu els ageuLs comercials. :f~s ap laudiL. 
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PERE RATIOLA 

En aixecar-se a parlar I 'i J.l ustre home públic es sen en 
llargs aplaucbments . 

C'ontenr;n di e nt t¡ue aquest és el primer acte públic 
en què pren part eles de la vinguda del directori, i no 
¡•odi a negar -s 'hi . no sols per ésser President Honorari 
de l 'Associació de l\iagatzemi~tes de Barcelona, sinó pel 
deure de posar la &eva veu en defensa d'uns intere?sos 
tan sagrats eom eis de la prod1.1cció vinícola d'aquestes 
contrade:-;, que amb un treball i una fe incansa bles I 'han 
fet d 'una fertilitat i riquesa incomparables. 

1Jigué que celebra veure per primera vegada reuni ts 
vinyaters i comercunlls , ja que un malentès pod_ia fer 
::;emblar els seuE jnteressos antagòni cs , quan en realitat 
són ben com unR. 

Analitzà el nostre mercat per deduir que necessitem 
de l 'exportació, i, pe1· tant, ca l que defensem la nostra 
producció en tot moment , reclamant la protecció a què 
tellim dret. El vinyater ba d 'estar al peu del canó, exer
cint sempre el dret de ciutadarua amb ·tot entusiasme, 
no pertocant a nosaltres criticar el que fan els vinyaters 
francesos . sinó iwitant-1os. Ells defensen llur interès 
molt legítimament, i l'únic que podem lamentar, és 
que nosaltres i els nostres governants no defensin igual
ment els nostres. (Ovació.) 

Llegí alguns art ic.les del conveni comercial amb Fran
ça de l 'any 22, i en el mat-eix s'estableix un pacte bi
laLeral que no pert¡uè sigui fet entre dos Estats, perd el 
caràcter de tot pacte que s'hagués fet entre due.· per
sones, _eu els quals sempre pot trobar-se algun subter
fugi per eludir el tracte. 

F rança ha elevat I 'aranzel de 24 a 55 francs i no 
s'ba atrevit a fer-ho novament, i ha cercat , amb el re
glament de mescle -, presentat pel Govern 'l'arrueu , bar
rar el pas a la impoJtació de vins . 

Digué que I 'e.;onomia espanyola en pateix enorme
ment, influint en el canvi. Digué les quantitats impor
tants exportades de vins en els darrers anys, que porten 
una contrapartida l'any 28 de 240 milions de pessetes 
en l'exportació dels vins, mirant per on e. pot tenir 
la compensació actualment. 

Bs precís--di gué- t¡ue es reclami del Govern tJUe es 
di scuteixi jurídicament el racte que es demostri com 
hi ba hagut abandó per part. dels nostres governants 
dels avantatges cor,cedits en el tractat de comerç en 
qüe~tiv . Cal t¡ue e~ protegeixi la producció nostra arri
bant allí on s ia p recís 

Una inacabable ovació coronà els darrers paràgrafs 
del senyor Rahola, el qu al s 'a ixecà per a regraciar l 'en
tusiasme de I 'assemblea. 

JOSEP Tv[ . J OI'É 

En represeutació del Sindicat d'exportadors de Barce
loua , parHt _ i féu història de l 'elaboració del present 
tractat de comen;, en el r1u::tl . junt amb el :;enyo r Zu
lueta, va intervenir. 

Di gué que arri ~a ren a formular ol tractat tuub l•'rn n
l,'H I 'any HJ:l2, tot just finida la guerra. i encara que 
at¡uest E stat em; concedís el tracte de «preus més afa
vont-8 », com que de vi so lo; n'importa d'Etipa q~-a i Grè
eia, en realitat aquest tracte no ofere ix les garanties que 
,;embl¡) a primem vista. 

Justifica els recels aixec-ats aleshores, que han portHL 
a rA , com portareu anteriorment, seriosos couflirLes per 
la producC'ÍÓ vinícola. 

Creu que hnu de produir-se vins L¡ue es venguin jJe r 
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llur Uúna qualitat . i buscar-se altres mercats , JA r¡ue 
Fra u<;a, per Ja se1·a gran producció interior i la d 'Algè
·ria. te un $obrant. 

Bs precís ce rcar una anivellació entre Ja produccio i 
el cons um. 

SA:--ITACANA 

Digué que aquest acte éf' el prim¡,r a què concorren 
els exportadors i eh; productor<; , i amb atinades parau
les advoca perquè la compenetració sia estreta i pro
fitosa. 

