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A FRANÇA, REGIÓ DE BURDEUS 
es venen alguns bonics palaus o possessions 
des de 100.000 a 1.000.000 de francs. Diverses 
explotacions agrícoles, ramaderia , cnea ls i 
vinyars des de 30.000 francs . Terres de pri-

mera, preus avantatjosos 

• 
Per a informes i visitar dirigir-se a 

M. GIBERT 
EYMET~DORDOONE (FRANÇA) 

¡¡HfiRICUUORS fSPHnYOlS, UfniU H fRHn~H!! 
Teniu interès de comprar explotacions agrí
coles a França perquè la terra és molt més 
barata que a Espanya, convé per a tota 
mena de conreus i perquè el canvi us resulta 

favorable 

• 
Demane u relació gratuïta de possessions en venda a 

M. GIBERT 
EYMET-DORDOONE (FRANÇA) 



EL "CENTRE VITÍCO
LA D EL PENE DÈ S" 

' 

====DE ==== 

Jaume_ Sabaté 
FUNDAT EN L'ANY I8gg 

AC CEPTA COMANDES 
PER A LA CAMPA

NYA 1929- 1930 , EN 

ARRELA TS , 
E M P E LTS I 
ESTAQUES 

VILAFRANCA DEL PENEDÈ S 
B A R EE L ONA 

EXPOR T/JCJO 

DE.Ji'ANEU C/JT/J L EGS 

A DREÇA: 

S A B A T É 

Afi fti(Ul IOR~ f 

assortiu 

vos de 

El de científica elaborac ió - El de senzilla 
utilització - El que és realmen t econ òmic 

De positius resultats - Pr:opis per comba
tre conjuntament OI Dl U M I MI L DIU 
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La casa H. OJR GEB RA V pm gra tu ilamenl el seu servei lèrnic a dispDSitió de ls Agricultors 

TRACTORS AGRICOLES 

"CLETRAC" 
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TIPUS TANC 

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

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

, .. eLET RAt, .. 
lipus Y..Y 12¡20 HP. per a tota classe de cultius PESSETES: 10.500 

Tipus K. 20/30 HP. per a grans extensions PE S S ET E S: l6. 5O O 

T;pus A 30/45 HP. per a treballs que requereixin més força PE S S ET E S: 2 4. 7 O O 

!\parells complementaris de totes classes i marques, a preus co11siderablement redults. 

• 

Dema na r catàl egs i proves al r epresentant general a Espanya : 

SALÓ 
TR AFALGAR , ~2 
BA R CELONA 



''DERCUSAN ' ' 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guar daL 

T é apli cac ió en ferides i p rocessos infec 
ta ts t a nt e n les person e corn e n els 
irracional s. ,Mata els pa rà s i t s (p ol ls, 

(?U Ces , e tc .) Es insubstituïble p e r a tractar aqu estes 

afecc ions en l'a viram, gossos , ga ts i a lt r es anim a ls 
domè sti cs . D esinfecta i cicatrit za les picades de ls 
tà vecs . No és metz in ós n i i rri t ant. 

Molins trituradors 

llfl [ampeón Universal" 
Patent n.• 91 267 

@ 

Medalla d 'or en l'Exposició de 

Maquinaria Agrícola de Barce

' lona, Juny de 1927 

@ @ @ 

E l més avançat en molins per a l' ela

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucre, canyell a, pebre, 

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

xufla, etc. etc. - - Demanin referència 

:: :: i detalls del dar rer model a :: :: 

MARC TORRES 

Riereta, 15 i Aurora, 11 
Telèfon 16884 

.. 

Barcelona 

ES VEN A LES FARMACIES 

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

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
Director : J. V U S 1, Farmacèutic ~ MA SN O U, Barcelona 

Quin és el millor pinso1 
Quin és el pinso més barat1 

I 

Per als cavalls, muls, ases i conills 

LA GARROFA ESMICO ... 
LADA SENSE GARROFÍ 

Per a les vaques, ovelles i cabres 

LA GARROFA TRITURADA 
més petita que l'anterior 

Per als porcs 

LA FARINA DE GARROFA 

INFORMES I PREUS: 

PRODUCTES AGRÍCOLES I DERIVATS, S. A. 

Provença, 697 BARCELONA 
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L'AGRICULTURA I LA DIPUTACIÓ 

Senyor Antoni .Jansuna 

Hem tingut el gust de conversar una estona 
amb el Ponent de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, senyor Antoni Jansana, de le~. qües
tion¡¡_ d'ensenyament agrícola i ramader per les 
quals tan interessats es mostren i amb raó els 
nostre~ pagesos. 

Com és sabut, la dictadura ~uprimí els Ser-

veis d' Agricultura i els Serveis de Ramaderia 
i quan l'Escola Superior d'Agricultura quedà 
una cosa talment desfigurada, que d'Escola pas
sà senzillament a ésser una escue/la qualsevol . 

La Diputació, per mor del títol oficial . que els 
de la Dictadura havien aconseguit, títol que no 
donava dret als que el posseïssin a cap exercici 
legal, però que comportava l'obligació d'haver
hi en el professorat la meitat al menys de en
ginyers del Cuerpo, entaulà negociacions, les 
qual s no devien és.!:!er del tot satisfactòries, per 
quan fa pocs dies, 'es determinà, per fi, a realit
zar el que s 'havia d'haver fet de bon principi : 
la supressió pura i simple de l' escue la . 

Donem aquests an tecedent!:!, pel nostre comp
te, per tal de situar el lector. 

I ara veus ací, resumidament, el plà d'ense
nyament, que segons el senyor J ansana, realit
zarà la Diputació . 

L'ensenyança agrí.cola compondrà un impor
tant Departament que es titularà Centre d'En
-senyances i Pràctiques. Aquest Departament es 
dividirà en dues grans Seccions : Escola d' Agri
ouUura i Servei~ de Tè~niques i Pràctiques Agrí
coles. 

L'Escola d'Agricultura tindrà un Director el 
qual curarà dels ensenyame!fts que es elonguin 
a l'Escola. L'ensenyança es dividirà en tres 
graus: Preparació, Mítjà,, Superior. El Prepa
ratori serà un curs d'un any, durant el qual 
es donaran les ensenyance~ imprescindibles per 
a que l'alumne pugui seguir les explicacions dels 
professors quan estudïi el curs Mitjà. Els nois 
que tinguin el batxiller podran estalviar-se, se
gurament, previ exàmen, aquest curs. 

