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~ té una veritable superioritat mecànica \'1 
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~ molt més pràctic, segur i eçonòmic. f 
~ Tipus econòmics des de 300 pessetes. f 
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GALERlA DE SENYORES 

Na Concepció S ayós d' l sern 

Inaugurem amb aquest nÍtme'ro la Ga~eria 

de senyores . Els ?10(Stres interessos rt~rals no es
tan pas confiats Ú?VÏc1111nent als homes. Qt~an se 
faci un estt~di acwrat de la riquesa {Lgrícola, pe
ct~ària i forestal, llavors es vetwà qt~in -és i quin 
h~ estat el rol d-e la dona a /.a masia. 

La dona no ha pas ocupat llocs inferiors a l'ho-
11te ; àdhuc en els casos en què apa1·entment no 

inte1:vé en l' exp-lotació, els' actes- deL marit tra
dt~,e-ixen poc o molt la i?-¡,fluènC'iq de la mulle?•. , 

En la majoria 4e les comarqt~es, la feina de 
l'amo i la feina de la mestressa és completament 
destriada, i de aa labor conjt~nta en fl.oreix la ?'i
quesa més positiva de la nostra tena. 

Desitjaríem que per aqt~esta Galeria de senyo
res; alternant amb els ho1nenatges a Els nostres 
pagesos, desfilessin les primeres figures eficients 
i conse1·vad-ores de la 1·iq"'~esa Tural, des de la da
ma aristòcrata -a la més humil wz,est1·essa. 

La. dama que avtti honora aquesta pàgina, és 
Na Concepció Sayós d'Jsern, de Vic. La Plana 
de Vic, com tothom sap, cada masia és tm im
portant centre prodt~ctm·. El mas lsern consti
t·ue·ix, indisc·utiblement, ttn magnífic exem.ple 
d" adaptació a •les noves exigències del ??W?'cat i a 
les condicions partict1la1· s m.e1·can tívo les. Pocs 
anys enrera, Bllmas Isern es dedicava als conreus 
generals de la comarca amb c1•ia cavallina i en
greixament de porcs. La part de com· eu sof1·í 
una modificació important amb la pla·Jltació d'ay~ 
bres d'e ribera .. Però, el canvi mdical fou amb e•l 
best·iar. 

Els sis a11ys de Dictadura han estat fatals per 
la in_dústria de l'eng1·e ixemen t del porc, i, els 
p1·ogressos ràpids dels motors i?ú:mimats, han pe

. riclitat la producció cavalLina. 
És e:¡·z, aquesb moment qt~e Na Concepció Sa

yós entra en et,scena. El seu marit, a. catt.sa d'un 
accident en cavalls estigt~é durant molt tem.ps a 
una clínica a Barcelona i la seva muller hagué 
n:ecessàr·iament de portar la di1·ecció de tots els 
afers. 

L'adaptació de la masia a les exigències ac
tuals de . C0111S·z,~m, potser no s'hau ?'i a realitzat tan 
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de pressa , si l'la Con cepció Sayos no hag u.és tin

g ut la sensib ~!itat molt afinada, degut a ~~na llar

¡;a edu cació musical (pr·imer prem,i al Conserva

to ri del Liceu). Fm~, sens cap m ena de dt~bt e , 

l'aplicació d'aques ta se11ls ibilitat als afers econò

mics , que permeté la ràpida trml sformació del 

1nas fsen1. 

A v ui , el mas Tse rn, és ~~na fà.!ni ca de llet, u·na 

fàbr ica de co nills i una fàbrica d'oas . Però tfls 

inte1mediaris percebeixen U?Ja. participació de·s

proporcionada a ll·ur t1·eball. Aqu eiS t obs.tacle és 

immediatame nt. 1•en çut. El mas lse·rn. posa ~ma 

botiga a V ic, on en. mt g irant d'L~l/s acrediten i · 

1•alMen degLtdan-z.e1lt els prod~tctes. A q~t ests, s i 

és poss ible, cal q~t e la mateix a 1nasia e'ls tran tS

formi a l' extrem . !I ix f, els milers de co ni/.ls q'ue 

AGRICuLTURA I RAMADERIA 

es p1·odu.eix en i es sacrifiquen allà mateix, llurs 

pells són obje'ct.e d'ww t1·ia i lles 1nillo·rs s'ado

ben, i un cop ll e>stes, són vem~des a la boti.ga. 

T! eus acf ~ma manera d' obteni1· u?t 1·endiment tres 

o qu.at?·e v egades més gros q·u.e de costum. No 

se-rà peT demés dir, que e11tre l' explotació cuní

culCD hi ha ll.a fam.Oisa raça Castor Rex, de la: qLtal 

el comte d' A ·ubigny ha confiat a l' esmentada se

nyo-ra la rep,-esentació per a la 7ienda' a, Catallu-

?l:Va, València i Balears. . 

La tasca de Na Concepció Sayós és 1·ealm'ent 

abassegadora, puix que ~~ltm les seves activitats 

indt~s triaills i ?nerca11iÍvo les no ha pa-s desc~trat 

les obl-igacions d'esposa i mare de nom-brosos 

fills. L'únic perj'Lt.dicat-·val a di·r· ho- ha estat 

la música. 

La garrofa en l'alimentació del bestiar 

Qiiest:i6 p1·èv ia 

L 'alimentació constitueix la base principal de 

l'explotació del bestiar. Per a que una ex

plotació rendeixi un interès elevat, és indispen

sable que la ració sigui a baix preu. Una ali 

n1entació cara sol ésser sempre ant~econòmica. 

. Opo1·tmútat de la ga1•roja 

En les actuals circumstàncies 1 'alimentació 

econòmica de l'animal es fa difícil. El moresc o 

blat de moro, que constitueix la base de l'en

greixament del porc ; la polpa de remolatxa que 

forma part de la ració de la vaca lletera, i els di

versos cereals que s'utilitzen per a l'alimentació 

de les diferents espècies animals s'han posat a 

preus tan alts que, o els negocis de bestiar es 

real itzaran amb pèrdua o els ramaders es veuran 

obligats a cercar un o més al iments que abara-

teixin la ració. 
Un d'aquests aliments és la garrofa. Per tal 

d'·evitar confusions, direm que ens referim al 

fruit de l'arbre que es cultiva a la costa medi-

terrània (Cerotonia siliqiia), i no a les grane.;, 

del volum de les veces, que es conreen a les re-

gions centrals de la Península, de nom científic, 

Er·vum monanthus. 

La diferència de preu -existent entre la gar-

rofa i les granes de cereals (blat de moro, civada, 

-ordi), les l-leguminoses (fav-es, favons), i els resi 

dus industrials (turtós, polpa de remolatxa, des

pull es) obliguen a COI\siderar aquest aliment i 

veu~·e si és factible introduir-lo normalment en 

les racions de les distintes espècies de bestiar. · 

Composció t]LtÍnúca de la garrofa 
-

· La composició química d'un aliment ~ const:-

tue1x el principal indici per ¡:¡. saber el valor nu

tritiu dd mateix. 
Temps enrera, ~bans de realitzar unes expe

r;.ències d'alimentació amb garrofa, encarregà

rem at · Laboratori d'Anàlisi químic de la Man

comunitat, l'anàlisi de diverses mostres de gar

rofa, amb separac:ó del garrofí. 

L'anàlisi donà el següent resultat: 

CLASSE DE GARilOFA 

Creta Matafpra Xi~~~~ Negra 

Humitat. 17' 16 16'o5 12 1 9 .~ 16'86 13'88 23'30 

Cendres .. 2'35 2134 2170 2'_;4 2'65 2123 

Prot6na . . ::::I 4'8o I 4'45 4'321 4'64 4'48 

Grassa ... I '73 ¡'68 1190 1142 0'75 

CeHulosa ... 4'77 s'86 4'58 5'33 5'99 6'85 

Sucre 36'10 32'¡o 33'70 31 ·s 5 32170 27'90 .. . ... 
Extractius no 

uitrogenats . . 24'47 27'69, 30'98 28'40 23'92 26'28 

Pes de les lla-

vars o garrofí 8'35 8jl3 8'36 8'8o ~·so 8'21 
- - - --- --- - - --
100 100 100100 100'00 Joo'oo 100100 100100 
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La composició mitjana d'aquestes mostres de 
garrofa és : matèria nitrogenada o proteïna, 4' s ; 
matèria grassa, r'6; matèria hidrocarbonada, 
S9'4; cellulosa, s's. 

Comparant aquesta composició amb la del s ali
ments m~s usuals que es donen al bestiar, veu
rem que la garrofa ocupa un lloc bonic. 

I Proteïoa \.rassa Hidroc. Cei·Julosa 

Garrofa 4'5 1'6 59'4 5'5 
Moresc 9'9 4'4 69'2 212 
Polpa remolatxa 8' I 0'6 58' 5 17'6 
Ordi 9'4 2' I 67'8 3'9 
Civada 10'3 4'8 58'2 10'3 
Faves . 25'4 l'S 48'5 7' I 
Segones 25'0 4'1 53'5 7'2 

Si aquestes xifres les reduïm en termes pràc
tics, els - quals, per comoditat, podem prendre 
els valors midó de. Kelner, tindrem que la vàlua 
dels aliments citats pot representar-se per la se
güent escala : 

Moresc o blat de moro 8r's 
Ordí . 72'0 
Garrofa 71' 7 
Faves . 66r6 
Segones 6o'o 
Civada S9'7 
Polpa de remolatxa . sr'9 

Es pot dir que, fora del blat de moro, cap al
tre aliment avantatja la garrofa, i les faves, se
gones, civada i polpa estan més avall. L'ordí té, 
pràcticament, un valor igual a la garrofa. 

Fonna en qu è s'ha de dona!' la ganofa 

La garrofa fins fa poc temps s'havia adm:nis
trat als animals, naturalment. Cal exceptuar al
gunes empreses de transport importants que dis
posaven de màquines d'aixafar garrofa . 

La garrofa donada al natural presenta incon
venients. En primer lloc pot ésser causa d' en
ga-rrofament, o sigui obturació de l'esòfag. Els 
caps de la veina o tavella per la seva duresa po
den causar e.-...;:coriacíons i lleugeres inflamacions 
en la boca. L'aprofitament d'aquest aliment és 
parcial, puix entre els caps de la tavella i els 
garrofins composen el ro per roo del seu pes, 
i tant els garrofins com els caps de les tavelles 
no es digereixen ; es troben eu la femta de tots 
els herbívors. 

Per consegiient hi haurà un positiu avan
tatge en repartir la garrofa lliure de garrofins i 
de caps de la tavella. Això és, pr_€!cisament, el 
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què fan alguns industrials, presentant la garrofa 
en formes apropiades als gustos i necessitat:; 
dels animals. 

E".s cavalls i altres animals de peu rodó pre
fereixen la garrofa en trossets del volum d'una 
avellana. Les vaques, bous, ovelles, cabres i co
nills, en trossets del tamany d'una veça. Als 
porcs i als vedells la garrofa se'ls donarà en 
farina. 

La gOJ-rofa en la confecció de l'acions 

La garrofa és un· aliment que es pot donar a 
tota mena d'animals, però és necessari advert"r 
que no pot ésser l'únié aliment que composi la 
ració. 

Tingui' s present això : la garrofa és un ali
ment apropiat per a Ja producció de treball, ca
lor i greix. Però en els animals de cria i els de 
creixement no ha d'ésser l'al.iment principal, 
sinó el secundari. 

En els animal~ de treball de peu rodó {cavalls, 
ases i muls) la garrofa és i ha estat l'aliment 
preferible. Els seus bons efectes són coneguts 
de tothom. En canvi, no hi ha cap raó que im
pedeixi utilitzar aquest aliment en els bous de 
treball, cosa que no es fa i deuria fer-se. 

La funció més important que realitzen els an!
mals és la producció de calor. Tots els animals, 
terme mig, tenen una temperatura de 37's graus, 
i aquesta calor es fa per combustió dels aliments. 
La meitat, almenys, de la ració que consumei
xen els a n ima~s, serveix per a ca usar el -calòric 
necessan al manteniment de la temperatura del 
cos. 

Així, doncs, qualsevol que sigui la funció 
econòmica de l'an:mal, ha de menester una l?art 
d'aJ.ímeuts que produexín calor, i la garrofa és 
un aliment molt indicat per aquesta funció. La 
vaca lletera podria consumir, no per a fer llet, 
sinó per a ajudar a la funció calorífica, uns 
6 quilos de garrofa diaris, i aquest aliment po
dria reemplaçar la polpa de remolatxa, com tam
bé certes granes de cereals. La introducció de 
la garrofa en les vaqueries representaria al cap 
de l'any un estalvi molt important. 

En la recria de vedells, la garrofa podria for
mar la tercera part del pinso, com igual.Ip_ent en 
la recria de poltres. 

Totes les explotacions d'engreíxement, com 
són engreixements de bous i vaques, ovelles i 
porcs, la garrofa hauria de constituir l'al!ment 
princ1pal. En les comarques productores de gar
rofa, com la del Camp de Tarragona, aquest 
aliment, de molts anys, entra a la ració del porc. 
Ignorant els resultats que donava la garrofa en 
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l'engreixement del porc i considerant que podia 
ésser un aliment d'importància, en 1922, a les 
corralines de l'Escola Superior d'Agricultura 
engr·eixàrem tres porcs en la ració de)s quals hi 
entrava la garrofa. Abans de començar l'expe
riència topàrem amb una gran dincultat. Cap 
molí dels que visitàrem es volgué comprometre 
a convertir la garrofa en farina. De manera que 
la garrofa hagué de subministraPse en trossets 
grossos com favons . Aquest inconvenient ens pri
và de donar tota la quantitat de garrofa que de
sitjàvem. 

L'engreixament començà pel desembre i acabà 
pel jul iol, o s:gui que durà set mesos . Durant 
aqest, temps la ració es m_odi:ficà cinc vegades. 
La primera ració constava de 6 parts de faves, 
I de mor~sc i 4 de garrofa ; la segona, 9 parts 
de faves i moresc i 6 de garrofa; la tercera 7 i 
3 de garrofa ; la quarta I4 i 33, i la cinquena IS 
i 3· Un mes abans de matar els porcs la propor
ció de garrofa encara s'hagué de rebai~ar més . 

Si, com en l 'actualitat, s'hagués pogut dispo
sar de garrofa en farina, la quantitat que d'a
quest aliment entrava a la ració hauria estat al
menys doble . Però succeïa que el blat de moro i 
les faves eren donats en farina i així que la ra
ció s'augmentava fort, els animals es menjaven 
la farina i deixaven els trossets de garrofa. Això 
no succeeL'< quan la garrofa es dóna en farina, 
com hem tingut ocasió de constatar particular
ment en unes explotacions poréines dirigides 
per nosaltres. 

Els porcells objecte de l'experiència pesaven 
tots tres quan entraren a les corrali~es 44's qui
los . Al :final de l'engreixament el pes viu dels 
tres porcs era de 335' s quilos . 'Aquest engreixa
ment reportà una ganància neta de 173'74 pes
setes, o s:gui que el capital emprat rendí un 
interès anual de 29 per Ioo. 