Digué que és necessari reclamar del Govern que alen 
gut a'¡uest greu problema plantejat per l'incompliment 
d 'un t rac-tat de comerç . Cal ana r a la denÚLlcia del trac 
tat- d.Jgué- i reC'ru·dà L¡ue en altref' temps la «Cnió de 
Vinyaters» ja asseuya lb els defectes d'aquest tractat i 
demanà Ja renúncia. 

l'arli.t de la missió del comerriant, en mans dels quals 
esLà en gmn part la defensa dels iuteressos de Ja nos
tra produccio vinícola. 

LE CONCLCSlO!\S 

Aquestes foren llegides per l' actual president de la 
«l jnió de Vinyater,_ de Catalunya», senyor Simó . des
prés d 'wt breu exmdi . i diuen així: 

:<Rennits en magna Assemblea a Yilafranca del Pe
nedès geuuins representants de la producció i del co

merç de vi, amb adltes ions de Lot Catalunya, acorden 
veure amb simpati a la r.ol·la Llorac ió cordial de tots els 
sectors viti-vinícoles per unificar eficat;ment en el pos
sible el criter i que ha de presidir la solució integra l del 
prc.blema -del vi: i. de conformitat amb ell, 

Acorden soHicitat· del GoYern la formació d'11na Co 
missió Mixta Oficial, amb representantf' nomenats di 

rectament per productors i exportadors , junt amb altres 
nomenats pel Govern, perquè proposin al dit Govern 
Ja sol11ci ó dels problemes que afectin a l vi, tant a I 'in-
erior com a I 'exterior, per al clesenrot ll ,unent i foment 

de l'exportació. 
!\leutredant , i com mesura urgent, i tenint eu comp

Le que la crisi v itícoh1 act.ual ha estat enorme i ràpid<l
ment agreujada per I 'actitud de Fram;a, el qual Par
lament vot i1 una llei que prohibeix les mescles amb 
els no<> tres vins. Impedí les vende. a l'engrò~. i ¡¡gu 
ditzada !TIPS tard pel reglament cl'aplicaei<) d ·al¡uelJa 
llei dictada pe l Govern franof.s i que fa impossible als 
detalli stes francesos vendre vins cle c-ap classe a l qui 
Lmgui solament ,-i espttn,l ol per a la 1·enda, amb el 
qual es pro!Jibeix ho vendA al detall del~ nostre,: ·vins; 
consti f ueix Lot ell una flagrant i1úracció el ' un tractat 
bllateral que obliga a 11 111bdós contractants; entén que 
això és una qüest.ió, no ja sols d'interès vitlcola, sinò 
~ue afecta l'honor i l'economia miC'ional, i per tant, 
t¡ue és hora ja d'aduptor mef<ure¡; enèrgique,;, ta l rom ha 
fet Grècia, i, a l'efecte, acorden sol·lic-itar la :-;m;pensió 
immediata i total dels efectes del T ractat a mb Fran<;a, 
tancant la no:o;tra frontera a l'entrada dels seus pro
ductes . ta l com ell n la tanca en absolu t per a ls nost.res, 
especia lment als vin · , base e ·sencia l del Trar.tat, ja que 
¡>er les e:::meutades mesure~ des del 1:3 de febrer no 
poden entrar a Frant;:t. t¡ue ha auul-laL iudt'os el-; en
<'iltTees fe b .>> 

Amb un sí unàni111 foren acordade,:; , i s ·acabà I 'a~>'elll
IJI;,a eu mig del. major>' entusiasmes. 

T'er tal de _fer-Je,:; arribar al Govem, ha sort.il 1111a 
l'omissió ver · Madrid , amb elements del ' indi cat d'Ex
portadors i vinaters. 

I_ 

. .', 
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VERS L'ACABAME T DE LA DICTADURA 

La caiguda del govern dictatorial de P rima de Rivera 
portarà en co'nseqüència un grapat de co ·es a abolir, 
modificar i restaurar. El govern del general BerengtÏer, 
posat per a tornar a · la normalitat, no ha pas suprimit, 
encara que afluixat, Ju rensura. Quan es pugu i parlar 
clar, AoRICOL'rORA I RA~t AD tmiA ho farà . Hem passat sis 
anys silenciats . Si s 'ha de parlar, més val fer-ho ben 
clar que a mitges, i per consegüent esperar els dies que 
calguin, que no deman ésser molts, 

Mentrestant felicitem-nos de la catalanitat · que torna 
a regnar en les Diputacion!", especialment en la de Bar. 
celona., on l levat ·el comte de F ígols, és unàn ime. Això 
per la cultura i pels interessos agrícoles constitueix 
una legitima esperança. 