El grau Mitjà es farà en tres any!:! i serà una 
ensenyança elemental. 
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El grau Superior comprendrà cinc anys i les 
matèries de què constarà ultra les del curs Mit
jà seran : Geografia i comerç agrícoles ; Micro
biologia i Tècnica microscòpica; Anàli si agríco
la; Projecte::¡ i Pràctiques d'enginyeria rural; 
Dibuix ; Legislació agrícola ; Electrotècnia ; 
Projectes d'Explotació. A més, a l'últim any 
els alumnes hauran de seguir due$. assignatures 
de les quatre que es diuen a continuació : Vitivi
nicultura i Enologia; Olis i Elaiotècnica; Ra
maderia i ind{¡:¡tries derivades ; Boscos i indús
tries derivades .. 

Els a lumnes de grau Superior abans d'obtenir 
el Diploma hauran de passar en qualitat d'in
terns tres mesos a la propietat de Caldes anexa 
a l'E!:icola, on hauran de realitzar treballs. pràc
tics . 

A la propietat de Caldes. també s'hi ensenya
rà . Serà una ensenyança de dos anys de durada 
orientada a obtenir treballadors intelligents pro
pis per a regir petites propietats o ésser caps de 
colla . 

L'ensenyament a Caldes serà de molt poca 
teoria i de molta pràctica . Les classes teòriques 
seran de dues hores diàries màxim i la resta de 
la jornada s'emprarà en tota mena de treballs 
del camp, de ramaderia, celler, olis, indústries, 
etc ., etc. Els alumnes seran interns . 

I 

Aquesta ensenyança serà molt convenient per 
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a els fills de petits propietaris, masovers i arren
dadors. U na petj ta part del nombre de places 
serà reservad~ a nois de la Cas.a de Caritat, or
fes de pagesos, de preferència. L'internat es di
vidirà en dues seccions : una per a el!:i nois de 
la Casa de Caritat i l'altra per la resta dels 
alumnes. 

La represa dels Serveis Tècnics és molt prò
xima i. aquests Serveis seran quasi idèntics als 
de la Mancomunitat, però un poc restringits, 
a causa principalment de les l imitacions de la 
<<província». 

Els Serveís tindran davant un Director que 
ultra curar de la bona marxa de les diverses 
Seccions de que es composin, serà de la seva 
competència el Pensionat de Caldes, Explotació 
i Administració de la masia. 

Ara per ara els Serveis es composaran de les 
següents Seccions: Vitiviuicultura, Olivicultura 
i Arbres fruiters, Selvicultura, Ramaaeria, As
sa:gs i Anàlisis. Com es pot veure, els Serveis 
de la Mancomunitat eren més extensos. 

El proveïment de les places de professor es 
farà per concurs . 

Agraïm al Ponent de Cultura, senyor Jansana, 
la deferència que ha tingut per a els lectors de 
la Revista . de l'exposició del què promptament 
con!:¡tituirà El Ce·ntre d)Ensen.yances i Pràcti
ques a:g1·ícoles . 

Els boscos a Catalunya~ i llurs productes (t) 

II 

E L bosc, a més de proporcionar a l'home 1111a 
sèrie de materials· imprescindibles, com 

són : llenya, carbó, fusta, productes químics, etc., 
té _una multitud d'aspectes diversos que estan 
íntimament units amb la prosperitat dels pobles. 

Les zones muntanyoses on les terres conrea
bles són reduïdes a petites feixes, foren inhos
pitalàries si l'home no trobés un mitjà de vida 
en el bosc, dedicant-hi el temps que els cultius 
de la terra campa no exigeixen la seva interven
ció, això és, la major part de l'any. 

És coneguda la influència que el bosc té en el 
clima local, reduint les màximes têmperatures 

(1) Veg- el n.• 3 d 'aquest any. 

a l'estiu com ,també les mínimes a l'hivern . 
El bosc té una certa imf!. uència .en el règun 

pluviomètr~c . . En les zones forestals sembla que 
hi plou més si són poblades d'arbres, que si en 
són despullades ; però això dintre de certs límits. 
Blanfard constata aquest fet per un seguit d'ob
servacions que realitzà en l'índia per espai de 
divuit anys i en una extensió de 6r.ooo milles 
quadrades, en les quals s'installaren catorze es
tacions pluviomètriques . La massa forestal que 
cobria aquesta superfície va ésser totalment des
truïda l 'any r867 ;· a partir d'aquesta data co
mencen les observacions pluviomètriques ; l' any 
r875 (vuit anys més tard), es repobla el terreny 
en observ~ció, i es prossegueixen aquestes fins 
l'any r885 (deu anys més) . L'augment en la pre
cipitació aquosa va ésser de rn mm. Veritable-
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ment, no és pas un augment molt notable, però 

segurament que si s'haguessin continuat les 

anotacions per un espai major de temps, acusa

rien un major rendiment. 

La influència del bosc en la major precipita

ció aquosa s'explica d'aquesta manera: en pas

sir l'aire per entre la massa vegetativa, degut 

al fregament disminueix la seva velocitat, i per 

tant hi ha una major espessor d'aire en movi

ment, el qual ascendeix lleugerament, i · queda 

afavorida la condensació aquosa. Teoria de la 

condensació en el moviment ascendent de l'aire 

humit. 

La importància de la vegetació forestal pren 

un caràcter rellevant i actua eficaçment en la 

~-egularització dels corrents d'aigua . La capa 

morta que cobreix el sòl i les mateixes copes 

dels arbres retenen l'aigua de pluges, i fan que 

sigui possible una gran infiltració en el terreny, 

en lloc d'escorre's per la superfície; de la qual 

cosa se'n deriva : que no es formin torrentades 

circumstancials, que són altament destructores ; 

que la humitat del sòl sigui major, en benefici 

de la mateixa vegetació ; una certa constància i 

regularitat en els corrents :fluvials ; evitar fins 

a cert punt les innundacions de les zones baixes. 

III 

El bosc verge pràcticament no existeix a Ca

talunya, i sols es pot retrobar en paratges iso

lats i mancats de comunicacions, circumstàncies 

per les quals resulta antieconòmic el seu apro

fitament. 

Arreu els nostres boscos són beneficiats més 

o menys radicalment, segons siguin les necessi

tas, el criteri selvicial o la cobdícia del propieta

ri, que els porten des d'un aprofitament raona

ble a una plena devastació. És freqüent de tro

bar extenses zones mancades de tota vegetació 

selvícola, no obstant presentar el sòl les condi

cions mínimes de fertilitat necessàries perquè el 

bosc pugui viure-hi i desenrotllar-se. o sempre 

la despoblació forestal és deguda a una manca 

d'orientació en els problemes selvícols ; sovint 

hi concorren factors de caràcter fortuït, com és 

ara els incendis de boscos, que tant d'increment 

han pres aquests dos últims anys. 