És evident que la garrofa, essent sempre a 
més baix preu que 1a majoria d'aliments, esp-e
cialment el blat de moro, la ganància d'aquest en
greix hauria estat més important, si la garrofa 
hagués pogut entrar amb més quantitat en la 

I 

ració, és a dir, haver-la pogut donar en farina. 

Aliment als qualls la ga.rrofa pot substituir 

La garrofa per l'analogia de composició qui
m~ca que té amb el ·moresc o blat de moro, l'ordi 
i la polpa de remolatxa pot substituir avantat
josament aquests aliments, i entrar en la coUr 
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fecció de racions per a tota mena d'animals, 
sempre que les· necessitats de proteïna que exi
geix I.a creixença dels animals i la producció de 
llet siguin degudament ateses. 

A ¿quin preu re.s·ulta la gMrofa? 

El mercat estableix uns preus resultants de 1a 
llei de 1 'oferta i la demanda. 

Però el ramader quan hagi de comprar ali
ments, s'ha de guiar per altres normes a més de · 
les que regeixen el mercat. 

No tots els aliments tenen el ·m·ateix valor nu
tritiu i per consegüent uns són mi1lors que al
tres. Per raons que no són del cas exposar, els 
preus dels mercats no sempre concorden amb el 
valor nutritiu del~ aliments, sinó que moltes ve
gades es paguen cars els alïments rics en uni
tats nutrives i barat els que no en tenen tantes . 

Un exemple aclarirà millor ·el que d:em. Ac
tuafment la garrofa es paga a 20 pessetes els 
IOO quilos ; el moresc o blat de moro a 4-2' so ; 
l'ordi a 3s'so; la polpa de remolatxa del país 
a 29' so, i les faves a so. ¿Quin és el preu de 
la unitat nutritiva d'aquests aliments? No hem 
de fer més que dividir les pessetes que costa 
cada aliment pel .nombre. d'unitats nutritives . 
Aquestes segons la taula expos.ada més amunt 
és de 7I'7 per la garrofa, ?1'5 pel moresc o blat 
de moro, 72 per l'ordi, sr'9 per la polpa i 66'6 
per les faves. 

Així, la unitat nutritiv~, que és el que inte
ressa al ramader, costarà : 

Per la garrofa a o'27 pessetes. 
Pel blat de moro a o' s6 pessetes. 
Per l'ordi a o' 49 pessetes. 
Per la polpa a o' 57 pessetes . 
Per les faves a o'75 pessetes. 

Com pot veure's, la unitat nutrÍtiva de la gar
rofa és la més barata de totes ; la del moresc i 
la de polpa de remolatxa r esulten a doble preu i 
la de les faves, és tres vegades més cara. 

La garrofa poguent-se donar triturada a · la 
mida que es vol i fins i tot en farina , i per al- . 
tra part, resultant ésser el pinso de i:nés baix 
pr·eu, ens permenten aconsellar els ramaders 
que l'introdueixin en les racions. 

M. ROSSELL I VILA 

' 

o 

J 
f~ 

¡, 

• ¡, i'-·' 
.. , 

t 
I 



(¡ 
i 
1 

¡, 

~ 

~ ~ 

¡ E" 

l t 
j 

. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 107 

Les segadores 

ELS cereals han d'ésser aplegats en garbes1 

les quals es · deixaran en forma que els ani
mals no les trepitgin. A la dalladora s'hi pot afe
gir un aparell collectador que dirigeix un obrer 
assegut prop del conductor en un seient especial, 
mentre una colla d'aplegadors desplacen les gar
bes . 

Aquest mètode és convenient per a les petites 
explotacions que no poden pagar les despeses de 
dues màquines, però en canvi troben més fàc il
ment la mà d'obra necessària. 

Per a les explotacions més importants existeix 
una collecció de màquines perfecccionades. 
Aquests són : la segadora-garbera; la sègado
ra-lligado?·a de comanament difecte ; la segado-
·ra-batllidora . · 

La segadora-ga·rbera. Màquina d'una roda mo
triu i una de molt petita de sosteniment, com
prenent à més dels òrgans de la dalladora un 
tauler davantal semicircular fixat darrera la bar
ra talladora i tirant les plantes més enllà del pas 
de la roda motriu. 

Sis rascles circulant en una rampa, ajauen les 
tiges dels cereals i les apleguen en garbera. Un 
d'aquests rasclets està agullonat regularment da
munt una segona rampa -i tocant el davantal po-

• 
sa la garba a terra. Aquestes màquines que en 
altre temps han estat molt en voga han cedit el 
lloc a les vegades lligadores i· actualment tan sols 
s'usen pels farratges de llavor . 

La segadora-Uigadora es considera com un 
triomf de la maquinària agrícola i està consti
tuïda per un davantal transportador fqrmat per 
una tela contínua. L'abaixador d'espigues regn
litzable en llargada i en profunditat projecta les 
tiges tallades damunt del davantal des d'on pa
sen entre dues teles elevadores les. quals per da
munt de h roda motriu les tiren damunt del 
teuler d'amonllàr. Dues agavelladores alternati
ves formen la garba sota el lligador, mentre que 
una pla.nxa de base posa bé el peu de la garba. 
La pressió separa una palanca .que. posa en fun
cionament l'aparell lligador . L'agulla corba es
treny la garba én el lligam i va a passar davant . \ 

del lligad9r en el qual hi ha l 'extrem lliure del 
lligam. · Un bec giravoltat agafa els dos caps del 
lligam, forma una baga en la qual passa l'ex
tremitat del lligam mentre un gavinet oscilléint 
es desferma de la peça del cordill tira la gar-
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ba a terra. L'agulla desapareix llavors sota el 
ela van tal, deixant est~ra t el lligam per a la gar
ba següent. La segadora lligadora reposa da
munt una gran roda motriu i damunt d'una de 
petita atL-.Gliar lateral. L'òrgan de transmissió 
és una cadena contínua que entrena per pinyó 
la manivella de la barra talladora. Aquesta mà
quina ben conduïda produeix un treball impeca
ble . 

S egadora-lligadora de cornanament di1·ecte . -
En els models corrents, el moviment prové _de la 
gran roda motriu i de la tracció dels animals. 
Alguns constructors han imaginat :fixar damunt 
de la màquina un motor lleuger de 3 CV .de po
tència, refredat per l'aire. Així queda suprimi
da la grossa cadetia motriu :- L'esfor-ç de t :r és 
talment reduït, que dos cavalls tiren airosament 
la màquina. 

La màquina talla regularment _p.o Ímporta la 
velocitat de la roda i contínua funcionant quan 
s'atura, cosa que facilita la conducció. 

Per a les lligadores remolcades per un trac
tor, tendeix a generalitzar-se un dispos itiu sem
blant, però és el motor del mateix tractor el que 
produeix el moviment transmès per l'arbre de 
carda ns. Alguns tractors posseeixen una presa 
ae força especial per aquest us. 

S egadora-batadora. - Aquest aparell recent 
no difereix de la segadora, que per la conjunció 
d'w1a petita batadora molt perfeccionada proce
dint la taula de la lligada. Un motor muntat da
munt d'tin xass:s la fa funcionar. Tres cavalls 
r emolque11 fàcil.ment la màquin~ ·la qual posa im
mediatament el gra netejat en sacs, deixant a 
terra les bales de palla. 

ConsenJació i 1·epamcions. - Les segadores 
treballant més alt que les dalladores són menys 
delicades i menys fàcils de trencar-se . La con
servació consisteix en engrassar-les amb regu
laritat i ~bundància. Les separacions a la barra 
talladora són les ·mateixes que per a la dallador:_a. 
E ls perns de :fixac:ó dels dits són difkilment ac
cessibles a causa del davantal. 

S'ha d'emprar una clau tubular per a obtenir 
un ajust perfecte, sense danyar-se les mans. 

o desmunteu l'aparell de lligar sense conèi
xe'l, puix que hi han alguns petits p inyons que 
estan travats a r / 6 de volta i ,.el desplaçament 
d'una dent és ~ uficient per a fer impossible el 
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funcionament. La única cosa que es pot tocar és 
el regulador de la tensió de la lligadora, la qual 
s'estrenyarà de manera que el fil o cordill sense 
mastegar-lo es pugui afluixar en el moment que 
es vulgui. Vigileu els forats que guien el fil ; 
el seu pas per la canal buida ocasiona freqüents 
ruptures. Això s'evita amb un cop de llima ro
dona. Una lrgadora ben regulada i amb bon fil 
o cordill no deu fallar més que un dos per cent 
de vegades. 

Po1·ta-ga1'bes . -Aquest aparell es fixa lateral
ment sota el diabJ.e o llençadora. Rep fins a sis 
garbes. El conductor per medi d'un pedal des
prèn la carga. 

Aquest aparell per a les màquines de tracció 
animal evita de colocar les garbes en els angles 
on poden ésser trepitjades . Amb el tractor, el 
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pes no té importància i uu bou cunductor posa 
les garbes en línies denses , cosa que activa el 
trebail dels aplegadors. 

Elevador d) espigues . - Aquests esperons es 
fixen en els dits per a permetre fàcilment la 
sega dels cereals bolcats. 

Sega. a dn?ta o esquerra. - La utilitat de les 
màquines de tall oposat es incontestable per a 
les explotacions disposant de dues segadores . 

R-oda-suport del timó o llança . - É:s una pe
tita roda que evita la carga als c'avalls i estabi
litza la màqu ina. 

Joc davante1·. - Permet sense esforç pels ani
mal~ les girades en rodó, cosa molt penosa, si no 
hi ha joc. 

JOAN CASTELLS 

El inildiu 1 la manera de tract ar-lo 

. 
V OLDRÍ EM que tots els viticultors paressin 

ment d'una qüestió : és la gran perfecció 
a.mb què s 'han de realitzar els tractaments con
tra el míldiu, perfecció que radica,. principal
ment, en cobrir totalment la superfície de les 
fulles amb el r emei que s:aplica. 

En la pràct:ca gairebé mai resulta així', i en 
molts casos les superfícies que no han estat to
cades pel remei a vegades arriben a la meitat del 
total de la superfície a tractar, de forma que a 
vegades es declara amb la major bona fe que 
el remei utilitzat és dolent o poc eficaç, i la cul
pa del fracàs estriba en la manera defectuosa 
d'aplicar el remei. 

Per això caldria v:gilar conscientment l'execu
ció de les polvoritzacions per tal de disminuir 
el risc d' invasió de la malaltia i per consegüent 
la disminució de la collita . ¿Quina matèria coiis
tituïrà les polvoritzacions líquides i les polvorit
zacions sòlides, puix que aquestes solen ésser 
un complement d'aquelles? 

Tots els viticultors saben que, des de quaran
ta anys, malgrat les invest igacions r ealitzades 
per a rebaixar el cost dels tracta-m·ents, el coure 
és encara l'únic metall eficaç contra el míldiu i 
el qual forma la base de tots els productes que 
serveixen per a combatr~ aquesta malaltia, a pe-

· sar del preu sempre elevat a què es veu aquest 
parasiticida. 

,Cap altre producte ha ·pogut reemplaçar el ·cou
re i quan ·els viticultors ~e n~han vol~ut eman
cipar assajant altres productes en els quals el 
coure hi entrava en poca quantitàt o hi era to- -
t alment absent, els r esultats han estat desgra
ciats. 

Quan les invasions de míldiu han aparegut, 
mai els diversos productes circulants, compostos 
seúse coure, han demosh~at posseir el poder te
rapèutic i profilàctic del s productes cúprics) per
metent al míldiu desenvolupar-se i comprometre 
la collita. 

No obs.tant, el coure ha sofert nombroses i 
amargues crít:ques en els any~ en què, per cir
cumstàncies diverses , les solucions cúpriques no 
han donat els resultats que s'esperaven. Algu
nes vegades, inclús contra el ·coure, s'ha llençat 
el mot de fracàs , quan per condicions meteOI·o
lògiques, excepcionalment d-esfavorables, s' ha ar
ribat tan sols a protegir parcialment la collita. 
Altres vegades perquè el ·vinyater desconeixent 
l'evolució del mildiu, l'aplicació del tractament 
no ha estat oportuna. 

Diguin el què vulguin· els contraris del sulfat 
de coure, el cert és que constitueix ,l'únic trac-
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tament del qual els vinyaters puguin fiar-se. El 
sulfat de coure forma part de la composició dels 
brous o cccaldos» preparats pel mateix vinyater 
o per les matèries polvorolents venudes. pels co
merciants, a les quals solament cal afegir a~ gu~. 

Respecte els pólvors comercials direm que fa
ciliten el treball de preparació del brou o solu
ció, puix que tirant-les a l'aigua i remenant la 
mescla n'hi h.a prou, seguint, però, les instruc
cions que recomana el venedor per a obtenir la 
solució aplicable immediatament. , 

Aquests pólvors tenen l'avantatge de substrau
re el vi-nyater dels errors de càlcul el fer ell ma
teix les barreges, quan aquestes es practiquen 
amb elements primaris. L'eficàcia dels pólvors 
venuts pel comerç equival a la quantitat de cou
re que contenen. Per regla general, el .defecte 
de què adoleixen aquestes preparacions comer
cials consisteix. en la dosi poc elevada de sulfat 
de coure que posseeixen, i per consegüent per 
a obtenir els mateixos resultats que els provi
nents d'una solució cúprica ben dosificada, cal 
gastar una quantitat bastant crescuda de pólvors. 

L'adherència és una de les qualitats pr¡mor
dials des ·brous. La prop:etat d'enganxar està en 
relació directa amb la - naturalesa quír~lÍca de les 

Els fructicultors 

EN escriure ccEl mirallet del Pla del Llobre
gat» no va p_as induir-::n'hi. el voler desvir

tuar la. importància dels assenyat~ consells que el 
senyor Sala ens exposa, d'un quant temps ençà, 
sobre fructicultura, des de les planes d'aquesta 
Revista. 

Potser per temperament, potser per l'experièn
cia apresa sobre el coneixement espiritual dels 
n~stres pagesos, fa que sigui jo moltes vegades 
el qui tiri la galleda d'aigua, però en tota hora 
també m'apresso a revifar el caliu amb tot l'ar
diment que .m'és possible, basant-me en els punts 
de vista .formats sobre la realitat del passat co
negut i del present, però, admetent sempre els 
conceptes dels que hom parla, sempre i quan 
hom no pugui demostrar que siguin equ{vocs. 

Va induir-m'hi la necessitat que sentia temps 
ha, de fer veure que la situació actual dels fruc-
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sals de coure, que sembla de les reaccions ope
rades en el líqu id, quan els productes constitu
tius s'hi troben en presència. Les sals i les ma
nere& de preparació són molt diferents com així 
mateix la proporc :ó dels seus elements. La cons
titució Hsica nq és pas indiferent; varia segons 
l'acció dels mateixos factors, és a dir, a que la 
pluja no arrossegui els brous i que la seva resis
tència sigui grossa a la disoluc:ó i favorable a 
formar damunt la fulla un dipòsit. 