EL MINISTRE D'ECONOMIA I LA QUESTJO 
DELS BLATS 

El ministre d'Economia en rebre els periodistes ma· 
niie.·tà que és exagerada l 'alarma que existeix, relacio· 
nada amb la qüestió dels blats . 

Tan injustificada l 'estimo-va afegir-que aque~ta tar
da vull posar a la ...teun ió del Consell quelcom sobl'e el 
par ticul ar , que segurament donarà lloc a què després del 
Consell es faci una decla.rac ió ofic-ial sobre això. 

En realitat-seguí d_ient-des de juliol no s'ha fet cap 
importació de bla i per altra banda., crec que a Espa
nya hi ha existència més que suficient per a les neces
sitats . 

Afegí que segueix estudif~nt la reorganització dels ser
veis del Mini steri. 

La Direcció d'Indústries s 'ha trasll adat a aquest De
partan=J:ent perquè el meu desig és que no hi hagi res dis
semiñat, si no a l'abast de la meva mà. 

Hom li preguntà si tenia algun decret, i ha contestat 
que no; només n'hi ha un sobre reorganització d'uns 
set'veis, però fins que no estigui signat no es podran 
donar referències. 

Pel que fa a la reorganització dels serveis del Minis
teri, com que no ha tingut temps d'ultimar-la no la por
tarit aquesta tarda al Con ell. 

Def<pt·és li preguntaren si portava alguna cosa relacio
nada amb el problema de les carn. de Madrid . 

Ha contestat que era un assumpte del r1ual també 
./ocupava, però que el governador era qui ho tenia de 
resold1:e i que ja havia conferenciat amb ell aquest mat i. 

LES RELACIONS COMERCIALS AMB FR.ANÇA 

L'Institut Agrlcola Cata' à de Sant Isidre ha adreçat 
un escrit al min.-s_tTe de l'Economia Nacional en el gual, 
després de posar de rel leu la importància q-ue la llei de 
vms de França revesteix per a. la nostra producció ví
nica, impo:sibilitant de fet ·]'exportació a aquell paJs, 
del sobrant de producció eRpanyola, examinada altra ex
tralimitació de l~ rança en les seves relacions comercials 
amb el no-tre pais . 

Observa els augmento; progressius que s 'imposen a 
l'importació a França de la patata primerenca, augments 
que s'incrementen en les èpoques d'exportació espanyola . 
Efectivament, l'any 1922, la patata primerenca pagava 
3 fra.ncs per 100 quilos; en 1923, 3 '90 francs; en 1929, 
5'90 francs, si bé del 21 de març al 21 de maig ja es 
và imposar un dret d'entrada a França de 15 francs els 
100 quilos; en l 'any present, del 21 de març al 21 de 

AGlUCULTUl~A 1 RAMADER1 A 

maig s 'ba PO:~at un d ret d 'enrada de 21 francs els roo 
quilo.·. 

LTn. titut diu que davant d 'una conducta tan inex¡)Ji . 
cable de pa.rt del Govern ÍTa.ncès, lesionant legltin1s in
teressos dels nostre: prod uctors de vins i de patates, 
tergiversant 1 'esper it del vigen t Tractat de comerç entre· 
ambdós països, caldrà que el Govern e~panyol , i no acon· 
segueix imposar la lle ial tat en les normes comerc ials, 
arribi a fe r la den[mcia del d it Tractat, a 1 'objecte de 
tjuè el no tre país vagi compensa.nt e l · greus perjudicis 
gue l 'arbitra.r ietat de F ran<;a ocasiona a dues im portants 
prod uccions naciÓnals. 

A VENDH.E 

Una caldera a vapor, 250 litres, qua.: i nova. Carrete
I:a de ant Andreu, 344, Ba rcelona. Explotacions · por
cines. 

NECROLOGlQA 

Llegim la Fl'l ll a Mensual del Si11dicat -Vitícola de Mar. 
torell que ha mort En Joan Sub irats i Prats, vice-presi
dent de la J unta del refer it S ind·icat. 