Influeix en la despoblació dels boscos la forma 

de la m~ssa forestal : si és pura o barrejada ; el 

mètode de beneficiar-los : en mont alt, baix o 

mig; els constractes de vendes. 

Una massa pura i de la mateixa edat, bene-
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ticiada en mont alt, ocasiona gairebé sempre {a 

no ésser que el propietari reservi de la venda 

un tant per cent de plantes molt crescut, cas 

molt poc freqüent), una despoblació que dura

rà un llarg període d'anys, que equival a una 

total devastació. 

El mètode d'explotació en m ont baix i mig, 

en cas que s'apliqui amb criteri força radical, 

té l'avantatge, no obstant, que en un número 

relativament curt d'anys el sòl torna a ésser 

provist de vegetació selvícola. 

Les vendes globals, de la massa forestal d'un 

bosc, han exercit forts prejudicis als boscos. Si 

en els contractes de venda es fa constar que sols 

seran aprofitades les plantes des de certes cli

mensions, en la pràctica no es fa així, i a més 

del que és assenyalat desapareix bona part de 

plantes reservades . Veritablement, en molts 

llocs resulta difícil de controlar i fer complir el 

contracte, i encara que 1es comprovi la defrau

dació i siguin exigides respon sabilitats, no per 

això deixa el bosc de resultar perjudicat. 

L'Estat espanyol té promulgades unes lleis mo

dificades una multitud de cops, de caràcter res

trictiu, la finaiitat de les quals és regular l'apro

fitament dels boscos per part dels propietaris fo

restals. Es fonamenteu sovint en l'aspecte der 

bosc i per tant en l'interès públic. Però no obs

tant en la pràctica se'n prescindeix en absolut i 

cada u fa allò que més li plau. 

La Mancomunitat de Catalunya, que intervin

gué tan encertadament gairebé en tots els aspec

tes de la vida catalana, no podia restar al mar

ge dels interessos selvícols de Catalunya i per 

això, per mitjà del Servei Forestal inicià la seva 

labor amb la selecció i l'estudi d'espècies fo

restals i establí com a llocs d'assaig la Torre

Ribera, terme de Santa Coloma i la muntanya 

d'En Tarrida, terme d'Horta. En una i altra 

finca es procedí a la sembra i plantació de di

verses espècies forestals com : pi insignis, ma

rítim de Corté, variça de Còrsega, variça catala

na, alopensis, alvis excelsa, alvis d'Europa, et

cètera. Poc després, per a donar un major abast 

a aquestes qüestions, es creà la Comissió de 

Repoblació Forestal, composta de sis vocals i un 

secretari ; aquesta publicà estudis de divulgació ; 

premià a particulars per tal de cridar l'interès 

dels propietaris forestals ; proporcionà llavors 

garantides a pren de cost {en el termini de dos 

anys, r.soo quilos de llavors diverses i més de 

r.ooo.ooo de plantes). 

La manca de planteristes especialitzats en 

aquestes qüestions féu que la Comissió de Repo

blació Forestal de- la Mancomunitat anés a la 



I 58 

creació de vivers, i no es pogué portar a terme 
degut als esdeveniments polítics de tan trista 
memòria. 

Les publicacions editades per la Comissió, en
tre altres, es poden esmentar : 

Sobre repoblació de boscos, per M. Raventós 
(agost 1920). 

No ves idees 

L A industrialització de la ramaderia ha exi
git nous mètodes d'alimentació, o, si es 

vol, el descobriment de nous mètodes de racio
nament ha permès poder intensificar les explo
tacions animals. 

Un segle enrera, en iniciar-se la concentració 
de les indústries a tota Europa, cot1ce1;tració que 
equivalgué a un consum de carn com mai no 
s'havia registrat, quedava de fet plantejat el 
problema de la intensificació de la producció ani
mal. En endavant, si es volia atendre les neces
sitats del consum, un a gran part de la ramade
ria d'explotació extensiva s'havia de transformar 
en sentit intensiu, és a dir, en el mateix temps 
s'havia de produir doble quantitat de carn, de 
llet o d'ous. 

Fins aleshores, no es coneixia pas altre mè
tode d'alimentació per als animals productors de 
carn) de llet que la pastura. Els prats artificials 
tot just començaven a aparèixer. Els ramaders 
inteJ.ligents tingueren la intuïció que un dels 
factors més importants per a intensificar la ra
maderia era l'alimentació. Químics i agrònoms 
participaren també de la mateixa creença. Ca: 
lia trobar dintre els aliments concentrats (gra
nes, farines, residus industrials) l'equivalència 
de l'herba de prat o fenc, per tal de poder racio
nar degudament els animafs. La tasca fou llar
ga. Omplí els últims tres quarts del segle pas
sat. De primer, les experiències es realitzaren 
en els estables ; després, les equivalències se 
cercaren en el laboratori químic i, finalment, 
amb l'estudi de la digestibilitat tornaren altre 
cop a prendre l'animal per subjecte d'experi
ment. 

Deu anys enrera, la situació de la ciència bro
matològica o' dels aliments era la següent : tots 
~ls aliments consten de certes substàncies, que 
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Treballs de repoblació : Plantacion s, per S. 
Vandrell. Catàleg provisional per a l'adquisició 
de llavors i plantes forestals. 

RecoUecció de llavo1's, Conreu del castanyer 
com a espècie forestal. Les dues per S. Vandrell. 

CARLES DE BATL(E 

d'alimentació 

es poden agrupar en quatre elements : mat.èries 
azotades o nitrogenades ; matèries grasses o hi
dro-carbonades, ceJ.lulosa, i matèries minerals. 

Un animal produint llet, carn, greix, treball, 
etcètera,. ha de menester una quantitat determi· 
nada, i en deguda proporció, de matèries azota· 
eles, grasses, hidro-carbonades, ceJ.lulòsiques i 
minerals. Aquestes matèries tant li fa que pro· 
vinguin de 1 'herba de prat, d'alfals, de glans, de 
farines, de granes, de naps, etc. La qüestió és, 
que la suma d'unitats nutritives d'aquestes ma· 
tèries pugui donar a l'animal l'energia o els ma· 
terials per a la producció a la qual se'l destina. 

Tots els ramaders que han aplicat els mètodes 
d'alimentació racional han pogut observar, però, 
que el racionament cientí.fic dels animals unes ve· 
gades donava bon resultat i altres no. 