Una condició a. la qual es dóna molt~ impor
tància és la de mullar extensament o sigui que 
el líquid s'estengui quant més millor a les fulles 
i als altres òrgans de les plantes. Aquest fef té 
molta importància perquè tota part de la fulla 
que queda sense que la solució cúprica hi arribi 
constitueix un illot on els gèrmens del-' míldiu 
poden desenrotllar-se impunement. Aquesta pro
pietat els brous ordinaris la posseeixen en un 
grau més o menys elevat, però el suficient per 
a deixar tota la fulla coberta de líqu:d. 

En el comerç es troben diversos productes ad
herents ï quasi totes 1$ fórmules comercials 
contra el míldiu posseeixen abastament , aquesta 
propietat. 

AMADEu LLA VERms r POL 

del Llobregat 

ticultors del Ll!>brègat no és del tot envejable. 
En el mateix cas es troba la fructicultura, la ra
maderia i altres branques de la nostra producció 
agrícola. 

La Grau Guerra portà al país moltes pessetes, 
i amb pessetes es creen molts gustos, s'agafen 
moltes manies, i tant_ si es porten espardenyes 
com sabates, tothom se les dóna de gran senyor 
i de parlar fi. 

AqueÍla situació sense precedents per a po
der-des del punt de vista agrfcola-preveure els 
resultats., ens aferma més i més a seguir tal com 
ens menava la realitat del moment. 

Però les pessetes s'han acabat. Aquesta mena 
de gènere sembla que deixi «rastre», i allà on es 
troba, tothom hi fa cap per a haver-ne, enc que 
sigui només un pilotet. Avui, al mercat de Bar
celona hi ha gènere per a tots els gustos, i en 
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abundància ; això fa que els gustos. no s 'hagin 
acabat, però que el resultat pel productor sigui 
ruïnós. 

Si la s ituació actual la pintem solament de co
lor de rosa, a allò que avui per un entusiasme 
sense fonament i mal encarrilat, i fa que s'h i 
llencin les diferents. comarques de Catalunya, 
creiem que anem a fer un flac servei a la nostra 
economia pàtria. En tota hora i en tot moment 
calen els seus frens per a poder salvar millor els 
perills. 

Comercialment parlant-per què, amagar-bo?
la nuesa espiritual dels fructicultors del L lobre
gat és. ben palesa. Això ens porta a una completa 
desorientació en la producció. ¿Què faran, doncs, 
aquelles · altres comarques que en fructicultüra 
-encara en són més novelles? 

Com remarca molt bé el senyor Sala, molts , 
arbres no arribaran a produir fruit, però crec 
que fóra millor per a tots que produïssin . Quan 
menys fruita produeixin, menys el fructicultor 
s'interessarà de treure'n major r-endiment i es 
refiarà més del ·mercat proper i més aviat li en
trarà l'escept;cisme en allò que ·havia fet cré1xer 
amb tanta illusió. 

La manera d'ésser dels nostres pagesos con~é 
un a gran dosi d'entusiasme, una gran dosi d'es
cepticisme, i ,;,n gran afany de tocar resultats 
bons, però està completament faltat d' interès de 
comprensió i estudi. 

Recor4o una conversa d'un senyor que expli
cava que tenia una finca .i ,que aquell any hi havia 
plantat dos mil ametllers . Deia que .un gros tant 
per cent havien fallat de brotar i preguntava, 
cà!1didament, si 'l'any v1nent b.rotarièn .. Això em 
fa pensar en una de les moltes converses tingu
des amb el plorat mestre-amic i company del se
nyor Sala-En Vicens N ubiola- ; sobre un llibre 
d'arboricultura, famós per la seva antigor, i que • 
jo tenia ganes de llegir. En Nub:ola per a de
mostrar-me que només es podia llegir per cu
(tiositat, va senyalar-me un dels punts que el ·lli
bre contenia i que deia : «Els" arbres s' han de 
plan tar per les arrels» . 

Aquell senyor que plantava ametllers com, si 
cal, pot plan!ar pruneres, es trobava tant o més 
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endarrerit en fructicultura que el llibre de l'an
tigor. 

Hom pensa ¿no hi poden ha-ve'r molts d'aquests 
senyors ·en les nostres comarques? I, general
meu~, són aquests els amos de grans propietats 
que, per no1 haver estat mai pagesos, els ha estat 
possible ~ comprar-les. 

El senyor Sala ho sabrà més que nosaltres que, 
si bé llegint llibres aquests senyors poden ad
quirir -una orientació, la teor ia del ' llibre posada 
a la pràctica topa amb moltes dificultats. Si po-

/ ' 

sàv;em, però, .el tècnic a dirigir el pràctic, direm 
que és això el que ens fa falta . 

Al Llobregat de moment, no poflem fer com 
per exemple, a l'Urgell ,' un conreu en gran . es
ca la i amb una orientacó ben definida. 

Al Llobregat la terra està molt repartida. Qui 
conrea dues, qui tres

1 
o quatre hectarèes de ter

reny, el qual vol d ir, que per a menar el conreu 
a una orientació ben definida, ens cal .primer de 
tot orientat-nos . nosa-ltres, i aquests nosaltres 
som molts, amb uns conei~errients sobr.e fructi
cultura, ben distints dels que tenim en el mo
ment actual. 

Fins avui tots el¡:; nostres afanys, tots els nos
tres esforços en la producció de fruites , s'han 
fet de car·a el mercàt del Born. Anàvem regula
ritzant la producc~ó amb tot allò que ra migra
da extensió de terra eus permet' a i el mercat ens 
donava més pessetes. 

A questa orientació, ja de bell · p~incipi, -ens do
nà bons res_pltats, afermant-nos-hi els tres anys 
darrers abans de la Gúerra que va ex-portar-se 
als mercats del Migdia de França gran quanti 
tat de préssec. Al mateix temps ja es comença
va de produir alguna quantitat de pruna, que 
compraven els comerciants francesos, els quals, 
van ensenyar als del Llobregat el C:amí de Lon
dres. La Guerra però, va tallar aquesta temp-

~ tativa. 
El presseguer, era la mina que· ~ ' anava ex

plotant amb bon rendiment i difícilment 'troba
riem q-ue, creient-se haver trobat el· filó d'or, · 
vulgui deixar-lo i emprendre una altra tempta-

, tiva d'explotació, per més prometedora que si
gUI, però, estudiada hipotèticament. I al L1o-

(' 
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bregat no podíem fer menys. d'això per taLcom 
no disposem de més ccelement terra)) per a em
prendre altres temptatives, comptan.t i aj undant
nos, en la que de fet haví,em reeixit. 

.Comptant amp el rendiment dels fruiters de 
regadiu hom ha començat a plantar pr·esseguers 
al samontà. Aquesta temptativa, avui no po
dem defiRir si serà beneficiosa. Temem que, si 
la J>laga del pugó continua atacant, el resultat 
serà nuL Això ens fa ~sser més .escêpt!cs per 
tenir el precedent que molta part dels beneficis 
que_ trèiem adés de les fruites; les .esmerçàvem 
.al conreu--.,de la vinya, sense resultats beneficio
sps. 

Amb tot, al samontà tenim moltes esperances 
en la prunera, el fruit de la qual madura uns 
d'ies abans que al regadiu, i ens trobem per tal, 
en una bona situació al mercat. 

El senyor Sala, contestant les meves afirma
cions-, diu que a Argèlia, no tenen la patent d'ex
clusivitat per a la ccBurbank». Nosalt.res també 
ho creiem així, puix que ja __ en comenc-em de 
produir algunes quantitats i el _ noranta per cent 
de pruneres qúe es -planten són d'aquesta me
na, «The Santa Ro~a)), i alguna altra varietat 
com la que el sênyor Sala va portar de Califòr
nia, per cert molt a9reciada al mercat de Barce
lona i molt coneguda a.l de Londres, el fruit de 
la gual, tenim la seguretat que ens madurarà 
abans que a Anglaterra i per altra part és la -ya
rietat que més produeix. 

/ 

,-
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Respecte a allò que es tornen «Bordes» si que 
ens referí~m als arbres que broten i floreixen en 
ple hivern. Accepto que serà una malura, i tot 
i no coneixent cap remei, mentre el senyor Sala 
ens dóna la rec·epta, ·hom provarà de treure'ls la 
sava en el temps que no haurien de tenir-ne, per 
tal -d'aturar la florida fins al seu temps. Quant 
als fets tardans, millor senyor Sala que tinguem 
un , remei per a combatre'ls . Aquest any - no 
tant com els altres - ja hem tornat a ésser-hi, 
i, ja van tres collites seguides que he.m 'perdut. 

Del tipus de préssec que el senyor Sala ens 
parla i ja de temps comptant teriii- una sen
tada amb l'esmentat senyor, hem plantat un tros 
de terra destinat a pruneres (deu metres d'ar
bre i al mig un presseguer) que empeltarem de 
la v_arietat que el senyç¡r Sala ens indiqui. De 
man~ra que, aquests presseguers, més que per 
a tr_eure'n un resultat econòmic, els destinarem 
a la conquesta de mercats nous. 

Pel que toca a la «Unió)), dirèrn al senyor Sa
la que ja tenim la feina un xic avançada i crec 
interpretar l'opinió dels meus companys, dient
li que si al-gun dia es troba a Barcelona i li in
teressa, podria fer-nos-ho saber, i arribar-se fins 
a Pallejà, on li estrenyerien efusivament la mà, 
els representants de deu Sindicats agrícole~ d'al
tres tants pobles del Llobregat, ·que, com a fet 

- ben singular, han sortit com els bolets. 

J _ SERRA I VIVES 

• 
1 els Serveis Tècnics 

DEIXEU-M'HI TORNAR 1 

S I vaig publ:car a «La Publicitat» l'article a 
favor de la tesi del senyor Rierola i Isern 

referent a J..:afer dels. veritables .professors de 
l'Escola Superior d' Agriéultura, no fou pas per 
a donar-me el gust de co:r:tradir el -senyor For
tuny contra el .qua1 no tinc cap mena d'ani.mo
sitaf. 

',Vaig llegir el seu article a la Pàgina Agrícola 
del ~iari «El Matí)) i em féu un efecte deplora
ble. En veure la rèplica ,del sepyor Rierola, vaig 
pensar que ja érem dos. Ara, en llegir a AGRI-

CULTURA I RAMADERIA l'article de l'amic senyor 
Rossell i Vilà, veig que ja fem tres. La meva 
veu potser desafinarà en aquest trio, puix que 
no tinc cap mena d'autoritat per a prendre part 
al concert. 

La meva «rentrée» a la polèmica, fou, a més 
de sentimental, moguda per un esperit de justí
cia, q_ue crec essencial i per una necessitat ab:
soluta de retornar les coses com eren abans del 
cop de sabre. 

Al meu germà Vicens, a més dels vincles- de 

. .--
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sang, m'hi unia una més gran compenetració 1 

una mateixa «mania agrícola» que fan possibles 
que ara pugui vantar-me d'ésser un a mena d'he
reu moral de la seva manera de pensar, sobre
tot en els darrers anys que precediren la seva 
mort. 

Em repugna de fer panegí.rics i. més, si són 
de persones de la mateixa sang meva . Puc afir
mar però, que el meu germà, si ara visqués i se
guís encara a la presidència de l'Associació d' An
tics Alumnes de l'E. S . · d'A., no solament no 
voldria, ni hauria volgut , cap mena de tracte 
amb la dictadura i els seus cirineus, sinó que· 
els demanaria comptes de la seva actitud de xai . 

E l .meu germà, expulsat de l'Escola junt amb 
els companys que preferiren la misèria al vili
pendi, malgrat la seva bonhomia apar-ent, es cor
secava en veure que algun d'ells - ben pocs per 
cert - dansava amb la llavors més maca, amb 
la que els havia posat el pis, eu pag de llur 

. covardia, covardia que els deixà uns signes pun
xeguts al front. . 

Recordo una anècdota qué potser poàrà acla
rir els meus conceptes : Un senyor que feia de 
di rector de l'E. S. d'A . - aleshores ja se'n de
via dir «Real Escuela Agro-pecuaria-y de hi er
bas aromaticas y patrióticaS>> O qlJalsevol altra 
xi.mpleria per l'estil-va comminar-lo tres o qu-a
tre vegades, per carta, a que tornés un llibre, 
que en ésser expulsat, tenia al seu poder per 
afers professionals. . 

El meu germà cada vegada que el carter li 
portava la lletra amb la «manxeta» buti:flera, l'o
bria, la llegia, es feia un · tip de riure, i final
ment hi feia ninots al darrera per tal de distreu
re els seus infants. · 

E ll hauria tornat el llibre al veritable propie
tari, però a les alcavotes del pis?, mai! 

El meu germà morí d'un cranc, la terrible ma
laltia . Era però, un cranc amb dues urpes : la 
de la fatalitat i la de la immortalitat sarcàstica
ment patriòtica. El meu germà mor( però no 
el seu esperit. Amb altres pagesos amics, co
mençà la creació d'un Sindicat agrícola que ara 
és un fet viu i «Econòmic». D'aquest Sindicat 
n'han sortit d'.alt~s. De tots .plegats una Fede
r ació Comarcal. I aquesta Federació Comarcal 
que aplega molts pobles i molts homes, ha do
nat un vot de confiança als antics, als veritables 
professors i tècnics de l'E. S. d'A. de la Manco
munitat de Catalunya. 

Heu-vos ací el text d'aquest vot de confiança 
adreçat al president de la Diputació de Barce
lona: 

«La Federació de Sindicats Agrícoles del Pla 
del Llobregat, integrada pels Sindicats agríco-
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les de Begues, Gavà, -Molins de Rei, Pallejà, 
Prat del Llobregat, Sant Vicens dels Horts i Vi
ladecans, en la sessiò mensual' celebrada el dia 
13 d'aquest mes, a la vila de Sant Boi, per vo
tació unànime dels · representants que assistiren 
a l'esmentada reunió, acordà adreçar-se a la vos
tra exceUència, digní,ssim i fidel intèrpret de Ca
talunya, perquè, tenint en compte les necessi
tats de la nostra comarca i del nos.tre país, vista 
l' eficàcia · palesa dels antics Servicis Tècnics 
d'Agricultura i Ramaderia de la dissolta Manco
munitat de Cat~lunya-=-serveis que creiem, no 
solament útils, ans del tot indispensables per a 
la nostra vida agrícola-us serviu gestionar-ne 
la reorganització. 

»Per altra banda, les mesures, psicològicament 
explicables, que el darrer Consell de la Manco
munitat prengué contra els professors de les se
ves iñstitucions de cultura, a pr¡:text d'una ad
hesió . al savi professor -M. Georges Dwelshau
vers, titllat de recreatiu, majorment les que afec
ten als de l'Escola Superior d'Agricultura, que 
són, és ela!, els més coneguts de nosaltres, ens 
empenyen a demanar-vos molt respectuosament, · 
que per bé de la nostra riquesa agrícola, siguin 
reintegrats als llocs d'on foren expulsats pel greu 
pecat d'estimar la terra. 

»Déu us doni, senyor President, molts anys 
de vida. 

.»Molins de Rei, 15 d'abrii de 1930. 
»Per la Federació de Sindicats del Pla del Llo

bregat, signat : Pau Rigol, President.» 
-Aquest és l'esperit de deu pobles i la resposta 

a la crida del senyor Rossell i Vilà. 
Què hi sobrava en els serveis Tècnics? ¿Què 

hi faltava? En conjunt ¿estan contents o no dels 
serveis tècnics ? 