Prou conegut de tots nosaltres-d iu la F;tl la-recor
dem que mai no ens va. faltar el seu concurs i presèn. 
cia en quants actes del S indicat se'l reqneri, i eu totes 
le. reun ions i d i. cussion. sempre ens aportà la ·seva 
equanimiGat i conRell pràc-t ic, ai:id com ens dtm[< sempre 
les més cleli cades proves del companyer isme més cor· 
d ial. 

·volem 1·ecordar que fou un dels pr imers soci . funda 
dors del Sind icat, i u1't dels pocs gue en el temps d 'an 
gúnies econòmiques, com ón els de començament d'una 
obra êom la nostra, donà la seva fi rma desinteressadame11t 
per tal de poder aconseguir amb facilitat el capital i11i· 
cia! necessari . 

Ahí v a la Chocha. Notas de stts cost·umbros ?I c:a.za .. 
Cor~ nn cwtógrafo de 8 . M. el Rey Alfonso X)Il , pel Con
de del Rincón. ·- Casa ¡:¡d itorial BaiUy Bailli òre, S. A., 
Madri d . Un vol. en 16, 264- pàgs . 31 figures; 10 pessetes 
i 12'50 en tela . 

Me lllorandum del De]Jartam ento cle 8a.nidad Tl et e ri naria 
en el Palct(}io «Ciudad dc BctT_celona.» . 

Es trauta del Catà leg de les peces 11ormals i patològi. 
ques que el Cos de Veterini.Lri a m1m icipal exposà en el 
Palau de Ja Ci u tat en -1 'J1lxposi0ió Internacional. 

E l stand de Sauit~t Vet!'lrinàr ia es di v idia en les dues 
seccions: bromatolog ia, i patologia i anatom ia pat"ològi
ca. En la primera hi ha representacions en pi n tura, foto. 
grafia, modelat í craniologia d'algunes espècies de be~
tim:, avi ram, peixos i bolets que concotTen al mercat de 
Barcelona. Després, una rej:n·eseï1tació de les diverses 
mo tres de tall s que ofereixen els-tallers barcelonins, l'u· 
partits en categories. 

La seeció de patologia i anatomia patològica conté di. 
verses mo. tres de les afecc ions més corrents que es troben 
en els animals sacrificats. Hi" ha també una secció de. 
teratologia, ictiopatologia, botànica, bacteriologia, lacto
tècnica sanitària i higiene püblica docent. 

El rñ és i nteressA.nt d'aquest. departament és, seus 
dubte, la part d'anatomia patològica, tant pel que e~ 

refereix a les peces naturals com les modelades en guix 
o cera . Aquesta secció constitue ix el primer i11tent de 
creació d'un museu d'anatom ia patològica en la nostra 
terra. Les preparacions són degudes al senyor Danès i 
Caraboscb, veter inari mun icipal i ex-tècnic de la secció 
de Patologia an imal de la Mancomun itat·' de Catalunya. 

' 
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AGR ICüLTURA I R AMAD.IUUA 

ADOBS 

Superfosfat d'os, I8-2o per 
100 d'àcid fosfòric i I \2 
per IOO de nitrogen .. . 

Superfosfat de calç, .I8-2o 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble .. . ... ..... ......... . 

Superfosfat de calç, 16-I8 
per 100 d'àcid fosfòric so-
luble ... ... .. .... .. . 

Superfosfat de calç, I3-I5 
per 100 d 'àcid fosfòric so-
luble ... ... .. . ......... .. . 

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

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITA T PESSETES 

100 quilos 
Colorant Bordeus ..... .. . .... .. 

ld. Caramel ina . ... .... .. 
Fosfat amònic blanc de neu, 

)) 

11
1

-

to '-

e n pol s . .. ..... . .. . ... ..... . 
Gelatina Flandes extra.. .. . ... I 

Id. or, plata, bronze ..... . 
Gliceri na, p ura bid estilad a , 

30° Enol ... .. . ........ . ... ... 
1 

Metabisulfjt de pota sa cri s-

9'-

36'-

ta l·litzat .. . ... ...... .. . ... .. . 
Negre animal .. . ... ... .. . .. . .. . ~ 
Nosperal (substitueix _al sul- t 

fat de coure) . ... .. . ... .. . ... I 

UN ITAT I 

1 kilo o litre 
)) 

)) 

J) 

)) 

PESSI!TiiS 

IS a 7 5 
IS a 7 5 

2 ' ro a 2'45 
4'2 S 

8'2S- 7'2 S 

3'so 

t'¡o a :;¿' lO 

_ l ' IS a 1
14S 

75 

Nitrat de sosa, I 5-16 per 
100 de nitrogen .. . . .. . .. 