A què era degut això? En animals explotats 
intensivament, els porcs en particular, es repas· 
sava la composició i llurs racions i la seva re
lació nutritiva, i aquestes operacions tot hi es
tant bé, molts animals no augmentaven de 
pes. Aquesta deficiència no era imputable ni a 
la higiene, ni a la distribució dels alimE¡nts, ni 
a l'alimentació mineral, degudament atesa. Hi 
havia d'haver, doncs, quelcom que la ciència ig· 
norava, quelcom que escapava igualment als ra· 
maders pràctics. 

El descobriment de les vitamines, i més que el 
descobriment llurs efectes experimentals, resol
gueren en part la irregularitat que s'observava 
en els engreixaments intensius de pocs, prin· 
cipalment. Però, una ració ben dotada de vita· 
mines, com així mateix d'àcids aminats, no re· 
solia encara satisfactòriament les deficiències ob· 
servades en quals.evol engreixament nombrós, 
puix que si bé els porcs sacs de mal profit, no 
abundaven tant, ni es quedaven tan enrera, no 
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per això desapareixien del tot. Per consegüent, 

a la ració hi mancava encara una altra cosa. I 
aquesta cosa que mancava ha estat trobada : són 

els raigs ultra violeta. 

Mr. Dnbois, de Brussenes, químic i biòleg, ha 

estat qui ha tingut la idea de sotmetre aliments 

a l'acció dels raigs ultravioleta. El procediment, 

Mr. Dubois el manté secret, basant-se en el fet 

que el descobriment li ha costat moltes penes 

i fatics . És just que ell l'exploti, puix que l' ex

plotació del secret representa la recompensa als 

esforços esmerçats. 

Els raigs ultravioleta són raigs que es troben 

a la llum solar, són els raigs que causen les in

solacions, els raigs q.ue en països tropicals arri

ben a destruir porcions cerebrals i deixen els 

atacats que queden amb vida, . una paràlisi, un 

idiotisme o altra afecció nerviosa greu. Això és 

la part dolenta. La part bona és representada 

per l'energia que els raigs ultravioleta dipositen 

3: les plantes principalment a les fulles. Mr. Du

bois1 artificial ment confereix a les substàncies

alimentícies l'energia dels raigs ultravioleta, de 

manera que l' anirnai que consumeix una part 

dels aliments tractats pels raigs ultravioleta, 

gaudeix de les mateixes propietats que les dels 

animals que consumeixen ordinàriament aliments 

verds, com per exemple, les bèsties que pastu

ren. És a dir, els animals que viuen exclusiva

ment de la pastura, amb un mínim d'aliments 

assimilen una gran quantitat de substàncies, i 

principalment les minerals. 

¿Què succeeix en un engreixament intensiu de 

porcs, és a dir,· racionats quasi exclusivament 

amb aliments concentrats, estabulats, començat 

des que els animals són desmamats o als dos i 

mig o tres mesos? Si aquest engreixament és 

d'una quarantena de porcs, es veurà a l'acaba

ment una desigualtat de pesos. Mentre uns porcs 

~au I6o quilos, altres no en pesen més que roo, 

1 entre aquests dos extremes es troben les dues 

terceres parts d'animals . 

Aquestes diferències de pes, que de vegades 

són superiors al cinquanta per cent, no s'obser

ven mai en animals sotmesos a la pastura, o 

que rebin una gran quantitat de farratge verd. 

Però, ací precisament està el nus de la qüestió. 

Si als porcs, o altres animals d'explotació in

tensiva, se' ls dóna una gran quantitat de farrat

~e verd, l'augment de pes obtingut és poc, però 

es molt per la quantitat de matèria seca que 

l'animal ha consumit. O dit d'una altra manera: 

tres quilos de farratge verd contenen 750 grams 

de matèria seca, mentre que la mateixa quanti

tat de matèria seca és continguda en 8oo grams 
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de farina. Un nodrís de cinquanta quilos men

jant tres quilos de farratges verds, el seu ape

tit quedarà satisfet, però com que només haurà 

ingressat 750 grams de matèria seca, l'augment 

de pes de la bèstia serà insignificant. Aquest 

mateix porc és capaç de menjar diàriament dos 

quilos de farina, que contenen r. 8oo grams de 

matèria seca, i pot realitzar un augment de 

pes diari de 500 grams, mentre que amb els tres 

quilos de farratge verd el guany que faci amb 

prou feines arribarà a cent grams diaris . 

En els nodrissos sotmesos a règim verd o a 

la pastura, no hi haura gaires diferències de des

enrotllament entre ells, i això serà degut a què 

assimilaran completament l'aliment ingerit. En 

canvi, els nodrissos de cinquanta quilos que aug

menten 500 grams diaris menjant dos quilos de 

farina, quan pesaran 140 quilos en menjaran tres 

i mig i no augmentaran gaire més de mig quilo 

diari. És a dir, que l'assimilació dels aliments 

pot anar en moltes ocasions del simple al doble. 

A què és deguda aquesta enorme diferència? 

L'organisme animal necessita, ultra dels àcids 

aminats i vitamines, l'energia provinent dels 

raigs ultravioleta. Quan aquesta energia ultra

violeta manca, una gran part dels aliments pas

sen pel tub digestiu com si passessin per una 

paret encimentada, és a dir, no es transformen 

en sang. Si l'energia ultravioleta està continiuda 

en els farratges verds, aleshores, en emplenar 

l' estómac dels porcs d'aquests farratges, es pri

va els animals de poder menjar la quantitat de 

farina o d'altre aliment que porta abundosament 

les substàncies que s'han de transformar en carn 

gre1x . 

L'ideal fóra que els aliments concentrats tin

guessin la propietat de deixar-se assimilar, com 

si fossin farratges verds . I això és, precisament, 

el que aconsegueix Mr. Dubois amb l'aplicació 

èlels raigs ultravioleta. 

Veus ací, doncs, com la idea més nova en l'ali

mentació no és, al capdavall, altra cosa que la 

transplantació d'una pràctica antiquíssima, la de 

donar verd abundosament a tota mena de bes

tiar. Mr. Dubois no ha fet més que concentrar, 

per dir-ho així, le~ propietats enèrgiques i assi

miladores de tres o quatre quilos de farratge 

verd en un grapadet de farina. 

El descobriment de Mr. Dubois és una repe

tició del fet científic generalitzat de la concen

tració, talment com la morfina bo és del cascall 
' 

l'alcohol del vi, l'essència de farigola del timol, 

o 1'aire comprimit del vent. 