Són deu Sindicats que ban contestat. Encara 
en queden molts a Catalunya. Veurem si can
taran e~ «falseU> o a plena veu en aquesta ger.:" 
manor de chor s . És la veu més compromesa però, 
la de «falset», ara que tothom fa ccel do de p it». 

RAMON NUBIOLA 

Post scripturn. En ..... anar a entregar aquest ar
ticle a la redacció, veig que el senyor de For
tuny torna a insistir a «El Matí»-30 d'abril
sobre els seus punts de vista, ja coneguts. 

El senyor Fortuny diu que no cal fer distin
cions sobre la situació ccdels alunines que, soli
daritzats amb els professors signaren el docu
ment en defensa de Dwelshauvers, :finiren els 
seus studis al Polytechnicum, i la dels alu.;mnes 
que, posteriorment, sen~e que se'ls hagi pregun
tat en l'examen d'ingrés l.es seves opinions polí-
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tiques, com mai s'ha fet, han cursat els seus 
estudi~ en l'esmentada Escola.» 

I això no orienta ni situa res. Al meu enten
dre cal absolutament fer aquesta distinció. 

En iprimer lloc els que «finiren els seus estu
dis al Polytechnicum.» continuaren rebent els en
senyamentA dels professors · que per o¡_>osició 
-això és,_ sota un control-havien guanyat els 
seus lloc·s. Als que seguiren, però, a l'Escola 
Superior d'Agricultura e¡1cara que taxativament 
no se'ls demanés la seva filiació política, se'ls 
feu abjura:r de la seva condició de catalans-no 
de polítics, i això és més _ greu-pel fet que la 
llengu~ vernacla era ba~dejada de lés aules. A 
més d'això no deu ignorar el senyor Fortuny 
que els senyors esquirols qu.e ,s'assegueren còmo
dament a les p'oltrones dels expulsats, ho feren 
sense cap mena de. control-com s'haurien pogut 
asseure al pont gòtic del carrer del Bjsbe de Bar
celona-i així com podien és_ser unes llumene
res científiques, hom té el dret de creu.le que 
podien resultar uns- ~agallums ~rquitectònics, 
sense cap més etiqueta que la ccpatriòtica (sic)». 

Diu també el senyor Fortuny ccqu_e n'i la cièn
cia, ni la tècnica poden éss_er exclusiu patrimoni 
ni .d'únes idees polítiques, ni d'm1 grup. deter
minat, ni d'una època governamental>>. Evident. 
Però el què cal desxifrar és precisament això : 
si només fou una idea política, un grup deter: 
minat, el què repudià la ccciència i la tècnica» 
d'aquesta època governamental ( ?) que féu pu
jar els colo_:s a la cara a tola-l'agricultura cata
lana i a tots els fi1l.s. de Catalunya, sense distin
ció de grups i idees, excepció-feta ·dels pupins. 

R. N. 

UNA CARTA 

Senyor M. Ross~ll i . Vilà 
Barcelona 

Distingit professor : He llegit el seu article 
publicat en la Revista del mes pas.sat i com an
tic alumne dels professors destituïts dec dir, que 
quan va1g acabar els estudis estava convençut 

que tots vostès complien el seu deure, i ara, des
prés ¿-"estar vuit anys al camp exercint· un càr
rec retribuït, comprenc molt més que, en sortir 
d'una escola, moltes vegades hom no es dóna 

• prou compte de les lliçons .rebudes, però ~n· tro
bar-se a la pràctica, ~questes adquireixen tot el 
seu valor. 

Referent als Serveis Tècnics, èrec que s'ha 
- d'anar a la seva implantació, puix que moltes 

vegades ens trobem en la necessitat de consultar 
coses i àvui no s_abem a qui consultar, ha'Vent-ho 
de resoldre nosaltres mateixos amb l'agravant de 
què ng sempre tenim mitjans i temps. A més, 
jo crec que. una explotació agrícola és per a gua
nyar dine:çs i no per a fer experiències i resoldre 
problemes, i és per aq~esta raó que l'existència 
d'uns Serveis Tècnics és del tot necessària. 

Quin caràcter han de tenir els Serveis ? Per 
mi han d'ésser docents. Ara, que moltes vegades 
i ql\asi s_empre, com vostè mateix remarca en el 

_-seu -article, una tasca docent es transforma en 
econòmica. · 

' Crec que-el parer del senyor Fortuny és com-
pletament equiyocat. Potser els pagesos del camp 
veiem les coses i el,s_ problemes de diferenta ma
nera. 

Rebi vostè i tots el,s meus antics proféssors 
els meus respectes, tot esperant retrobar-los aviat 
a l'Escola. ' 

Amb salutacions afectuoses, 

Jpan R oca Soldev ila, 
Dirècto?' del Mas Flo·rença, de Pt~igcerdà, i del 
Mas Casa N ostra, de Pra~ - de ülobregat. 

UNA ALTRA CARTA 

Hem rebut del ~enyor Epifani de Fortuny una 
carta en la qual diu, que en el seu article no es 

-,parla ·de cap -substitució, ni molt menys d'insu
ficiència tècnica, sinó insuficiència de pressupos
tos- i insuficiència n)lmèrica d~ personal. 

En aquesta com1111icació l'esmentat senyor fa 
constar a més, que tant els professors com tèc
nics li mereixen el més pregon respecte, parti
cularment el nostre Director. -

Feu que la~ raciÓ sigui cÓ·m_pleta i nutritiva afegint-hi uns grams de 

Demanin referències i,. preus a: FRANCESC ESPINAS 

i obtindreu un eng~;eix ràpid aeJs porcs i 
una gran producció d'ous en les gallines 

J. A. Clavé, 17 - Telèfon 12.202 - Barcelon 



[o 

l ' 

[ 14 AGRICULTURA I RAMADERIA 

. 
Les races animals relacionades .amb l'etnologia 

de Ca_talunya 

(Discurs de recepció de M. Rossell i Vilà a l' Acad.èmia de CièJ!-cies) 

Ilustríssim Senyor, 
Senyors Acadèmics: 

Elegit per a formar part d'aquesta docta -Aca

dèmia tan vinculada en el desenrotllament de les 

ciències de la nostra terra, he sentit com poques 

vegades la meva escassa vàlua i aquest sentiment, 

"no esboirat encara, respon a una realitat que di

fícilment serà vençuda. Per altra part,, l'honor 

que representa el nomenament. _d'acadèmic nu

merari m'obliga a superar la meva humil pro

ducció científica, el menys. per a· no defraudar 

les esperances dels illustres .acadèmLC? que tanta 

benvolença han dispensat a la meva pe_rsonal mo

dèstia. 
La vacant de la Secció permanent Agronòmica 

per a la qual hem estat designats, l'ocupava l'Ex

cellentíssim senyor don Guille)ll de Boladeres i 
Romà. El senyor de Boladeres, sí no dedicà tota 

la seva activitat a la ciència, es donà per enter 

a l'agricultura. L'agricultura, com totes les cièn

cies aplicades, deu una gran part del seu desenrot

llament a una .actuació externa a la ciència, sense 

la qual el progrés agrícola no serià possib1e. 

Aquesta actuació exter-na és de caràcter poHtic. 

Sense una política agrària, és molt difícil que 

existeixin centres d'ensenyança i per consegüent 

que es realitzi investigació centífica. Sense polí

tica agrària no hi .ha manera de crear i donar 

vida als organisme? intermediaris entre els cen

tres · docents .i els agricultors pràctics, organis

mes que estructuren la vida agrícola de les na

cwns. 
Segurament que el senyor Guillem d~ Bolade

res conceptuava que la seva acció podia ésser 

més eficaç en la política que en la ciència i per 

aquesta raó, la seva. obra és, més densa en la po

lítica agrària que en la ciència agronòmica. En 

aquesta Acadèmia el senyor de Boladeres tractà 

del dry-farming, de la correcció dels terrenys 

laborables i d'economia rural. En canvi, ·la seva 

labor polí.tica fou considerable. A més d'haver 

ocupat alguns càrrecs al marge de 1'3;gricultura, 

com el d'alcald.e de Barcelona, en altres i molt 

., 

importants ocupà aixi mateix els primers llocs : 

!fou president del Consell d'Agricultura i Rama

_deria de la província de Barcelon¡¡¡..; Cap. de Fo

ment de la mateixa demarcació i sots.-president 

del Congrés català d'Economia ; fundà · la pri
mera Cambra Agdcola d'Espanya i durant molts 

·anys dirig1 el periòdic «El Terruño». La persis

tent labor del- senyor de Boladeres fou recone

guda pel .g;overn, concedint-li la gran Creu de1 

Mèrit agrícola i la d'Isabel la Catòlica. -

Amb aquestes poques línies volem dedicar un 

bon. record al benemèrit ciutadà, que àdhuc des

plegant" la seva gran activitat · fora de l' Acadè

mia, amb la seva fervent labor contribuí a crear' 

el medi ambient indispensable p~r a la fundació 

d'organismes agro-pecuaris, sense els quals, in

dubtablement,_ molts dels treballs produïts,.. no 

haurien pogut realitzar-se, -com tampoc haurien 

existit 0 existirien algun? serveis de foment i 

. defensa de la riquesa agro-pecuàda. 
)Precisament, el tema del discurs que tinc l'ho

nor de pronunciar, no hauria pogut tractar-se si 

abans no s'hagués produït l:afany cultural no 

sols en l'aspecte agrkola, sinó de totalitat, que 

als polítics catalans de vint anys enrera ocupà 

• preferentment i el qual cristallitzà .en l.a Mau-· 

comunitat de Catalunya, corporació a la que es 

deuen totalment els estudis zootècnics realitzats 

a Catalunya, ha,vent e's.t~t així mateix la Man

comunitat el motor que impulsà la ciència pre

històrica en la nostra terra. 

I . - I ntrÒducci6 

Amb els coneixements actuals es pot intentar 

establir la relació existent entre la població hu

mana i les races animals d'un país determinat. 

N'hi ha prou amb què l'antropologia o l'arqueo

logia pel ' seu estat científic ho permetin, i que 

les races ani~ls siguin degudament estudiades. 

L'antropologia catalana, es pot dir, que encara 

no ha començat de manifestar-se . No així l'ar-' 

queologia, la qual amb nombrosos documents fa 

i. 
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possible tenir una ~isió dels temps prehistòrics, 
per més -que grans solucions ,de continuïtat as
•senyalin que el treball realitzat és Ínfim en com
paració amb el que segurament es realitzarà. 

L'arqueologia de Catalunya ha estat estudia
da principalment pel professor senyor Bosch
Gimpera (1) i aquesta autoritat seguirem en tot 
guant es refereix a la part arqueològica d~l nos
tre treball. 

Les races animals que composen el' bestiar de 
Cataiunya h_an estat estudiades per nosaltres. Els 
f<ets contemporanis t la història ens ha ensenyat 
què, exc_epte els reproductors import:its de cin
quanta anys ençà, els quals, han originat pobla
cions animals, el distintiu de les quals és -la va
riació permanent, les races existents a Catalu
nya tenen un origen prehistòric. 

La investigació dels orígens de 1les races an~

mal.s de la Cat'alunya estricta, o sigui del Prin
cipat, ens ha conduït neces,c;¡àriament enllaçar 
dits orí.gens amb le~ pobfacions humanes que 
han viscut o habiten en el nostre territori. Sense 
el concurs etnològic l'existència de -certes races 
a Catalunya no -tindrien· explicació possible i pel 
contrari, els estud:·s prehis_tòrics de races ani
mals aclareixen alguns punts dubtosos d'emi
gracions humanes. 

Els animals per a seguir les emigracions hu
manes havien d'ésser neeessàriament domesti
cats. Per aquesta -raó i per la de què la civi1itza
ci6 proeedia de l'Àsia, 1a major part dels autors 
cregueren que Europa devia tots els animals do 
mèstics a ' les. invasions r-ealitzades durant el neo
lític. Però la prehistòria ha demostrat què du-• . 
rant el paleolític superior, la majoria de les re~ 
gions d'Europa estaven humanament poblades i 
que altres ho estav-en des dél paleolític inferior. 
Una cosa anàloga s'ha constat respecte les races 
animals. A més, per certs gravats rupestres es 
suposa que la domesticació dels animals havia 
començat en l'Edat de la pe~ra tallada · i no en 
el neolític. 

La senzillesa amb què s'liavia tractat aquest 
problema i encara amb caràcter general, contras
ta -amb els fets denunciats per l'arqueolo~a i 
pel fet no meny~ important que no totes les emi
·graciçms de pobles anaven. acompanyades d'ani
mals des del seu origen . A més, algunes de les 
races importades han sobreviscut en el país no~1, 
mentre~ que altres han desaparegut, sigui per 
moviments de pobles o absorbides per les races 
existents en el país, o d'ulterior introducció. A 
tot això cal afegir que algunes de les rac-es d'ani
mals no se le~ pot suposar d'origen exòtic, sinó 

(1) P. Bosch Gimpera. P¡·ehistÒ'I' in cataZ~nt:t . 1919. Assaig cie cons
titució de l'etnologia de Oa~alunya. (Discur de recepció a I' Acadèmia 
de Bones Lletres) 1922-
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que les proves i la lògica obliguen declarar-les 
autòctones . 

Abans d'ocupar-nos de les races animals serà 
convenient, per tal de fixar les idees, croquijar 
l'etnologia de Catalunya; de~.criure les diverses 
races, llur àrea geogràfica i origen. Amb aquests 
antecedents es podrà establir la relació _existent 
entre les races animals i els pobles, la persistèn
cia de le~. mateixes o llur desaparició. Els resul
tats d'aquests estudis dictaran les conclusions 
pertinents. 

Il.- Et:nologia d@ Caia.lu?I Ji a 

La prehistòria de · Catalunya presenta moltes 
llacunes, degudes a la quasi infància dels estu
dis prehistòrics i a la desigualtat que ofereix 
l'escàs material antropolÒgic comparat amb el 
què proporciona l'arqueologia. 

Per la mandíbula de Banyoles se sap que la 
nostra terra fou habitada en el musterià i per 
algune;; calaveres del neolí.tic, que havia existit 
.a Catalúnya una població delicocèfala i que en 
l'en~olític i Edat del bronze, segons la coll~cció 
cra11iològica del Museu diocesà de Solsona, tin
gué lloc una forta invasió de braquicèfals. 

El material arqueològic és més abundant amb 
tot i que en certs períodes i edats es faci notar 
-marcadament la seva falfa. No obstant, l'arqueo 
logia constituirà la guia que ens permetrà as
senyalar els pobles que han viscut a Catalunya. 

Resumidament, l'etnologia de Catalunya és 
com egueix : en el solutrià existí tiU poble, pro
ductor del material de la cova de Sant Julià de 
Ramis. En el magdelenià es nianifes_ta la cultura _ 
d'aque.sta ' època en lg cova d'En Carreres, a · Se
rinyà. Anteriorment a aquestes dues èpoques, 

• no s'ha descobert a Catalunya mat~rial típic que 
permeti afirmar l'existència d,e pobles ,determi
nats, però es èreu que la Península, en general, 
fou durant Eaurignicià ocupat pels capsians que, 
proéedents d'Africa, s'extengueren per diversos 
països d'Europa. . 