Sulfat de potassa, 90-92 per 
Ioo, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, ~o-85 
per Ioo, equivalent a 
50-5I per IOD de potassa 

)) . 35 'so 

33'-

Os teocila Coignet. .. . ... ... .. . ~ 
Sang cr istal ·Ji tzada Eno l .. . .. . 
Taní al alcohol, pur ... .. .... .. . 

l d . al éte r, pur ..... . ..... . 
Brou Bordelés Schl oesing ... . 

BOTAM I 

» 
)) 

)) 

)) 

I 1 IS 
4'3S 
3' S0 

s 'ós a IO 

10'7S a 16 
1°30 

pura .. .... ..... . .. . 
Matèria orgànica còrnia 

natural, 10-n per Ioo de 
nitrogen i 2-3 per IOO 
d'àcid fosfòric .. . .. . .. . 

Guauo ~ant Jordi, 7-~ per 
100 de uitrogen i 9-II per 
100 d'àcid losfòric i s-6 
per 100 de potassa .. . .. . 

~u !fat de ferro en gra ...... 
Nitrat de calç 15-10 per 100 

de uitrogen i 28 per 100 
de calç .. . .. .... .. ... ... . 

7oquil os 
11oo qupos 

Cianamida 19-20 per 100 de 
nitrogen, óo per 100 de 
calç .......... .... . ..... . 

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, 98-1oo per 
100, ex tra ... .. .... ..... . 

Id. id, 98-100 íd., extra fi .. . 
Sofre g r is o precipitat ... .. . 
F lor de sofre o. sofre subli-

mat ... ....... .. ... .. ... . 
Sofre de terròs . .. .. . 
Sofre en paus, refinat .. . ... I 
Sofre de <.anó .. . .. . .. . . .. . .. . 

l'RODUCTES ENOLOG1C8 I 
Acid cít ric cristal·litzat, pur 

I 

estranjer 99° ............... . 
Acid tartàric id. id. id. 
ld. id. - id. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur fra ncès 
Sofre conglomera t en p asti-

ll es de 5 a I oo grs ........ .. 
Lluq,uets classe extra sense 

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

Cannel especial de sucre, 
classe extra ..... ... ........ . 

Ca rbó vegetal en gols fina ... 
Cel ·lulosa Enol. ... ..... . ..... . 
Cola Vila .... ...... ........ . .. 
Id . Coignet, en p laques .... . 
Id. xina en fideus ...... .. . 
Cola r ussa Sali ausky ... .. ... . 

)) 

t 
1 

40 quilos 
» I 

so qu il os 

1 kilo o litre ,, 
)) 

» 

)) 

• 
)) 

)) 

)} 

I 8' 
t 2 ' -

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

(comprant-ne 100) 

8'25 
4'50 
4' 25 
1

1 25 

1 'so 

I ' so 
o'8s 

3'75 
2

1 IS 
s'-
2'7 s 
3'-
3~'-

4S ' -
1-

Barrils de 14 a 16litres, roure 
» 28 a 32 » • 
» 100 lit res .. .. ...... . 

Pipes de 240 .. . ... .. ... ... .. . 
Borda leses ... : .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Bocois 6oo .......... ...... . .. . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castell a .. ... . 
Xeixa de la Manxa ... ... . .. 
Froment de la Manxa ..... . 
Aragó .. . .. ... ...... ..... . 
Navarra ... .. .... .. . 
Urgell i Vallès . .. ... ... . .. 
Comarca ... .. . .. . .. .... .. . 
Ex tremadura, blanquet 
Cruxer ... ...... ... .. ... . .. . 
Lleida ... ... .. . ......... .. . 

Ci11ada 
Extremadura 
Manxa .. ... . ... . .. .. . .... .. 
Aragó ... .. ... . 

Ordi 
Extremadu ra ... ...... .. . .. . 
Manx ..1 .. .. ... .. .. . ....... .. 
Urgell ..... . ... ·-· ... ..... . 
Sagarra ...... ............ .. . 
Aragó ... . .. ..... .... .. . .. . 
Castella ... ... ... .. . ... .. . 
Comarca .. . ... ........ ... . 