M. ROSSELL 1 V1LA 
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Les malalties del vinagre 

E L vinagre, igual que el v1, pot tenir diver
ses malalties. Ci tem, en primer lloc, la 

fermentació acètica, la qual és una malaltia del 
vi, provocada expressamen t, quan té per objec

te la producció de I 'àcid acètic a partir de l'al
cohol, malaltia que risca de perllongar-se en el 
vinagre i acabar per la descomposició de l'alco

hol en àcid carbònic i aigua. Igual que el vi, 
el vi nagre pot cassa·r, sigui en la forma blava, 
negra i oxidàsica. Finalment, el vinagre, en el 

curs de la seva elaboració, les angttilules, vermes 
de petita talla, poden obstruir i fins impedir 

l'acció del mycodenna aceti. Certs microorga
nismes que conviuen amb el vi poden tenir mol

ta influència en el gust del vinagre. 

Les anguilules són cucs petits, d'un centíme
tre de llarg, aproximadament, els ous de les 
quals són transportats per la mosca roja del vi
nagre. Si les auguilules són en nombre reduït, 

romanen isolades, però poden aplegar-se en les 
paréts de la bóta i formar una massa espessa i 
llefiscosa. 

Aquests cucs, per a viure, tenen necessitat de 
certa quantitat d'oxigen. Aquest gas és igual
ment necessari per al micoderma aceti. Això fa 

que ambdós paràsits no puguin desenvolupar-se 
simultàniament en bones condicions, de manera 

que els vinagres envaïts per les anguile~ tenen 
les mares submergides en el líquid, i per conse
güent inactives, el que determina que la fer
mentació acètica es realitzi malament. A més, 
un líquid eu el qual nedin paràsits visibles a 
simple vista, és senzillament repugnant. 

Es pot impedir amb relativa facilitat la pre

sència d'anguilules en l'aigua. Per això, i tenint 
present que l'aparició d'anguilules és deguda a 
la manca de netedat, caldrà netejar a intèrvals 
tot el material amb aigua sulfitada o amb llexiu 
de carbonat de sosa. Aquest-tractament ha d'anar 

seguit d'una altra rentada amb aigua clara. Tam
bé es pot utilitzar el gas sulfurós a petites do
sis de 2 a 5 grams per hectolitre. El tractament 
que s 'acaba d'indicar destrueix completament les 

anguilules i esmorteeix per una temporada el 
micoderna aceti, però aquest no triga a revifar-se . 

Hi ha també un altre procediment, recomanat 
p~r Pasteur, que consisteix a tapar ben bé la 
bóta. Les anguilules manades d'oxigen no tri-

guen a morir, i el micoderna reprèn l'activitat 
així que es destapa la bóta. 

Respecte les alteracions causades pel mycoder
ma aceti, convé en primer lloc considerar que 
mentre la seva acció transcorre natural, és a 

dir, que l'alcohol es . transforma en vinagre i 
que la transformació es para ací, el micoderma 
no causa cap malaltia. Pen) pot succeir que l'oxi
dació de l'alcohol no es produeixi fins a l'àcid 
o que, pd contni.ri, una oxidació massa comple
ta produeixi gas carbònic i aigua . 

El micoderma, sota l'acció d'una gran quan
titat d'alcohol, esdevé menys actiu, s'agrupa en 
forma d'una massa gelatinosa al centre del lí
quid i no sura com de costum. Aleshores les 
oxidacions són menys completes i l'alcohol no 
s'oxida en àcid, sinó en aldehid. 

Pel contrari, quan el micoderma continua la 
seva acció en el vinagre, l'àcid acètic format es 

descomposa en gas carbònic i aigua ; el gust 
propi dd vmagre s'atenua i el líquid es torna 
t èrbol . 

Per tal d'evitar aquests inconvenients, caldrà 

afegir de primer alcohol en petites quantitats i 
després enlluquetar les bótes que han de servar 
el vinagre. 

La casse, en les seves diverses modalitats, pot, 
com en el vi, causar en el vinagre alteracions dè 
la matèria colorant, al mateix temps que un can
vi de gust desagradable. La casse del vinagre pot 
ésser produïda per l'acció combinada del ferro i 
de l'oxigen (casse blava o negra), o bé per l'acció 
de les diastases fixant i'oxigen de l'aire (casse 

bruna o oxidàssica). 

La ca se fèrrica (blava o negra) reconeix com 
primera causa l'atac d'una partícula de ferro pel 

vinagre. L'àcid acètic ataca_ el metall a l'abric 
de l'aire i produeix l' acetat ferrós. Aquesta sal, 
per l'acció de l'oxigen, es transforma en acetota 
fèrrica, o bé, combinada amb els tanins, forma 
productes insolubles de color més o menys fosc, 
els quals constitueixen la casse blava o negra. 
Per consegüent, existeix un remei preventiu ben 
senzill, que comsisteix a evitar el contacte amb 
el vingre de claus i altres trossos de ferro. 

No obstant, si la casse ja s'ha produït, llavors 
se separen la major part de les impureses per 
addició de so grams de carbó pur, per hectolitre 
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de vinagre, i després es termina l'operació per 
una colada, i quan els productes colorats són al 
fons de la bóta, es realitza una trasbal.sada. 

La casse oxidàsica és deguda no a una oxi
dació química, sinó a la fixació de l'oxigen de 
l'aire en la matèria colorant, sota la influència 
de diastases anidants. Aquestes èliastases ja es 
troben en el vi , i precisament els vins qne més 
s'utilitzen per vinagre són els atacats de casse 
bruna. Les diastases susdites fixen l'oxigen de 
l'aire cada vegada que el vinagre és trasbalsat, 
i en resulta una oxidació de tanins i de les ma
tèries colorants i per tant el vinagre s'ennegreix 
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i després es torna tèrbol. Quan tot el taní· del 
vinagre ha estat precipitat sota l'acció d'aquestes 
diastases, llur acció necessàriament s'atura, però 
si el vinagre es conserva en recipients de fusta, 
es dissolt una certa quantitat de taní, el qual és 
dissol novamen t per les diastases, i a cada tras
balsada es n~prod ueix el mateix fenomen . El 
millor remei és una colada i tractament anhídrid 
sulfurós (ensofrades) en les bótes destinades a 
servar el vinagre. En fi, per totes les malalties 
la pasteurització dóna excellents resultats. 

ToMÀs VIA 

Un advertiment als avicultors principiants 

E LS efectes del picatge, o sigui el vici que 
prenen les gallines de desplomar llurs 

companyes, es confonen moltes vegades, per al
guns avicultors sense experiència, amb la fun
ció natural de la muda. 