Obermaier suposa que el poble capsià és l'au
tor de les pintures rupestres. Aquestes pintures 
afecten tan sols el sud i oest del Principat (¡Ti
vis~a, Vandellós i Cogu 1). Per consegüent la res
ta de· Catalunya participaria de la cultura solu
tr-enca i magdeleniana, aquesta últi.ma d'origen 
pirenen_c i aquella en la seva fase superior pròpia 
del Loira al Pireneu, és a dir, que la majoria 
dels habitants de Catalunya formarien un sol 
poble amb els habitants de l'altre vessant pire
nenca. En l'epipaleolític 1a corrent emigratòria 
d'Africa vers. Europa continua i del seu pas o 
permanència en tenim una prova en l'utillatge 
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lític, de formes geomètriques de la Cova del Duc, 

de Torroella de Montgr~ i Ullà, a més d'algunes 

pintures estilitzades de Font de Vilella, de Ti

vissa. 
A principis del neolític, Europa, en general, 

és envaïda per una onada de braquicèfals proce

dents d'Àsia. Aquest~ invasió constitueix el prin

cipi de tantes altres de la mateixa naturalesa, 

que s'aniran succeint durant tota l'Edat de la 

pedra polida. Aquests braquicèfals sembla que 

no passaren el l'ireneu català fins a l'eneolític, 

però un cop envaït tot o part del Principat, la 

seva presència en algunes localitats, com la co- · 

marca de Solsona: es mostra preponderant res

pecte la població indígena durant l'Edat de bron

ze, com ha demostrat Serra i Vilaró. (r) 

Un altre fet encara ve a alterar la composició 

etnològica de Catalunya. És. la invasió de mit

jans o final del neolf.tic per part del poble d'Al

meria, portador de la cultura argàrica, la qual 

arribà fins a les estribacions del Pireneu. 

Durant tot el neolític, a pesar d<= la ·lluita con

tra les invasions del nord i del sud.; la / població 

catalana modifica la . ceràmica imposàda pels 

capsians tardenosians, modificació que segons 

Bosch-Gimpera, consisteix . en «Un desenrotllo 

notable de la tècnica decorativa del .relleu, com _ 

són cordons, i a vegades impresions digitals i 

incision~ .amb motius a vegades. complicats, on

dulacions en ziga-zaga, .etc.» (2) 
La ceràmica durant l'eneolític segueix una as

censió progressiva, puix que a més de la deco

rada, es troba una espècie llisa, pulimentada, ~n 

la qual els perfils dels vas.os anuncien les formes 

de la futura Edat del bronze. D'aquesta classe 

de çeràmica són els vasos amb una spla nansa 

i al seu damunt un apèndix en forma de botó, a _ 

propòsit per a posar-hi el dit en agafar el vas. 

Aquesta forma de nansa tan sols s'ha "trobat a 

Catalunya. Altres formes semblants a aqu_est vas 

trobades a l'estranger, corresponen a temps 

posteriors, principalment a l'Edat del bronze. (3) 

La cultura megalítica des de Portugal passà 

al Pa~s cantàbric i d' aquest a Catalunya. Aques

ta cultura sofreix en el Principal modificacions 

~mportants, de forma que apareix com una crea

ció pròpia. La gran massa de troballes de la ci

vilització megalítica catalana es pot dividir, a 

criteri de Bosch-Gimpera i Serra Ràfels, en tres 

grups, els quals cada un d'ells representa un pe

ríode, puix que en el mateix grup s' hi troben 

iguals tipus cada vegada que el mobiliari sepul

cral ~'ha conservat íntegre. La primera capa del 

(1) J. Serra i Vilaró. El va8 campas~ifoNne a Oata lunya i les Oo
ves n eolí tiques pàg. 96. 

(2) P. Boscb·Gimpera et L. Pericot. Oiv ilisations tle la Penüz.~u · 

le iberique • L'.Anthropologie• Paris, 1925, pàg. 424. 
(3) R. Bosch-Gimpera. Prehist. catal. phg. 71. 
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neolític mitjà segons la similitud dels 1nventa

ris i per la presència del vas caliciforme ; la ter

cera capa ·pertany al primer . període de l'Edat 

del bronze, i la segona constitueix un període de 

transició. Aquesta cultura s'havia desenvolupat• 

e11 el Pireneu català i pel carn~ del litoral havia 

ocupat eis departaments d_e l' Aude, tot el litoral 

mediterrani, Herault, Lozère, Aveiron, Gard, 

Boques del Roine i Alps marítims. Dés de Cer

danya aquesta cultura s' e_stengué pel departa

ment de l' Ariège. (r) 
En §'quest .moment de cultura expansiva el 

poble català es troba en plena potència : en el 

Llenguadoc impe1leix els braquicèfals vers al 

nord i a Catalunya empeny la cultura argàrica 

cap al sud. Per altra part la cultura megalítica 

comú als veïns del poble català, els cantàbrics 

i els gascons, promptament es diferencia una 

d'altra, i es formen per consegii.ent tres nuclis 

independents : un_ en el País basc, un altre a 

Catalunya i un altre al sudoest de França. 

L'expansió catalana segurament haurl.a con

tinuat per la part sud, però al final del neolític 

una altra ona de braquicèfals apareix a França, 

envaint de nou el Principat, de ·manera que 

aques,ta invasió fou tan important que l'Edat del 

bronze a Catalunya constitueix una era pura

ment defensiva. 
La misèria durant l'Edat del bronze és en 

nostre ·país evident, puix que no existeix cap 

signe de cultura. "L'actitud defensiva féu que la 

cultura catalana en l'edat que s'acaba de citar 

fos senzillament una perllongació de . la de 

l'eneoHtlc. 
La primera Edat- del ferro s'anunci~ a Cata

lunya per una i.nv.asió de dolicacèfals. Són els 

portadors de la cultura d'Hallstat. Aquesta cul

tura germànica no penetrà en les comarques de 

l'interior, sinó que es reduí a ocupar la costa. 

Despré~ succeeix una altra invasió, la del po

ble d'Almeria o Iber, que seguint la via del 

litoral arribà fins a Provença. Per altra part els 

ibers devien així mateix progressar per la Ca

talunya oécidental, a jutjar per les múltiples es

tacions ibèriques descobertes. 

En la segona Edat del ferro es realitza la gran 

expansió celta o gala, portadors de la cultura de 

]a "''ène·. · 

La era històrica comprèn la dominació ro

mana, la visigòtica i la invasió musulmana. Amb 

la guerra de la reconquesta Catalunya recobra la 

seva independència i amb èlla ben aviat començà 

a florir la cultura que caracteritza e] poble ca

talà durant tota l'Edat mitjana. 
(e ontiffi!Uarà) 

(1J Bosch-Gimpera et Serra Ràfol s. 'l!lluàes S!t?' le Neolithique et 
Emolitique en F?'amce. Revue a uthropologique.Paris,oc t·cl cbre 1925 . 
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Acció del fred • 
1 de la calor la terra én 

E/ s sabut i comprovat ~er tots els. agricultors 
que dintre un mateix terme ht ha terres 

en les quals les plantes creixen i els fruits ma
duren més aviat que en altres . Això és degut 
moltes vegades a què unes terres es troben més 
_arrecerades que altres i .per consegüent estan 
més o menys eKposades a l'acció de l'aire fred o
tebió. En les terres muntanyoses les plan.tes es 
desenvolupen més en els solells o terrenys ex -· 
posats al migdia, en tant que en les bagues o 
terrenys de cara al nord, la vegetació és molt 
tardana. 

La quantitat de calòric de les terres no de
pèn exclusivament de l'exposició d'aquestes, sinó 
també de llur composició quimica._ Les terres 
de color negre són dipositàries de calor, men-

• tre que les blanquinoses, pel contrari, no el 
retenen gens. 

Experi~ncies realitzades han demòst:rat que Ee
cobrint la (erra de guix o de fum d?estampa, do
naren -aquest resultat : 

Sorra 
Guixosa ... 
CaÍcinosa 
ArgiÍa - ... 

Terra 

de la blanca de la negra D ife rènc ia 
Te lllperatura 

43°'2S soo'87 7"'62 

43 'so sr '2S 7 '7s 
42 'Ss so 'so 7 '6s 
4I '2S 48 '87 7 '62 

Una altra causa de fredor en les terres és la 
humitat que tenen. A l'aigua li costa més d'es
calfar-se que a_ la terra; per això, com més · hu
mitat té una terra, més freda és. A més , l'aigua 
amb l<'J. calor s'evapora, i aquest fenomen ta m
bé fa baixar la temperatura. Passa com l'aigua 
que hi ha en els cantis quan traspua, la qual es 
conserva més freda que la dels que no deixen 
traspuar-la. 

· Aixi, l'anàlisi de dues mostres de terra, una 
humida i altra seca, 1 de la mateixa naturalesa , 
ha donat: 

~---'-~-T_en-:::.a _____ _ 
de la b lanca de l a negra Dife rènr..i a 

Tempera tura 

Sorra 37" ' 2s ·44°'7s 7"' so 
Guixosa ... 36 ' 2s 43 '62 7 '37 
Calcinosa 3S '63 43 'oo 7 ' 37 
Argila 37'so 4s'oo ' 7'so 

El que la terra sigui nua o estigui recoberta 
de verd, també fa que s'escalfi més o menys . 

Després q~e les terres s'han escalfat, per raó 
del sol, es refreden quan no fa sol. Però no es 
refreden pas tótes per igual. 

Les sorres es refreden més de pressa que cap 
altra terra; després segueixen, per ordre, la ter
ra guixosa, l'argilosa, les terragq.des. 

A les matinades, en sortir el sol, és quan les 
terres són més fredes. Aixi que aquest surt s 'es
calfen i cap· a la una és quan són més calentes , 
arriben a aquesta hora a ésser-ho més que l 'ai
re, i .de seguida comencen a refredar-se. Això 
passa a la capa de sobre de la terra. A les al
tres capes l'escalfament i el refredament es fan 
més poc a poc. Aixi també s'ha observat que la 
capa de sobre arriba a ésser més calenta en els 
temps de la calor atmosfèrica més gran, però 
les capes de sota són més calentes un temps des
prés d'aquell màxim de calor. Per altra part, com 
més s'enfondeix més poc canvia la temperatura, 
fins arribar a un punt en què sempre és igual. 

UI@ altra causa de la temperatura de la terra 
és ~1 que hi hagi o no matèria orgànica. P er 
aix9 diem els agricultors, parlant d'una terra 
molt femada, que és calenta de fems. És que 
aquests, com les terragades, quan es descompo
sen dins. la terrà, fermenten i donen calor. 
Aixi, per a la sembra d'airoles, es recobreix la 
terra amb fems. 

Ara bé; el conèixer tots aquests factors que 
determinen que la terra sigui freda o calenta, 
és molt convenient per als agricultors, ja que 
d'ai:~ò -en prové que les plantes grillin o germi
nin més aviat, i que madurin més de pressa . 

ANSELM PERRAMON 
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El què guanya la mestressa d'una • masta 

CADA una de les nostres mestresses pageses, 
en arribar el. cap de l.!any, ha guanyat 

una suma considerable de diners . La jornada 
llarga i complexa, amb molt poques reposades, 
què reealitzen les nostres pageses, fan de les 
mestresses un dels puntals més ferms de la ri
quesa agropecuària. 

Potser a cap pagesa de casa nostra no se li 
ha acudit de valorar el seu treball . Aquesta va
loració l'hem tro_bada en un periòdic agrícola 
suís , i no ens hem pogut estar d'extreure'n les 
dades que segueixen. · 

Es tracta d'una pagesa que resumeix la seva 
labor durant els trenta anys que com mestressa 
ha regit una masia. 

Cada setmana, durant aquests trenta anys , 
diu la mestressa suïssa, he pastat i al mateix 
temps he fet algunes pastisseries . Compto que 
he fabricat :43.400 pans i 7.890 pastes . 

També he · curat del galliner. En trenta anys 
he criat 2.88o pollastres i venut per 15 .000 francs 
d'ous. 

A la corralina hi he criat tan sols 40 garrins 
i engreixat r8o porcs. Els àpats que he donat a 
aquests animals pugen a I31.400. 

El temps que he passat al mercant -portant-hi 
a vendre diversos productes, no baixa de 9.6oo 
hores. Els diners que n'he tret sumen 78.ooo 
francs. , · 

De les fruites que no tenien _bon aspecte i de 
les quals no en podia fer diners, he fet confi
tures, conserves, licors i aixarops. He fabricat 
5·950 quilos de confitures; he conseryat llegums 

i fruita per 7-450 quilos, i he fet un miler de . · 
litres de licors. 

He confeccionat 494 vestits per a d0na i home 
(d'aquests pantalons, ermiUes i bluses), he fet 
224 parells · de mitge~ i mitjons i 200 vestits 
per a infants. Tot això a part d'apedaçar ves
tits, llençols, etc. A més he confeccionat 132 
camises d'home. 

En aquests trenta anys he servit 56.990 àpats 
-ordinaris. He assistit a 90 banquets, dels quals 
30 familiars, 4 de casaments i 9 de bateigs. 

En trenta anys, i tiranf pel cap baix, he pas
sat 43.68o horas a escombrar, espolsar i rentar. 

Esposa i mare, la vida de família m'ha en
cantat. Les poques hores vagatives que tant jo 
com els meus ens hem permès, les hem trobades 
sempre delicioses . . 

Mare de inc :fil·ls, dels quals l'hereu és avu-i 
cap de casa, tinc a més 1a satisfacció d'ésser 
àvia de sis néts. 

Vídua al éap de vint anys de matrimoni, he 
hagut d'oc~par-me forçosament del conreu dels 
camps, com també de 1es relacions exteriors de· 
la propietat. Això ha durat nou anys, entre els 
quals hi ha hagut els de la guerra. 

Les 22 hectàrees de què consta la nostra pro
pietat em donaren molts mal de caps durant 
aquests nou anys en què vaig menar tot el ne-

goci. •. 
Malgrat tot he viscut feliç ; no penso que les 

mullers i mares de ciutat-, en arribar a velles, 
pug~in estar tan íntimament satisfetes de la vida 
com ho sóc jo. 

LA MILLOR T·UBERIA PER ' A 

A · PRES SIO CONDUCCIONS 
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Per a fer escumosos els vins blancs 

P-ER a fer escumós el vi ,blanc :el vi ha d'és
ser en primer lloc classificat i brillant i 

que poss_eeixi certa quantitat de sucre capaç de 
poguer determinar dintre la botdla una 'produc-

. ció d'escuma abundant. Per regla getieral, el vi 
_blanc no conté pas ·prou sucre de canya pur i re
finat ep quantitat necessària, o sigui, aproxima
dament 20 grams per litre. Si es vol produir. u~a 
escuma abundant es pot augmentar la dosi de 
sucre, però no excessivament. Abans de posar _ 
el vi en arrípolles s'aconsella afegir-hi llevat se
leccionat, el qual facilita la fermentació dintre 
l'ampolla. 