Moresc 
Plata , .. . ..... . 
Da nu l.J i .. . 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 

...... I 

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

. 

On 
» 
» 
>) 

' ~ 
>) 

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

2 101-

IOO q uil cs 4 7'50 
- '-a-'-» 

)) 

>) 

• 

» 

» 
• 

I 

I 

I 

47 'so a 48'so 
4l:l'so a 50'-

48' so 
S3'-
46'75 

48'so a 48'7S 
oo'- a oo' 

S3'- . 

I 
37'soa38'so 
oo'oo a oc' 

oo'oo 

37'so a 38'-
37;so a 38 '-
37'so a 38' -
37'so a 38 '
.>8' - a 39'-

, 37 '50 a 38'-

36' - a 37'-
35'- a 36'so 

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

:; 2'- a S3 ' 
s6' - a 57'-
59'- a 6o'
S5'- a 6' -

. 
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!dem, selecte ... ... 
Bomba} ordinari 
I dem, superior ... ... 
!dem, extra ... ... .. . 

LLEGUMS 

Faves 
Extremadura 
Itàlia ... 
Mall or~·~ ... 
O ran, 
Valencianes, 
Prat ... ... ... ... ... 

Favons 
Sevilla ... .. . ... .. . 
Xereç ... ... .. . ... 
Marroc ... ... ... ... 
Italians ... .. . 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vinaroç ... ... 

Rotes ...... ... ... ... 
Ma !orca .. . , ... ... 
Eivissa ... ... .. . .. . 
l\latafera 
València 
Xipre ... 

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

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

... 
.. . 
... 

Pafs ... .... ........ . 

A !tres lleg-ums 
Ers ... ... ........ . 
Titus .. . ........ . 

... 

.. . 
... ... 

.. . 
.. . 
... 

... 

Guixes ....... ..... .. . · .. . 
Uenties ........ . 
Cigrons pelons .. . .. . .. . 
!dem blancs .. . . .. .. . .. . 

FARINES f DESPULLES 

Extra blanca superior .. . 
!dem ordinària .. . .. . 
intervinguda .......... .. 
Número 3 ... ....... .... . 
Número 4 ... ... .. ... . 
Segones ........ ......... . 
Terceres .............. . 
Quartes .. ......... . 
Segó ... ... ...... ........ . 
Segonet ................. . 
Farinassa d'a rrós .. . 
Morret ..... . ... .. . 
Farina de manioc 

FARRATGES' I PINSOS 

Alfals ......... _ ........ ... . 
Palla llargueta .. . .. . .. . .. . 
Polpa de remolatxa, estran-

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

¡ UNITAT 

1ooquilos 

,, 
)) 

}} 

I 
J ~ooquilo, 
I , 

I 

» . 

}} 

}} 

}) 

)} 

}). 

)) 

» 

. . 

}} 

}} 

1 o o litres 
)) 

70 q uilo s 

100 » 

40 quilos 

1ooquilos 

)) 

}} 

I 

PESSETES 

57' - a s8'-
8b'- a IS ¡' -
9~· - ~ 99'-

105'- a 106' -

47 ·- a 47'59 
4b'- a 4ó'so 
46'50 a 47'-
46' - a 46' so 

4ú' --

45'- ~ 46' -

48'-
49'- ¡;so' -

44' so 
4.) - a 47' -
4)'- a 47'-

19'64 a 19'9 ~ 
17' 2b a q'ss 

14'88 
14'88 
J9'ó4 
J ~ '45 
o o'-

o o'-
so '- a s•'-

49'5o 

''''-a115' -
112'- a 114'-

.. Ii4' --
119'- a 12u' 
Jc o'- R to z '
oo'- n oo'-

oo'-
125'- .a 130'-

41'- a 41'50 
41'- a 41'50 
42'- a 43 ' -

110'- a J35 ' 
í7' - a 83'-
8o' a 1ò5 ' -

2b 0
- ?. 27' -

23'- a 24'-
19'zs ?._2o'so 
¡ S'so a '9'-
18'- a tS'so 

s'
s'-

20 1
_...; 

40'-
35'-

6'so a 7'-
3'- a 3'50 

44'--: a 4s'-
28'- a ~9'so 
31'- a 32'-

39'- a 4o'-
45'- a 6o'-

I 

AGRICUl.'fURA I RA"MAnERTA 

Farina ue peix 
Farina d'ossos 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A vella"'~ 
Ordinària amb clofolla 
Negreta 
Sense clofolla, primera ... 