Una vegada un d'aquests avicultors m'assegu
rava que les seves gallines es trobaven en plena 
mÚda i que, no obstant, continuaven ponent. Ai
xò, per a un avicultor que tingui una mica de 
pràctica, és inversemblant, puix que IDUda i pos
ta són dues funcions antagòniques. 

Quan una gallina, quasi desplomada, continua 
ponent, és que la seva nuditat aparent prové no 
de la muda, sinó del picatge. Per a assegurar-se 
d'aquesta distinció no hi ha més que examinar 
la pell de la gallina. En aquella que muda, és Ja 
ploma entera que cau ; en la despullada pel pi
catge, les arrels de la ploma són encara enfon
sades a la pell, o bé aquesta presenta la corres
ponent ferida, conseqüència de l'arrencament. 

Hi ha, però, uú altre cas, no molt freqüent, 
que la gallina desplomada pot continuar la pos
ta . Això passa només a · l'estiu i en casos sem
blants a l'observat 1per nosaltres. En un galli
ner d'un terrat de Barcelona, de cara al mig
dia, ben emblanquinat i petit, ~mb molt poca 
ombra, s'hi posaven quatre gallines al mes d'a
bril. Pel mes de juliol totes elles, sense presen
tar senyals de picatge, continuaven la posta 
malgrat ésser completament desplomades. La cai
guda de la ploma sols podia atribuir-se a què 
l'excés de calor havia precipitat el procés de la 

muda, mentre que la posta, a causa de la bona 
alimentació i per estar ja els ous en l'ovari for

. tament evolucionats, seguia normalment el seu 
curs. 

Altrament, la gallina que és víctima del pl
catge, malgrat el seu cos sigui quasi nu, con
serva les plomes de les .ales i de la cua, cosa que 
no succeeix en la gallina quan realitza la muda. 

La muda és una funció natural i obligada de 
tots els animals. Suprimir aquesta funció equi
valdria a produir una alteració en el cos dels 
animals. Així, quan l'avicultor es trobi amb pros-· 
pectes d'alimentació de gallines en els quals es 
digui que tal o tal producte suprimeix la muda, 
tingui's per segur que tracta d'un industrial ig
norant o de mala fe. Els processos naturals po
den, per estimulants apropiats , abreviar-se, però 
el que no es pot fer, sense portar l'animal al 
camp de la patologia, és suprimir-los. Hi ha 
funcions, com la caiguda de les fulles dels ar
bres i la renovació de l'escorça, que vénen im
posades per la llei de l'herència, contra la qual 
no s'han pas trobat encara els mitjans per a 
abolir-la. D'aquesta categoria és la muda de la 
gallina. 

Així, doncs, quan la gallina muda normal
ment, la posta roman suspesa; si , pel contrari, 
la posta continua i la gallina és més o menys 
desplomada, llavors cal . cercar la causa de la 
nuditat fora del fenomen normal de la muda. 

L. GALLI AT 
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La mantega 

Q 
UAN hi ha una gran abundància de far
ratges verds, cosa que passa sempre per 

la primavera, s'obté automàticament una quan
titat superior de llet a la produïda normal ment. 

Per altra part, amb la primavera comencen 
d'arribar les verdures, i això, junt amb l'abun
dància de llet, determina una reducció de ven
da i un excés de llet sobrant. 

La llet sobrant és donada als vedells, a vega
des en demassia, i fins als porcs. Això significa, 
per regla general, una pèrdua per a l'economia 
ramadera. La llet sobrant del consum humà s'ha 
d'industrialitzar, elaborant fromatges o mante
gues o altres productes. 

La fabricació de formatges exigeix un a tèc
nica, si no complicada, almenys molt curosa per a 
sortir airós de l'empresa. La caseïna no es pot 
fabricar econòmicament sense comptar amb molts 
cents litres de llet a tractar, i per consegüent, 
demana primer la implantació d'una cooperati
va. Quant a la lactosa i ll et consensada, són fa
bricacions que no es poden realitzar sense un ca
pital important. 

La mantega, pel contrari, és una indústria 
casolana, en la qual els residus poden utilitzar
se a casa mateix per a l'alimentació dels vedells 
i dels porcs. A més, la mantega troba fàcilment 
collocació entre els mateixos consumidors de llet 
fresca. 

Un paladar habituat a la mantega distingeix 
ben aviat la mantega bona de la que no ho és 
tant. Per a avalorar un producte, la primera con
dició és que sigui de bona qualitat. La bona 
mantega es fabrica únicament amb llet pura i 
neta. Aquest líquid, com se sap, s'obté rentant 
el braguer abans de la munyida i privant que 
a la llet hi entri pols ni cap partícula sòlida. 
Per això la munyidora mecànica representa 
l'ideal. 

La formació natmal de la nata va molt poc 
a poc i obliga a deixar llarga estona la llet a 
l'aire, a la qual hi pot caure pols i :fins tornar
se agre. És recomanable, doncs , la utilització 
de la desnatadora. Amb aquest aparell es fabri
ca major quantitat de mantega, puix que les 
desnatadores deixen solament una quantitat ín-

fima de grassa a la ll et : un gr am, aproximada
ment, per litre de llet. 

Les desnatadores poden ésser mogudes a braç 
o a motor d'explosió o elèctric. La despesa me
cànica és insignifi~ant, i en canvi es guanya molt 
de temps. Un altre avantatge és que la llet es 
desnata millor que amb la desnatadora acciona
da a braç, puix que el moviment és més regular. 

Per a obtenir una bona nata s 'ha de comen
çar d'operar immediatament després de la mu
nyida, de manera que la llet sigui a la tempe
ratura de 32 graus, tot refredant la nata des de 
la seva sortida i posant els recipients que la con
tenen a l'aigua, a 12 o 13 graus. No cal obli
dar que havent acabat de desnatar , l'apare11 s'ha 

.de rentar bé amb aigua bullent. Per a cinc va
ques caldrà una desnatadora de 70 litres ; per 
a ro vaques, una de 120 a rso litres. 

Quant a la barata que s'ha de menester, si no
més s'han de tractar uns 6o o 70 litres de llet, 
anirà bé la barata metàUica senzilla, la qual no 
dóna pas mal gust a la mantega i exigeix molt 
poca força per a posar-la en moviment. Algunes 
d'aquestes barates metàJ.liques utilitzen per re
cipient el cul de la desnatadora, i amb això es 
realitza una economia important. 