Els vins blancs per a devenir escumosos 
deuen ésser el menys de ro graus. Convé asse
gurar-se de què aquests vins no contenen àcid 
sulfurós en gran proporció, puix que aquest àcid 
provocar_ia l'atur de la fermentació i el vi seria 
d'olor repugnant. No obstant, es poden utilitzar 
vins sulfitats i enlluquetat13_ per tal d~ conservar-
los-hi llur. dolçor i evitar de què s'engrogueixin. 
Quan un hom es troba amb vins massa sulfitats, 
és CQnvenient airejar-los per mitjà d'una bomba 

de 
., . conventencta . -

UNA de les característiques de la cria de 
l'ànec és la gran facilitat amb è¡uè as~i

mila els aliments . Si un pollet de_ les races més 
precoces exigeix tres mesos almepys per a po
guer-lo vendre pel consum, un anedó de bona 
raça, pot destinar-se al mateix fi en vuit set
manes. 

La cria d'ànecs és molt avantatjosa en els 
llocs humids q~1e són, principalment, els contra
indicats per a les explotacions de gallines. Els 
ànecs poden donar ensems ous i carn en les ma
teixes proporcions que les gallines. 

. 

collocant l'extrem de la mauguera d'impeliment 
dintre .el vi. 

El vi blanc que s'ha de tornar escumós: s'ha 
de posar en ampolles especials, que siguin fortes, 
poguent resistir una pressió de cinc atmòsferes . 

Les ampolles s'han de tapar amb taps bons, 
subjectats amb una grapa metàllica. A seg_uit les 
ampolles es cólloquen agegudes en el celler, on 
hi haurà una temperatura de rs graus aproxima
damentJ El vi entrarà aviat en fermentació i 
aquesta durarà almenys dos mesos. És llavors 
que es forma 1' escui!l&. 

Per a obtenir un vi escumòs perfecte cal prac
ticar el desgorjament, segons el mètode xa~
panyès. Les ampolle~ es colloquen damunt un 
pupitre,· amb el coll cap baix. Un cop el pòsit ha 
baixat fins èl tap, es substitueix aquest per un 
tap nou. Aquest procediment permet treure el 
pòsit -que s'ha constituït durant la fermentació, 
el qual enterbola quasi sempre el vi. 

Els viticultors que posseeixen vins òlancs han 
d~ tenir interès en produir vins escumosos, puix 
_que llw consum va aug~entant cada dia. 

ToMÀS VIA 

l'explotació d'ànecs 

Hi ha una raça d'ànecs, els corredors indians, 
que és exèellent per a la posta . La posta de les 
ànegues de corredor indi comença a principi de 
l'hivern i arriba a donar de rso a 200 ous per 
any. L'ou del corredor indi és tan o més gros 
que el de gallina. Altra dels avantatges d'a-

- questa raça és que a diferència de la gallina, 
- l'ànega pot realitzar fins una tercera posta in--
~lú.,:; donant la mateixa quantitat d'ous que al 
primer any. 

La raça corredor ~ndi és de petit volum i per 
això indica el seu valor per a carn és reduït. Hi 
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han però, altres r aces com la de Rouen, Orping
ton, Kaki, Cambell, que a més d'un tamany re
gular realitzen una posta considerable, no tan 
grossa com la de corredor indi, però pels vols 
d'un centenar d'ous. Aquestes races són, doncs, 
molt apropiades per a obtenir al mateix temps 
ous 1 carn. 

Els ous d'ànega, per molta gent, tenen una re
putació dolenta, i fins s'ha arribat a Súposar que 
podien fer mal. Cal reconèixer però, que aquesta 
última atribució no és pas del tot falsa. Si al
guna vegada s'han produït accidents greus, la 

causa dels mateixos no seria pas dels components 
de l'ou, és a dir, de la seva naturalesa, sinó que 
respondrien a factors exteriors. La closca de l'ou 
d'ànega és molt més prima que la de gallina 
i per aquest motiu deixaria passar gèrmens 
o microbis amb relativa facilitat. Però cal fer 
notar, que això no seria pas una raó de pes. _Hi 
han gallines, principalment les alimentades amb 

una ració amb dèficit de calcari, que ponen uns 
ous am-b closca molt prima i no obstant mai 
s'han assenyalat accidents en les persones que 
els han consumit. Per altra part, els ous d'àne

ga no tots són de closca prima. La raó de les in
toxicacions seria tota altra i el mateix nodria 
passar amb ous d'ànega, que amb ous. de ga
llina. L'ànega quan no es té compte, va a pon
dre lluny i en ll ocs amagats. Qualsevol ou ex

posat al sol i a 1a serena al eaJ) de cert temps 
modifica la seva composició química, degut en 
primer ·noc al desenrotllament de g~rmen~ que 

han penetrat a l'interior. El consum d'ous d'aue
ga imposa, doncs, la certesa de què són frescos o 
relativament frescos. 

. Les races particularment apropiades per a la 
producció de carn són l' Aylesbury, Rouen fosc, 
i Pekin. Aquesta última és la més precoç, però 
té l'inconvenient de no voler-se . acoblar a ter
ra, sinó a l'aigua, és a dir, que per a criar aques

ta raça, és necessari disposar d'nu llac o d'un 
riu. La raça pequinesa pot assolir a- les vuit set
manes 2' 5 quilos de pes. _ 

Un, mètode força corrent en aneguicultura con
~isteix a practicar la hibridació entre l'ànec mut 

i qualsevol altre reproductor pertanyent a altres 
races. L'ànec mut o ànec de Berberia és un ani
mal de distinta espècie de la resta d'animals do

mèstics. L'ànec comú, de Rouen, Aylesbury, Or
pington, Corredor, etc., són avivids de la ma
~eixa espècie, però de diferent raça. L'ànec de 

Berberia, repetim, constitueix una espècie dife
rent a l'espècie a la qual pertanyen- totes les 
altres races domèstiques i entre ambdues espè
cies hi ha una diferència _ anàloga a la que exis-
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teix entre el cavall i la somera, que com és sa
but, originen el mul. 

L'acoblament d'un reproductor de Berberia o 
ànec mut amb un repro~uctor de qualsevol ra
ça domèstica produeix subjectes infecunds, igual 
que el mul. Per això els francesos anomenen a 
aquests híbrids m,~~zards. Doncs, bé ; aquests 
mulats d'ànec tenen . una propens:ó manifesta a 
créixer amb rapidesa i és per aquest motiu que
la hibridació d'ànecs és freqüent i avantatjosa 
pels avicultors que la realitzen. Els. mulats d'à
nec perden la meitat al menys del gus.t especial 
1 no gaire agradable, que caracteritza ' l'ànec 
mut. 

En la producció de l'ànec de vuit mesos s'ha 
de tenir en compte una cosa . En el moment que 
els ane(\ons posen les segones plom~s, entre vuit · 
i deu setmanes, els. animals. cessen d'augmentar
de pes i tot l'aliment que consumeixen serveix 
tan sols per a la nutrició del_ plomatge i això du
rant un mes. En iniciar-se, doncs, l'aparició de 
les segones plomes, o ~igui quan les ales s'en
trecreuen, per tal de no perdre un mes de temps 

i les racions que hi corresponen, serà el moment 
oportú per a el sacrifici o venda dds anedons. 

L'engreixament d'aquests animals s'ha de rea
litzar des de les sis o set setmanes en ga1liners 

reduïts. 
L'alimentació dels ànecs en general no és di

fícil. Si estan en llibertat i poden córrer per 
hortes ii:¡festades de llimacs i caragols, no cal
drà pas preocupar~se del seu racionament. Si a 
fora poden guanyar-se la meitat o la quarta part 
de la ració que els correspon, caldrà donar-los 
en el tancat o galliner, la part que els manquí. 

No és convE;nient obrir les-ànegues fins que 
hagin fet l'ou. P els ànecs d'engrei-xament m
tensiu valdrà més que no surtin. 

Els ànec,s que es tindran tancats caldrà do
nar-los-hi llur ració en tres o quatré àpets. La 
rac10 estarà composta d'aliments d'origen ve
getal i d'origen animal, sens oblidar els mine
rals, principalment pels ànecs en creixença i 
per . les ànegues ponedores. _ 

L'ànec és un animal molt voraç quan és jove. 
Els aliments caldrà servir-los-hi en recipients 
d'una mà de fondària, però disposats en forma 
que no hi puguin ficar les potes. Una bassa d'ai
gua, la qual es renovarà cada dia, pot servir de 
bany. 

Veus ací alguns exemples de racionament per 
a ànecs. No hi posem la quantitat perquè això 
depèn de l'edat, pes de l'animal i funció. De
més també cal tenir compte pels animals que 
es deixen en certa llibertat, la quantitat d'ali
ments que hagin pogut menjar. El límit qúanti-
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tatiu estriba en les deiri·es que · facin els ànecs. 

Breu : el racionament s'ha de fer per tanteig. 

Farina de carn I quilo 
Terceres ...... .. ...... ... 3 » 

Mani oc ··················· 3 )) 

Turtó de coco I )) 

Verdura ................. 2 )) 

Farina d'ostres 0'200 )) 

Farina c1e peix . . . .. . o' soo quilos 

Moresc ...... .......... 3 

12! 

Farina de faves . . . . . . I quilos 
Segó ................. ... 2 >> 

Turtó de coco . . .. .. .. . I >> 

Verdura ....... .. ........ 2'500 » 

Farina d'ostres .. .. .. o'2oo >> 

Les granes es donaran remullades amb vint
i-quatre hores d'anticipació. La ve-rdura trin

xada. Els aliments seran posats amb aigua en 

els recipients o cassoles, de manera que e1 con

junt tingui l'aspecte de sopes molt clares. 
M. ROSSELL I ~ILA 

NOTICIARI 
TERCERA ASSEMBLEA DE LA CONFEDERACIO 

SINDICAL · HIDROGRAFICA DEL PIRINEU 
ORIENTAL 

Ha estat facilitada a la premsa la següent nota ofi
ciosa de la reunió : 

«A la Cambra de Comerç i Navegació ha celebrat la 

seva primera sessió l'Assemblea de la Confederació Sin

dical Hidrogràfica del Pirineu- Oriental, sota la presidèn

cia del senyor delegat regi, general Vives. 
Hi ha assistí gran nombre de síndics. 
En el període de precs i preguntes, es donà compte 

d'una p;oposició subscrita pels senyors Montserrat Llo

pis, Tusell, VendTell i Castellvi, la qual, amb caràcter 

d'urgència, es contrau reclamar el nomenament d'una 

Comissió, perquè dintre el te1=ini de tres mesos es

tudiï i proposi els nous Reglaments pels quals hauria de 

Tegir-se en l'esdevenidor la Confederació; que es convo

qui una Assemblea extraordinària per a discutir i apro

var els dits Reglaments; que es procedeièKi immediata

ment ' a la ratificació dels nomenaments dels individus 

d~ la .Tunta de Govern, poguent els sindics ratificar-los la 

seva confiança, o anomenar a altres lliurement, i que 

en la interinitat es procedeixi per la Comissió al dit es

tudi, i fins a la nova ' convocatòria de l'Assemblea es li

mitin els organismes de la Confederació a resoldre i tra

mitar els assumptes indispensables. 
El senyor Montserrat :Dlopis, en breus paraules su

portà la .urgència de la proposició que diu que no va 

dirigida a ferir ni molestar cap persona que ostenti càr

recs a la Confederació, sinó a adaptar l'organització a 

un règim democràtic, en harmonia amb la transforma

ció que han sofert, inspirades en aquest principi, totes 

les Corporacions d'ençà· de l' adveniment de l'actual Go

vern. 
En votació .nominal s 'aprova per unanimitat la ur

gència, i pren en consideració de la proposició perquè 

passi a examen de la Comissió legislativa. 
En la segona sessió es discutil'a el seu dictamen. 
El senyor baró d'Esponellà creu que el prendre en 

consideració la proposició planteja una qüestió de con

fiança per als que eu la Confederació representen càr

recs electius, presenta a l'Assemblea la ·seva- ilimissió del 

oàrrec de membre de la Junta de govern. 

El senyor Montserrat Llopis li contesta que és un ex

cés de delic11-desa el que inspiTa la dete1minació del 

baró d'Esponellà, car ja ha manifestat que la propo ·i

ció no suggereix cap personalisme. 
Abunda en les mateixes raons el senyor Magrinyà. 

Diu que ha d 'ajornar-se tota determinació fins a co

nèixer el ~ictamen de la Comissió, i mentre no es pl·o

nunciï can acord per l'Assemblea sobre els extrems pro

posats. 
· El senyor Santasusana s 'adhereix al criteri sustentat 

pel baró ~'Esponellà, i presenta igualment la dimissió 

del càrrec de ·.membre de la Junta de Govern. 
Per la seva part, el senyor Puig Marcó, qui represen

ta el Consorci del Port Franc, on han cessat diverses 

persones ·de les que 1 'elegiren per a ostenta1~ tal repre

sentació, Gonsidera que• ha d'abstenir-se d'intervenir en 

el successiu Eln les deliberacions de 1 'Assemblea i en la 

Junta de Govern, mentre la seva ratificació o substi-
tució. -

Li contesta el senyor delegat regi. Diu que, molt al 

contra,ri, creu que és un deure per al senyor Puig Mar

eó de seguir actuant com a sindic, i com a tal havia. de 

considllrar-lo també la Confederació mentre no es comu

niqui oficialment la seva substitució. 
El lletrat assessor senyor Gaoy de Montelló manifestà 

també que ja era el seu- propòsit, en cessar el ministre 

de Foment que el distingi amb el seu nomensment, de 

sotmetre la seva dimissió a l'Assemblea, puix que sols 

comptant amb la confiança de la dita Assemblea es 

proposava seguir ostentant el càrrec. 
Els senyors Ferran Galter i López Tabar li contesten 

i li diuen que la dita confiança no li mancava, car la 

seva tasca era ·estimadíssima. 
El senyor de Riba fa ús de la paraula. Primer que 

tot dirigeix una salutació a l'Assemblea, en venir per 

primera vegada a representar el Patronat del Montseny, 

puix que ja hauria hagut de venir des de la seva cons

titució representant un nucli d'entitats que el designa

ren com a síndic, sí bé el vet de certa autoritat aliena 

a la Confederació obligà que fos substituït per una ter

cera persona. Sosté el criteri de què s 'imposa una revi

sió de tots els · nomenaments, puix que davant del prece

dent del seu cas pot ésser objecte d'entredit la repre

sentació dels senyors síndics, primers interessats a os-
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tentar dignament el seu càrrec. E logia el senyor Puig 
Marcó per les seves manifestacions i creu que tots els 
síndics elegits per entitats i corporaci ons ja hauóen ha
gut de recap tar la ratifi cació de llur nom enam ent. 