'' segona ... 
Figues 

Fraga ... 
!dem extra .. . 
Mallorca ..... . 
!dem negres .. . 
nurriana .. . 
Albunyol ..... . 

Pinyons ... ..... . 

VINS 

•• t' ••• 

Penedès, blanc ... .. . ... ... 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . .. . .. . 
1\lartorell, blanc ........ . 
Mauxa, blanc ........... . 
Mistela blanca 
I el em negra ... . .. .. . 
Moscatell ........... . 

ALCOHOLS 

- Industrials 96 per 100 

Residus vínics 96 
Neu tres de vi ...... 

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

graus .. . 

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

ous 

De f-inyola 
Verd, primera 

·rdem, segona 
Groc, primera 
!dem, segona 

Exòtics 
Caca11et · ... 
Coco, blanc .. . . .. 
Idem, ·Cochin ... 
ldem, Pa'lma ...... - ... 
í.linosa, cuit .. ............ . 
I dem, incolor ........ . ..... . 

ANIMALS' I LLURS 
PRODUCTES 

A 11imals 
Bous del país ........ . 
Vaques . ídem .......... .. 
Vedelles ídem ... .. . .. . 
Ovelles ídem ...... ... . .. 
Xais ídem amb !Jana ••.•.. 
Molt6 . 
Cabres ídem ... .. . ... .. . .. . 
Cabrits ídem ............ . .. 
Porcs blancs del país, de 

no quilos net 
!dem, molt grassos 
ldem íd. valencians, íd. 
!dem mallorquins ....... 

UNITAT 

IOOC]UIIOS 

)} 

}} 

Jo quilos 

too quilos¡ 

firau i hetlólitre 

}} 

" 

100 litres 

)} 

}} 

1·oo qu-ilos 
)) 

}) 

» 

1 oo litres 
• > 

)} 

quilo 
}} 

» 
>> 
}} 

» 

Pt!SSETI!S 

go'- a IlO-

35' - a 40'·-

400'-
430' -
450'-
220'-

ooo'-
ooo'-
23<;'-
220

1
-

10
1

-

IJ -
7'-

ooo' -

2' JO 
2'-

2' 25 
2

1

' o 
2'-

'\'-
3' lO 
3'<s 

250'-

240'-
241l'-

145'- a 150'-

205'-

182'6o 
- 195'ó5 

2 I 7'4-0 
22b' lO 

9S'6s a 100' --
ooo'oo a ooo'oo 
ooo'oo a ooo'oo 

ooo'-
145'-
16o'-
200' -=-

218'-
240'-

27s'- a 3'-
275'- a 3'

o'oo 
3' 2 5 
4'20 ' 
4'30 
2'50 
6 a 7 

3'50 ;!. 3'6o 
3'30 
3'55 
o'oo 



-COTXK::t 1 OA M IONS 

TRAOI'ORS 

Fordsou 

AOTOMÒBI L S 

LINCOLN 

F O R D 

-resisteix tots els 
mals tractes 

E l ~ tractor agrícola ha de soportar uu servei 

molt més pesat qu un camió. L'e forç que ha 

de fer és mol t més gran , els qu e el man egen ho 

fan ba-rroeram ent, le ca use de de perfectes i 

avaries só.n moltes i diverses . Però el tractor ha 

de trobar-se sempre en dis posició de fer les 

feines més pesades en -els camp . 

On alh·es fracassen el t ra ctor Fordson triomfa . 

La qualita t dels materials seleccionats amb un 

criteri. exigent, la construcció feta amb el major 

compte li han don at una resistència formidable . 

Soporta el tracte pitjor en- qualsevol feina agrí-

d~~~~~======~=:;-1 cola qu e se li faci fer. Els seus 

30 H P. - Arra nca da automàtica 
Bomba d'aigu a - Ignició de 
magneto Bosch d'alta tensió 
Car bu ra d or p erfe c ci o nat 

Obre tres solcs alhora 

frens dc 35 crns . en l'eix poste-

rior així corn un altre en el de 

transmissió li don en una segure

tat absoluta. 

D;aquesta manera ha estat nota

blement disminuït el nombre de 

possibilitats de qu è hi hagi des perfecte . Això 

contribueix a qu è el seu sosteniment sigui eco

nòmic i en harmonia amb el seu reduït preu 

de compra. 