Per als altres casos de major producció, es pot 
emprar un tipus de bara ta com la normanda, la 
qual pot operar fins amb 1.250 litres de llet. Hi 
ha a més tota una sèrie de barates molt més pe
tites . 

La crema s' ha de madurar. Per consegüent, 
no es pot baratar a seguit de sortir de la des
natadora. S'ha de conservar a 12 g~aus aproxi
madament, en recipients coberts de musselina o 
altra tela , perquè no hi caigui pols . La massa 
es remena dues vegades al dia, i al cap d'un o 
dos dies la nata tindrà una olor lleugerament 
àcida . Aquest serà e1 moment de baratar. 

El baratge es practica emplenant la meitat de 
la barata, la massa de la nata essent a la tem
peratura de 13 graus a l 'estiu i rs o r6 a l'hi
vern. Quan se sent que el soroll que fa la nata 
agitada pel batador canviSJ., és que la mantega 
comença de fer-se. Així que els grumolls asso
liran el volum d'un cornell d'agulla, caldrà pa-
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rar la barata i tirar .a dintre aigua a 8 a IO 

graus i · tornar a rodar a poc a poc. Quan la 

mantega serà com granes de mill, caldrà aturar

se altra vegada, fer rajar el xerigot i introduir 

dins la barata una quantitat igual d'aigua a la 

que ha sortit del xerigot. Es donen dues o tres 

voltes i es reemplaça l'aigua per altra de fres

ca. L'operació es continua de la . mateixa ma-
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nera fins que l'aigua surti clara . La velocitat 

del rodar de la barata ha d'ésser de deu a dotze 

voltes per mjnut. 
Finalment, no resta més que premsar o pas

tar la massa per tal d'escórrer bé el xerigot. Ai

xò fet, no cal sinó emmotllar la mantega. 

JoAN CANUT 

Una llista d'insecticides contra les plantes 

UNA masia hauria de contenir habitualment 

una sèrie de medicaments que li perme

tessin tractar ràpi9ament les malalties de les 

plantes que es presenten amb més freqüència. 

Aquests medicaments són : 

Permanganat de potassa. Cristalls de color de 

violeta que es conserven durant llarg temps en 

pots o ampolles de v~dre, ben tapats . 

És un remei enèrgic contra els blancs de la 

vinya i altres plantes (oïdium) encara que la 

seva acció no sigui de molta durada. 

Verdet. Es presenta en dues formes : el ver

elet neutre, soluble a l'aigua, i el verdet gris, 

insoluble. Aquest últim és preferible per als 

tractaments de final de temporada, puix que no 

crema ni les fulles ni els fruits. 
El verdet és molt eficaç contra el míldiu i el 

blac-rot, com també per a la monília dels arbres 
fruiters. . 

Sulfat de cotwe. Es ven en dues formes : sul

fat blanc en pols, el qual es dissol ràpidament 

en l'aigua, però més car que no pas l'altre sul

fat, en forma de cristalls. L'eficàcia d'ambdós 

sulfats és igual. 
Aquest medicament és ben conegut de tots els 

viticultors pels excellents efectes contra el mil

diu de la vinya, de la trumfera o patatera, to

matera, etc. És així mateix molt indicat contra 

les malalties criptogàmiques dels ~rbres frui
ters. 

El sulfat de coure s'ha de conservar en reci

pients de fusta, de terra o d'aram, però mai en 

pots, bótes, caixes i altres estris de llauna o fer

ro. Tenir compte de la humitat, a la qual és 

molt sensible aquest medicament. 

Sofre. Molt eficaç contra els blancs (oídium 

de la vinya i dels altres fruiters). 

Aquest medicament es ven en quatre formes : 

sofre precipitat, que es presenta en forma de 

pols blanca, molt adherent i que conté el 90 per 

cent de sofre. 

A manca de sofre precipitat, es pot utilitzar, 

principalment, si aquest és molt car, la flor de 

sofre, pols de color de palla, que conté el 99' 5 

per cent de sofre, i també molt adherent. A 

desgrat del preu a què se sol pagar, no resulta 

car, puix que per a realitzar el mateix tracta

ment s'utilitza una quantitat inferior de la que 

se sol emprar de sofre triturat, el qual és de 

color més clar que el precedent, més pesat i amb 

el 98 per cent de sofre. 
S ofre P1'ecipitat de la hulla. No dóna'· tan bons 

resultats com els dos primers sofres descrits. 

És de color bru i conté tan sols del 25 al 30 per 

cent de sofre. 
Arsenicals. Insecticides molt poderosos que ac

tuen així que són absorbits pels insectes. S'usen 

contra la coxilis, eudemis, piral i diversos in

sectes que ataquen els arbres fruiters. Els arse

nicals no tenen cap acció contra el pugó. Tam

bé s'utilitza amb èxit contra la cuca de l'alfals. 

Hi ha dues classes d'arseniats. El més actiu 

és l'arseniat diplòmbic, el qual no crema tan 

fàcilment les plantes. El comerç el ven en forma 

de producte pastós, colorat. L'arseniat de calç 

és menys car, però risca de cremar les plantes . 

Es ven en forma de pols molt fina i colorada. 

És conv:enient exigir al venedor la garantia per 

a l'arseniat de calç, del 44 per cent, almenys, 

d'anhídrid arsènic i menys de l'I per cent d'ar

sènic soluble. 
Els arsenicals són metzines excesivament pe

rilloses, i per consegüent caldrà guardar-los en 

armaris tancats amb pany i clau, i encara en 

els recipients hi haurà una etiqneta que digui 

«metzines». 



Nicotina . És un insecticida poderós que obra 
per contacte i va molt. bé per a destruir tota me
na dc pugó. 

Aquest producte s' ha de conservar en l'obs
curitat. , en ampolles ben tapades i embolicades 
amb paper negre . 

Sulfat de feno. Remei contra la clorosi, des
infectant de les ferides de la poda i utilitzat 
també per a fer caure les escorces velles. 

El sulfat de ferro en cristalls es conserva for
ça temps . o així el sulfat neu, més pur, però 
també més car. 

Olis minerals. Entre aquests hi ha el petroli, 
l'oli antacena, producte de les fàbriques de gas . 
Aquest últim s'utilitza algunes vegades per a 
augmentar l'adherència dels brous bordalesos. 
Pot ésser substituït en els tract.aments insecti
cides d'hivern per l'oli usat del motor. 

Els olis mineral s són molt actius contra el 
pugó, en particular les coxenilles i lanígeres, 
principalment en els tractaments hivernals . 