J!jl delegat regi, general Vives , en don ar per acabat 
el debat , mentre no dictamini la Comissió sobre la pro· 
posta, s'es tén en consideracions i explica com presentà 
per dues vegades la dimissió, des del darrer canvi de 
Govern, la qual no li fou acceptada per l 'actual minis
tre de F oment , qui li pregà que seguis en l'exercici del 
seu càrrec, i conseqüent amb els seus principis de des
cabdellar sempre tota com esa que li hagi estat confiada, 
com si es tractés d'un càrrec vitalici , ha seguit desple
gant la seva m ajor activitat i zel en pro de la Confede
ració, amb m ajor m otiu en aq uests darrers temps, re
presentan t al Govern el veritabl e . estat del problema hi
dràulic a Catalunya, on l'auxili de l'Estat en aquest res
pecte ha estat fin s avui quasi nul, no obstant é ser la 
regió on l 'aprofitam ent dels seus petits rius és m és pa
ten t, gràcies a la iniciativa particular, i on el rendiment 
de les obres hidràuli ques pot ésser més immediat. • In
vita els senyors s índics a collab01 ar pels fins de la Con
federació. D esplega les seves iniciatives en el si de la 
Confederació arn b el maj or esperit de concòrdia i glossa 
una fra e del senyor Cambó. 

El senyor Ferran Galter formulà una moció encaiii1ina
da a elevar al ministre de F oment la solHcitud de l'a
jut econòmic de 1 'Estat , necessari per a seguir descab
dell an t el pla d'obres de la Confederació , davant l'oblit 
a que ha estat relegada la nostra regió en màtèria hi
dràulica pel Poder püblic. Es aprovada la proposta per 
unanimitat. 

Es donà lectura dels acords de la Junta de Govern, 
adaptats des de la darrera Assemblea, i de les mocions 
i propostes de no11S síndics . S 'acordà que passessin aques
tes a dictamen de la Comissió d'actes, • aixf com una 
instància de la Societat General d'Aigües de Barcelo
na i d'una altra entitat, solli citant reprè"sentació en 1 'As
sembiea . 

E l secretari donà lectu1·a del" «Compte general d'ope
racions de 1'929» i del dictamen de la Comissió de Pres
supostos i Comptes, en què es proposa _ l' ap~·ovació·, i s'a
nuncia que queden exposats els comptes a la Secretaria
fin s la sessió de dem à , en Ja qual haurà d'acordar sobre 
els dits comptes 1 'Assemblea . 

Finalment , el senyor delegat regi i l'advocat assessor 
exposaren la tasca del Comitè Central de Confederacions, 
i s 'anuncià l'ordre del dia per a la segona sessió. 

SEGON_A SESSIÓ 

Començà ient ús de la paraula 1 'advocat assessor se
nyor Gay de Montellà, el qual insistf en els seves ma
nifes tacions de la sessió anterior en el sentit de consi
derar-se dimissionari del càrrec si l'Assemblea no li ra
tificava expressament la seva confiança. Prengueren part 
en el debat els sen yors Ferran Galter i Travé, els quals 
elogiaren la tasca i l'activitat desplegada p el senyor Gay . 
S 'acordà per aclamació atorgar-li un vot de confiança. 

S'aprovaren els comptes _ generals d'operacions de 
l'any 1929, llegits en la sessió anterior , d'acord amb la 
proposta de la Comissió de Pressupostos i Comptes, des
prés de les explicacions que formulà el Recretari de la 
Comissió senyor Alfred Vinyes. 

El director tècnic i delegat de Foment, senyor Gon
dàlez-Granda , desenrotllà l'estat dels treballs de la Con
Íederació, presentà ja tres projectes acabats i facilità les 
seves explicacions amb diversos gràfics i 1I!1apes que fo-

AGRiCULTURA I RAMADERIA 

ren exposats en el saló de sessions . El senyor Travé 
dedicà frases encomiàstiques a 1 'encertada d_irecció del 
senyor Gonzàlez-Granda~ i féu ressaltar, de més a més, 

' l 'agraïment que en particular li deuen els terratinents 
i usuaris afectats per I 'obra del Pantan de Foix, puix 
que gràcies a la perícia .d'aquell pogueren salvar-se les 
dificultats que presentava el desenrotllament pràctic del 
projecte, i proposà , finalment, un vot de gràcies al dit 
senyor, el qual fou atorgat per l '~ss mbl ea per acla
m_ació i aplaudiments ~ Agraí el senyor Gonzàlez-Gran
da la manifestació de l 'Assemblea, amb la qual '- di
gué - havia _cregut $81I11pre que estava compenetrat, 
puix qu e el sol dubte de no comptar amb la seva con
fiança hauria motivat la seva dimissió: Acabà aquest· de
bat el delegat règi, després de congratular-se del just 
acord de l'Assemblea per haver· estat ell qui ha tingut 
més bona ocasió d'apreciar la tasca intensa del senyor 
delegat de Foment. 

A continuació són aprovats els següents dictàmens de 
la Comissió legislativa i d' actes: Un declarant vacants 
els càrrecs de síndic en propietat i suplent de la zona 
novena agrícola, corresponent al Tram Alt del riu Llo
bregat; s 'acordà convocar elecció parcial dels dits càr
recs. -Altre proposant que es èoñcedeix:i a l a iHustre Jun-

- ta d 'Obres del P ort de TarpÍgona el dret de tenir re
presentació en 1 'Assemblea . .¡\ltre proposant concedir 
igu;u representació a la Societat Gen~ ral d'Aigües - de 
'Barcelona i a l'Empresa Concessionària d'Aigües _ del 
ri·u Llobregat. Es tindrà per designats com a síndics en 
propietat d 'aque!!_tes societats, _ respectivament, els se
nyors Josep M. Soler i J:;luís Soucheiron. Altre tenint 
per -designat per al càrrec de sindic en 'propietat del Tram 
Baix del Ter el senyor Francesc Coll i Tm·bau, alcalde· 
de Girona. I altre, finalment, proposant que s 'aprovin 

, els extrems de la proposició presentada ahir pels senyors 
Montsen-at Llapis, Caste11v1; Vend1·ell i Tusell, rectifi
cada sols en el serftit q te sigui la Comissió legislativa i. 
d;'actes de l'Ass81I11blea la que assumeixi el comès d'es
tHdiar la modificació dels Regiments de la Confedera
éió . 

En la discussió dels dits dictàmens intervingueren di
versos síndics i s suscità un petit incident en fer . ús 
de l a paraula en -català el senyor Tusell, i en persistir 
en la seva actitud després de pregar-li que, per a la 1 

' millor comprensió d'alguns senyors presents que fto do
minaven l'idioma regional, s'expressés en 'castellà. L'in-
cident fou tallat per la presidència. . 

En sotmetre 's a debat el compliment _ del tercer ex
trem de la proposició, signada, entre al:tres, pel senyor 
Montserrat Llapis,- relativa a què es ratifiqui immedia
tament el nomenament dels actu!!<ls membres de la Jun
ta de Govern o elegir-ne d'altres, el senyor Folrà pro
posà la ratifiéació de confiança, en tant que el ' senyor 
Tusell soHicità que · es procedís a una nova elecció de 
çàrrecs. Hi hagué una llarga discussió; a1IJ1b aq_uest mo
tiu, eh la qual intervingueren els senyors Folcrà. Mont
serrat, Llapis, Sunyer, López T a.bar, Tusell, l!'erran Gal
ter i Coma Ferrer : aquest darrer anuncià que si es 
feia una nova elecció que no impliqués la ·ratificació de 
confianÇa a tots els membres de la Junta, ell no accep
taria sHguir en el càrrec, per considerarse completament 
;dentificat amb ells, sense excepció, i haver existit sem
pre una gran compenetració en el si de la Junta que ha 
desemotllat la seva tasca sempre amb gran independèn
c ia i altééa de mires . 

El baró je Montclar entén que el plantejament de 
la qüestió de confiança a la Junta solament pot· deter
minar-lo, o bé per haver-se produït el seu nomenament 
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eu forma coactiva o bé per ésser objecte de censura al
gun dels seus actes. Pregunta si hi ha algun d'aquests 
motius, i no s'explica aleshores la proposta en conside
ra.r negatiu el silenci de l'Assemblea. 

El president, considerant suficientment discutit el cas, 
s uspèn la sessió per cinc minuts per tal que els síndics 
puguin posar-se d'acord sobre , la ratificació de confiança 
de la Junta de Govern o sobre nous nomenaments per 
als seus càrrecs electius. 

Represa la sessió, insistint el senyor Folcrà i altres 
síndics en llur proposta- que sigui ratificada la confianÇa 
~ tots els membres de la Junta de Govèrn, es procedeix 
a la votació nominal i secreta, de la gual. resulta apro
vada la ratificació de :poders.per 27 vots en pro i 26 en 
contra. El senyor Coma Ferrer, davant el resultat de 
la votació, estimant que s 'ha produït una divisió en el 
si de l'Asstmblea i no resignant-se a representar de iet 
un sector determinat d'ella, presenta. la dimissió del seu 
càrrec de membre de la Junta de Govern. El baró d'Es
ponellà manifesta que la seva delicadesa no li permet 
considerar ratificad.a la confiança per ~n sol vot de di
ferència en 1 'elecció i pre!'entà igualment la dimissió del 
seu càrrec. 

Aque~tes dimi ssions ocasionen un ' nou debat, el qual 
acaba acceptant-se per unanimitat la proposta formula
da pel senyor Jaume de Riba elf el ·sentit de no accep
tar les dimissions presentades. · 

Finalment, el delegat regi, general Vives, recollint 
algunes. manifestacions emeses en el descabdellament de 
la discussió, proclama que la Confeder!!_ció seguirà des
enrotllant la s~va finalitat amb vistes únicament al fo
ment de la Tiquesa hidrltulica de ' la regió catalana, i no 
dubta que I 'el~vat criteri dels senyors síndics és garan
tia per a refusar tota mena de partidismes polítics, en 
la qual cosa trobaran en . ell un - ferm def!)nsor, pui.x la 
seva condició de persona aliena completament · a la _polí
tica mai nò ha pogut ni podria conviure amb altra nor
ma de conducta que la de elaborar simplement pel fo
m ent i prosperitat de la riquesa del país, sempre . amb 
el major respecte i acatament a lès autoritats consti
tuïdes. 

*** 
A l'Assemblea de la Confederació «La Veu de Cata

lunya» lli posa el següent come!;ltari : 

·UNA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA 

En la història, en la política i en la literatura eren 
ja famosés les victòries pírriques. Es a dir, les victò
ries que signifiquen l'anihilació dels vencedors. Des 
d'ahir, aquestes victòries pírriques seran també famo
ses a les Confederacion-s Hidrogràfiques de la Dictadura. 

Els nost1:es lectors ja coneixen els antecedents 1 els 
detalls de la qüestió. També estan assabentats dels in
cidents esdevinguts fJ, les sessions de dijous i divendres . 
Cal, però, remarcar algunes circumstàncies prou dignes 
d'esme~t. · 

Fou aprovat per unai:J.imitat - el dictamen de la Comis
sió d'Actes i Legislació que recaigué _en la. proposició 
presentada pels nostres amics els- sesyors Xavier Tus
sali i Montserrat Llapis, el primer, síndic representant de 
Í'Ajuntament de Barcelona. Qalia, doncs, que es posés 
a votació si l'Assemblea ratificava o no la seva confian
ça a la Junta de Govern. 

La discussi_ó fou molt viva, i en procedir-se a la vo
tació, secreta, tothom veié amb sorpresa que no sortia 

-- -
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nap papereta en blanc. Semblava que un sentit extra. 
dictatorial de la delicadesa aconsellava l'abstenció a 
aquelles persones damunt l'actuació de les quals es plan
tejava precisament la qüestió de confiança. Els interes
sats, però, devien ~pina-r d'altra manera. Fet I 'escrutini 
entre 53- votants, resultaren 27 vots a favor de la rati
ficació de contiança a 1a Junta de Govern i ~tl vous eu 
contra. i un sol vot en blanc I La Junta de Govern 
s 'havia votat, és clar, ell a mateixa, la confiança I Psi
cologia, lògica i ètica del més pur estil dictatorial! 

Ara que, després d'aquesta votació, segueix mancant 
a la Junta de · Govern la confiança de l'Assemblea. Aixi 
ho entengueren els que s 'apressaren a dimitir ll~t~rs càr
r~cs . L'altre sector, però, s'ha votat ell mateix la con
fiança i per un moment s 'ha fet la illusió de poder con
tiñuar en els seus llocs. 

Una altra il-lusió fugissera I Sembla mentida que la 
colpidora experiència dels darrers mesos no hagi ense
nyat encara res a certes persones entestades a seguir 
la política de 1 'estruç I 

L'elecció de la nova Junta de Govern ha estat, doncs, 
solament ajornada. Es clar que la Junta actual. des
prés d'aquesta victòria pírrica, no pot seguir regint la 
Confederació. La votació ha demostrat clarament que 
la Junta de Govern segueix tenint la confiança d'ella 
mateixa. Però no té la confiança de I' Assemblea. ()lue 
és l'única que, fet i fet, compta. 

LA UNIO DE VINYATERS DE CATALUNYA 

La Comissió de ]_a Unió de Vinyaters i dels Sindi- -
cats Exportadors -de Vins de Catalunya, que ba treba
llat conjuntament per a la solució de l'actual crisi vi
tícola, . ha tingut la sort d'arribar a la concreció d'un es 
bases de caràcter general que entenen haurien d'ésser la 
base fonamental de la llei de vins i, que han subscrit 
tots els reunits . 

L'esmentada Comissió en ple ha visitat el president 
de la Diputació Provincial, En J oan Maluquer, al qual 
s 'assabentà de les gestions fetes i documents subscrits . 

- El senyor Maluquer demanà amples explicacions i mi
miciosos detalls del problema que 1 'interessa com a re
presentant de Catalunya i com a vinyater. Prometé 
transmetre el clamor dels viti-vinic~ltors al Govern i 
presentar en moment. oportú i junt amb els presidents 
de les Diputacions 'catalanes al cap del Govern, a la Co
missió de productors i comerciants portadora del docu
ment que tots sub§criuen. 

-Per la Unió de Vinyaters de Catalunya ha estat tra
mès al president del Consell de ministres el telegrama 
següent: «Unió Vinyaters Catalunya, en regraciar R. D. 
darrer, ha de manifestar a V. E. insuficiència per des
proporció entre magnitud crisi vitícola i simplicitat re
mei proposat transitori i d'aspecte parcial, perquè no 
resol res de l'exportació i perquè crisi general reclama 
solucions generals i m és definitives. Anunciem bases ge
nerals llei vins d'acord exportadors. - President, Simó. >> 

REOBERTURA OFICIAL DEL PALAU D'AGRICUL
TURA 

Amb tot i que el temps no hi acompanyava gens, una 
nombrosa concurrència asisti diumenge a l'acte oficial 
de la reobertura del Palau d'Agricultura en la seva nova 
etapa qu~ bé podem anomenar popular. 
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En representació de l'Ajuntament hi asistiren els re
gidors i tinents d'alcalde senyors Rocha, Massot i Coll 
i Rodés. Per la Diputació hi era ei seu vice-president 
senyor Santiago de Riba. Pel Comitè directiu de I 'Expo. 
sició els senyors Rubió j Maynés, ultra els caps de Ser
veis senyors Bassegoda i Tarragó. També hi havia el se
nyor LozanoJ per la Llotja; els senyors Vigueria i For
tuny, director i organitzador, respectivament, del Palau. 