Fordson. 
DOBLE RENDIMENT NI.EITAT DE COST 

M OTOR - IBÈR I C A Barcelona 



CREDIT r DOCKS D.E BAR CEL-ON A 
~ · )_ ' 

COMPANYIA DE CRÈDIT I DE~ MAGATZEMS GENERALS 
FUNDADA L'ANY ,B B c 
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- Maga tzems en el port de Bare.elona, enllaçats amb la. xarxa 

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

Préstecs sobre ce~eals, fruits 1 · primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Com ptes corrents a la vista i a t-erminis.-- Comptes co~rents. e,n mone

des estran ge res. - Descompte i cobra~ent d'efectes çomèrcials . . --

.. Valors. --- Cupons. --Préstecs sobrè tít'o1s 

Cambra cuirassada amb compartiment~ de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7-- Apartat de Correus 661 -

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES -

El mata r ates "Nogat" constitueix el p rod ucte més 
còmode, ràpid i e fi caç per a matar tota classe de 
rate s i r atolin s. Es ve n a so cè ntims p aqu et i a 10 

p essetes la ca ix a de 25 p aque ts a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa , 7, DroguerLes Vidal i Ribas 
i en les p1 incipals fa rmàci es i drog uerie.s d 'Espanya, 

Portugal i A mèriques. 

Producte del Laboratori SOKATARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Barcelona 

NOTA .-Dirigiot- se i ensems en viant per Gi r Postal o segells de 
Correus l'import mé; so cèn t ims per deli peses d e re mesa , a 
Labor~to ri, a v olta de correu, ve~ifica la remesa de la coma nda 

. I 

Andreu 

,, 

MOLl 
·~ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures .i fibroses . 

Disp0sitíu de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

B ARCELONA 

Insta!·!acions í reformes de FABRIQU ES DE FARINES 

fABHI[Arló HAUOHAL. ~ol1iritar preus i [Hfòlegs 

~-



Societat Enològica del Penedès, S. A. 
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VILAFRANCA 
DEL 

~u[UnaJ¡ a Reut [riotana i Xeret ~e la frontera 

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

PREl\ISA CONTI .NUA « SEPSA>, 

PREI\ISA HIDRAULICA cc.4TL.4Sll 

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

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

D I P O s· I T A R I S : 

J. ur i a [ b y ca 
S. A. 

BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJE! 
Vexigatori i resolutiu, 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 Veteri~aris que el 
:-: :- : :-: :-: -demamn :-: :-: :-: :- : 

Ous de Naftalina 
c:::::::l Patentats i modél Industrial R~gistrat c:::::::l 

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 Barcelona: 

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 Dl! CATALUNYA, 66, !.ER LLETRA G. :· : BARCELONA 

~- Higiènic 
Econòmic 

Perpetu 

Pràctic 11 

Traus- I 
portable 

·Estètic 

li 

Marca Registrada 

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

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

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

Demanar informes i catàlegs a : 

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

ucoLOMCRIA" 

l'EXPOSfCIÓ DE BARCELONA 
Vis itar el pabell6 que ten im en el pati del Palau d'Agricultura dc 11 

• 



e o L L I T E 

MODEL DE FILTRE DE DOS ELEMENTS 

R S: CUIDEU ELS 
VOSTRES VINS 
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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. 
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VICENS VILA CLOSA - PASSEIG DE GRACIA, 88 
Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Pr OP 1• e tart··s,'~ Q u a n 1_1 e e e "s s i t e u e l e v a r 
recordeu-vos sempre 

Bomba MINERVA 
que vos donarà compléta satisfacció 

De~paneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, _252- Barcelona . (enl1'1! R. Catalunya 1 Balmes) 

aigua 
de I a 

L'ADOB AZOAT MÉS BA _RAT AVANTAT~ÓS 

~·~ 
1912·ocyo DE NITROGENO Y 60'Yo DE CAL 

•oa-BI'I 4&'RD5eftRWIIJfRJAO& 
FACILITA DETALLS I ASSAIGS GR ATUITS E L 

DELEGAT TÈCNIC DEL CENTRE D'INFORMACIÓ AGRÍCOLA DE LA CIAN AMID A A BARCELO NA: ~ 
ÒARL.ES BIEL.SA ROXL.O-CONSELL OE CENT , 294-EIARCEL.ONA 

......__ __ ~NA~GSA.-{Jasa~uova, 21::-21~4-BARCELO~NA. - · 

• 