Entre les comissions d'organismes que enviaren repre
sentacions es trobaven: el' baró d'Esponellà, president 
de l'Institut Català de Sant Isidre; Masuons, secretari, 
i els membres de la Junta directiva senyors Soterres i 
doctor Farnés i Bach; el president de la Unió de Vina
ters de Catalunya, sen or Simó; el pres· dent del Foment 
Nacional d'Hort;cultura. senyor Magriñà, i Junta di rec
tiva; el president de l'Associació d'Agricultors; el direc
tor dels Serveis d'Enologia de Catalunya, senyor Olive
res; el senyor Vila, dels Sindicats de Magatzemi.stes i 
Exportadors de Vins de Cabalunya; el delegat de la Cam
bra Oficial d'Agricultura de Barcelona; delegat de la 
Cambra Oficial Agl'icola del Vallès; el de la Federació 
Agrícola Catalana-Balear; el de la _ F ederació Comarcal 
de Sindicats del Pla del Llobregat, i una comiss.ió d'alum
nes i ex-alumnes de l'Escola ~u per ior d' Agricultma. 

Així mateix enviaren llur adhesió molts Sindicats i 
Associacions d 'exp01·tadors de fruits i vins de les ,provín
cies catalanes . També hi eren el senyor Ribes, arqui
tecte, que, junt amb el malaguanyat Mayol , ai¡¡:ecà- el 
magnífic Palau de 1 'Agricultura ,_ mostra de gust que enor
gulleix I 'Exposició Internacional. 

Sense que precedissin discursos, tots els elements ofi
cials , invitats i Premsa, recorregueren detingudament 
les diferents naus en què se subdivideu el Palau, com
provant com en cada una de les· seccions de maquinària, 
productes alimenticis, licors, etc.; etc ., s 'havien inten
sificat les reformes i ampliacions que els e¡¡:positbrs por
taren a cap en ll urs stands per tal que els visitants no 
trobessin a fa ltar l 'absència d' alguns expos)tm;s i cases 
estrangeres que donaren per acabat el seu període d'ex
posició. L es autoritats trobaren en llurs respectius stands 
tots els propietaris els quals donaven detalls dels seus 
productes o feien funcionar les màquines . 

Tots els invitats, amb les autoritats, passaren després 
al saló de conferències · on foren obsequiats amb un es
plèndid lonx. 

A causa del mal temps calgué suspendre les festes po
pulars que hi havia an unciades a la tarda, ies quals se 
celeb1·aren el diumenge vinent. 

REDNIO DE CAIXES RURALS A L 'INSTITUT AGRI 
COLA CATALA DE SANT ISIDRE 

Fa poc va celebrar-se a l'Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre 1 'ammciada reun:ó de representants de les Caixes 
Rurals dels Sindicats Agrícoles per tal de tractar de la 
difícil situació_ que els ha creat les darreres disppsicions 
dicLades pel Govern de la di ctadura en els seus darrers 
temps . 

Hi assistiren els presidents o delegats de gairebé totes 
les Caaes Rurals de Catalunya, que s 'acosten al cen
tenar. · 

El senyor baró d'Esponellà va- donar la benvinguda 
als representants de les Associacions d'Agricultors dedi
cades a fomentar l'estalvi i a practicar el crèdi t, en for
ma que satisfà les aspiracions de tots els que s'acullen 
a. aquestes institucions. Els va oferir el més decidit con
curs de 1 'Institut per a defensar-se del perill de mort 
que els amenaça. 

. ·-

--

AGRICULTURA RAMADERIA 

El president de la Federació Sindi cal Agrària de Gi
t'ona, Jaume Rossich , després d'agra ir l 'actuació de l'Ins
titut no solament en el que es refexe ix als inter~ssos 
flels agricultors,, sinó també eu quant es preocupa de de
fensal' 1 'agricultura organitzada., féu 1m detingut estudi 
èe les disposicions legals que afecten al funcionament 
dels Sindicats i especialment a les Caixes Rural s per ells 
constituïdes . 

Afirmà que aquests no podran funcionar si se'ls obliga 
a complir amb determil;ats reqqisits que va enumerar , 
anali tzant les conseq üències pràctiques qu e se'n deriva
ran. Si el Govern s 'entesta a mantenir les disposicions 
del seu ante~essor-digué-en acabar-se el mes de maig 
s'incautarà de totes o· de_la major part de les Caixes 
Rurals. 

E I senyor Rossich va acabar indicant les orientacions 
que hauri en de prendre 's per assegurar la seva subsis 
tència. 

E l senyor Comte, de Pla de Cabra, va manifestar qu e 
la cooperac~ó agrícola rebria un cop mortal, puix que la 
cooperació descansa precisament en les Caixes Rurals. 

El senyor Torres C Sayol, 'B.e Caldes de Montbuy, va 
demanar determinats aclariments que li foren donats. 

Parlaren encara, Celestí Martí, de Castellvell, el pre
sident del Sindicat Agrícola «L'Oliva Arbequina», d' Ar
beca, senyor Piferrer , i altres , apreciant-se unànime
ment la gravetat del moment per a les Caixes Rurals i 
també s 'aprovà per tman'mitat les següents conclusions 
que seran adreçades al President del Consell de Ministres . 

H eu-vos ací les 

Conclusions aprovades : 

1.a Que es reconeixi que per a seguir disfrutant de 
les execucions tr ibutàries de la Llei de Sindicats Agrí
coles és suficient la R. O. del Ministre d'Hisenda reco
neuent-les a cada Sindicat o Caixa Rural '¡ la inscripció 
d'aquests en el regist¡:e especial dels Governs Civils, 
creat !?er l'article 2.on de la Llei de 28 de gener de 1906. 

2.a Que. es declari que la facultat d'inspecció dels Sin
dicats agrícoles i CaixeJ; Rurals no competeix a altres 
organis~es que els que depenen del Ministeri d'Econo
mia (en substitució del de Foment) i del d'Hisenda a 
tenor de l'article 6.è de la Llei de 28 de gener abans 
citada. 

3.a Que per oposar-se a. dita Llei fonamental, votada 
en Corts, no són aplicables als Sindicats Agrícoles i Cai
xes Rurals les d;sposicions del R. D. de 21 de novembre 
últim (Gaseta del 27) dictat pel Ministre d 'Ec9nomia i 
menys les del R. D . de 21 de novembre de 1929 (Ga
s~ta del L•r de desembre) del Ministeri del Treball re
gulant l'Estatut especial de les entitats particulars d'es
talvi, perquè en negar el dret a 1 'ús de les . exencions 
tributàries a di tes entitats agrí~oles, si no s 'inscriuen 
en els Registres especials creats en aquells Ministeris , 
s 'estableix una situació legal confusa i que d'ésser obli
gatòria implicaria la desaparició de les Caixes Rurals i 
Sindicats Agricoles, que tants beneficis han reportat · a 
1 'Agricultu1·a. 

REUNIO DE SI NDICA'l'S AGRJCOLES A VILADf 
CANS 

El dia 30 de març va tenir lloc una reunió en aqueo
ta població , ·dels repre~entants dels Sindicats agrícoles 
de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Pallejlt, Sant 
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Llibr.es de ciència 
Lltbrès d'art 

Literatura ·general 

. . 

LLIBRERIA CATALÒNIA 
- Un bon llibre és el . · 

· · millo·r pres_ent én 
tota ·època de l'any 

Plaça de Catalunya, 17 



CREDIT r DOCKS DE BARCELONA~ 
COM PANYI A DE -CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUN D A DA L'AN Y 1 88 1 
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Magatzems en el .... 1p ort d e B~rcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària . .-Magatzems a · J\ldea (Amposta) 

Préstecs sobre c_erea ls, fruits i primeres ma;èries 

Ober tura de crèdits 

Comp tes· corren ts a l a vista i a terminis.-Comptes corrents en mone

d es estrangeres. - D escompte i cobrament d'efectes · comercials . -

V alors . ..- C u pons.- Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb comp~rtiments de lloguer · · . , 

PASS ATGE DEL COMERÇ, 7 - Apart~ t de Correus GG1 

N OGAT 
PRODUCTE E SPE CI AL MATA.·R A. TES 

El mata ra tes "Nogat" constitueix el producte més 
cò mode, ràpid i eficaç pe r a matar to ta classe de 
ra tes ! ratolins. Es ven a 50 cèntims paquet i a 10 

pessetes la ca ixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i R ibas 
i en les p1 incipals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

Portugal i A mèriques. 

Producte del LabÓratori SOKA T ARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. 564 S. M.-Bar celona 

NOTA . -Dir·i~iot-! e i en sem s en via nt per G ir P osta l o segells de 
Correus 11 impo rt mé" 50 c èntims per d espeses de remesa, a 
L a boratori , a volta de correu, verific a la remesa de la comanda 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
EI millor per a 

pinsos per al 

zamat, matèries 

dures i fibroses . 

Disp,)Sitiu d e 

moldre especi_al 

p·atentat. 

Morros 
Oficines: Avip.guda del Marquès de Argentera, 21 

' 1 

B ARCELONA 

Instal·lacions i reformts de FABRIQUES DE FARINES 

fABRIU[IÓ nAUOHAL ~ol1icitar preus i catòlegs 



Bàscules IRISO 
SANS, 12 BARCELONA 
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Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
gatzems d.'olís i vins, i inaústries, per llur 
-:- -:- duració, seguretat i exactitud . -:- -:-

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

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

' ' 
Bàscula-Grua portàtil model 207 

Demaní dibuixos i preus 

Afifti(Ul T~R~ I 

assortiu

vos de 

8ft~~ B~ft~flt~ ~[Hl[~IH~ 
El de científica elaboració - El de senzilla ~ 
utilització - El que é s realment econòmic 

De positius resultats - Propis per comba
tre conjuntament OIDIUM 1 MILDIU 

~YRAll~H ~[Hl~f~IH~ 
Pòderòs insecticida - Emprat en hive1·n defensa la 
vinya tot l'any -Combat el LLAMPAT o FERIDURA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll '_!llllllllllllllllllllllll l llll!_l llllllll 

INFORMA CIONS, CONsU LT ES, IMPRESOS, CONDICIONS 

HENRY DORtiEBRAY 
VIA LAIETANA, I 9 BARCELONA 

La tasa H. DDRGE6RAY posa gratuitameot el seu servei t!tnlt a dlspositi6 dels AgrltUIIors 

T'RACTOR·s -·AGRICOLES 

"VLETRIC" 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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 desitgí augmentar conside
rablement el producte de se1? finques, deu enterar-se dels avantatges que ofereix el 

. ,, eLET nA~,. 
1ipus Rr 12/20 HP. per a tota cla~se de cultius PESSETES: 10 .. 500 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PB S S ETB S: 16.5 O O 
Tipus A 30/4~ HP. per a treballs que ~equereixin més força PE S S B TE S: 2 4. 7 O O 
Aparells complementaris de totes classes i ma~qoes, a prens considerablement rednTts. - Demanar catàle~s i proves al representant general a Espanya: · 

AUTOMÓBIL SALÓ 
TRAFALGAR, ::>2 
BARCELONA 



Eliodor Orfila Cert 

Cables, 

filferros, 

tanques 

metàl·Ii

ques de 

tota mena 

per a cle

des i prats 

Enreixats 

p e r a 

galliners 

Materials 

d'exceHent 

qualitat. 

P re u s 

mòdics 

Consell de Cent, 588-590 - TeL 51905 - BARCELONA 
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TAPIOCA-MANIOC 
El manioc-tapioca, co~stitueix un excel"Jent aliment per a tota mena de besÚar. 
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 • . 
ESPECIALITATS: 

Farina Extra, Semoleta i Farines vàries per a la 
Feculenta de Tapioca per fabricació de xocolates i 

a la ind~s:~i:;s~~~entadó de _gal~;re~~~~!~ per a · 

FAB&ICA DESPATX 

"LA CERES CATALANA" Pass.eig lso_bel 11, ó, pral. 

Consell de Cent, 568 Telèfon t4736 

Teléfon 5465% Llotja· Taula n.0 19 
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So~ietat Enològi~a del Penedès, S. A. 
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VILAFRANCA 
DEL 

~u[Unal! a-Heut [riptana i Xere[ ~e la frontera 

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

PREl\ISA CONTI NUA !< SEPSA » 

PREMSA HIDI\AULI(:A !<ATLAS), 

APARELLS D'ANÀLISIS DE VINS 
PRODUCTES ENOLÓGICS : 
ADOBS : SUL F AT I SO F RES 

DEMANEU Estudis, Projectes i Pressupostos 

• 
VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

-LINIMENT 

ALONSO OJEA 
,-

Pràc:ll 
¡- ... 
I HlglèDlC 

DIPOSITARIS: 

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

BRUCH, 49 

BA RCELONA 

Vexigatori i resolutiu, e l més 
actiu i econòmic de tots e ls q ue 
es coneixen . No deixa ni la més 
petita senya l a l a pe ll. Garantit
zem els seus efectes i activitats. 
Remetem un fla scó d e mostra als 
senyo rs Ve t e ri ?-ar is que el 
:-: :-: :-: :-: de m am n :-: :-: :-: :-: 

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

Maten el poll.-Desinfecten els ponedors.-Eviten en les gallines el 
vici de menjar-se els ons.•Serveixen d'on ponedor.-Maten l'arna 

Preus franc envàs estació Barcelona: 
Una dotzena: 6 ptes. una - Una grossa: 5 ptes.la dot.na 

Dl! VENDA A Ll!S PRINCIPALS DROGUI!Ril!S I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S . A. 
R AMBLA Dl! CATALUNYA, 66, L!!R LLETRA G. :- : BARCELONA 

Econòmic Traus -
portable 

Perpetu Estètic 
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" 
Vis itar el pabelló que tenim en el pati del P alau d'Agricultura de 

l 'EXPOSICIÓ DE BARCELONA li 
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MODEL DE FILTRE DE DOS ELEMENTS 

S: CUIDEU 
VOSTRES 

ELS 
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) 

. ¡ 

ÈLS VINS ·' REQUEREIXEN, DES
PRÉS DEL TRACTAMENT, ÉSSER 
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 .D.E GRACIA, 88 
Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

·;, ... -

Propietaris! Quan nec -esS'itéu elevar 
recor1deu-vos sempre 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Araoó, .252- Barcelona 
(entre R. Catalunya r Balmes) 

aigua 
de 1 a 

L•ADOB AZOAT MÉS BARAT AVANTAT.JÓS . ( . 
~tanamt a 
Cl!!fi!IH:ID~~íHJI.'iP"lR«<f81lH8 
19/2o'Yo DE NITROGENO V GO'Yo DE CAL 

'iOZiif1iíVAilOiiidbD"WMRD"ftP'HaBUiiPtiR 
FA CILITA DET ALLS I ASp AIGS GRATUI'!S EL 

--~-E-~-E-~-~-T_:_!_C_NI•B·-C-1 ~-F.-~_s_C_~_N_:_R_~-~-·-r~_:_o_~-~-A-0-C~-Ó-5-~-~-RL-fc-~-E-L-~~D:":':~N~LT:-A~· C~~~:~N~:~~-~"':''D~~~· A.i"l"~~B0~A~:~C~~~~~O~~-:._:_~-
NAGSA.-casanova, 21~·214-BA.RCELONA.. ~ 