Calç. S'utilitza per a la fabricació de brous o 
caldos bordalesos i sulfocàlcics contra el míldiu, 
blac-rot i la cloca del presseguer. La calç viva 
és més barata que la calç fina, però és més difí
cil d'utilitzar, puix que, per ésser ((ben apaga
da,, i per a neutralitzar el sulfat de coure, exi
geix qualque manipulació, de la qual parlarem 
més avall. 
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Bar·reges i bro11 s . ~er a preparar els brous 0 

caldos amb els medicaments citats, l'aigua és 
indispensable en la majoria dels casos. L'aigua 
guixosa dóna, però, mals resultats. L'aigua de 
pluja deu preferir-se a les altres. 

Per tal que els brous mullin més o per a aug
mentar l'eficàcia dels in secticides, haurà d' uti
litzar-~e el sabó . El sabó moll és recomanable. 

Preparació de brous. Si es desitja fabricar-se 
un mateix els brous o caldos, caldrà pesar amb 
molta cura tots els ingredients. Una equivocació 
d'aquesta mena podria donar ·per resultat, o que 
el medicament fos inofensiu, o, pel contrari, per
judicial per a les plantes. 

Perquè les barreges i els brous siguin elabo
rats perfectament, caldrà tenir una certa pràcti
ca. Si no es té pràctica, el millor serà comprar 
productes bons i preparats, als quals tan sols 
s'hagi d'afegir aigua. Aquests preparats estal
vien molt de temps. 

Quan es comprin específics d'aquesta mena 
caldrà fer-se ben bé càrrec de les instruccions 
que el venedor dóna de paraula o per escrit. 

Molt de compte amb els preparats a base de 
coure o arsènic, puix que, repetim,. aquests me
dicaments són fortament metzinosos. 

L. PORGUES 

plantacions Les de fruiters en terrenys de "' seca 

E N les comarques de terra baixa hi ha mol
tes feixes o garrigues ermes, de natura

lesa argilo-calcària i sílico-argilo-calcària, tan 
secaneres que a penes estan coberts d'herbes. 

En aquests terrenys la vinya és , indubtable
ment, la plantació adequada, però donades les 
circumstàncies actuals, els vinyats potser s'hau
rien de circumscriure a les terres que per llur 
qualitat i per la facilitat d'ésser treballades, fos
sin millors que les feixes, garrigues, costes o ar
tigues, de manera que la forta producció s 'ager
manés amb una reducció de despeses d'explo
tació. 

A nosaltres ens sembla que la plantació de 
varietats fruiteres ben adaptades als terrenys in
dicats no presenta cap impediment, si aquests 
terrenys contenen una gruixuda capa de terra, i 

a més que s 'hi realitzin alguns treballs previs 
indispensables a la vegetació i al desenrotllament 
ulterior dels arbres plantats. 

De primer es començarà per defondar aquests 
terrenys no per clots ni per valls o trinxeres, 
sinó en tota la seva extensió, a l'objecte que les 
rels dels arbres fruiters plantats puguin pene
trar fàcilmént sota la capa de terra vegetal. En 
aquestes condicions, les arrels trobaran la fres
cor necessària a l'arbre fruiter, per tal que pu
gui vegetar convenientment i sense interrupció 
durant l'estiu en clima sec i calent. Si el terrenys 
són una mica permeables , la infiltració de les 
aigües , de pluja podrà fer-se bé. 

El desfonsament no serà pas inferior a 8o 
centímetres de profunditat, i això es farà de pre
ferència a la tardor o començament de l'hivern, 
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a fi que la pluja estovi la terra i sigui més fàcil 
de treballar. Amb la influència de les gelades 
aquests terrenys s'airejaran més, s'esterrossaran 
i tindran temps de pitjar-se, cosa que afavorirà 
Ja vegetació dels arbres quan es plantin per la 

primavera. 
Per a atenuar la compacitat dels terrenys i 

afavorir· la frescor caldrà adobar-los no amb fems 
d'estable carregats de palla, els quals assequen 
molt, sinó matèria orgànica descomposta, o si
gui fems de jardiner, en els que s 'afegirà su
perfosfat potàssic dosant ro per cent d'àcid fos
fòric soluble i ro per cent de potassa soluble de 
clorur de potassa, de 4 .000 a s.ooo quilos de 
fems descomposats i de I .ooo a I .soo quilos 
d'aquest superpotàssic per hectàrea 1 per un pe
ríode de tres anys. 

Aquesta adobada hauria de repartir-se entre 
la capa de terra remoguda, sense arribar al fons 
per no perdre elemen ts fertilitzants solubles . Ai
xí la frescor del terreny fornirà durant l'estiu 
als arbres fruiters joves els aliments necessaris 
per a llur desenvolupament. 

Aquests terrenys, que no hauran pas emma
gatzemat gaire aigua, caldrà per binatges fre
qüents suprimir tota vegetació espontània que 
prengui l'aigua que haurà de consumir la plan
tació d'arbres, com també els elements fertilit 
zants sol ub1es . 

Quan els arbres fruiters estiguin en produc-
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ció, caldrà disminuir llurs necessitats en aigua, 
i per això s'utilitzaran adobs químics azotats, 
fosfatats i potàssics, els quals determinaran l'a
parició de fulles més robustes , menys sensibles 
a l'evaporació, a l'ensems que rels menys nom
broses i més fortes, i es reduiran d'aquesta ma
nera les pèrdues d'aigua, tot afavorint la fruc
tificació dels arbres tractats així. 

Les varietats fruiteres més indicades en aques
tes menes de terrenys i condicions climatèriques , 
són les següents : L'albercoquer empeltat d'a
metller, en primer lloc . Després el cirerer em
peltat en Santa Llúcia i el presseguer empeltat 
en ametller. Algunes varietats de figueres són 
així mateix recomanables. 

Totes les varietats escollides hauran de re
unir un a qualitat molt important, i és la d'ésser 
precoces. Les varietats precoces consumetxen 
una quantitat inferior d'aigua a la de les va
rietats no precoces . Ultra aquest gran avantat
ge, les varietats precoces donen fruita més de
licada i bona en terrenys costals. 

Es tindrà compte de fer plantada d'arbres de 
mitja o baixa soca , procediment que eslalvia 
molts jornals en la collita i facilita grandiosa
ment els tractaments contra totes les malalties, 
especialment les criptogàmiques . 

B. CA TELLS 

La podridura dels arbres fruiters 

Q UAN la malaltia es manifesta en forma de 
taca d'oli, és que ja es troba força avan

çada, i en aquest cas caldrà limitar l'extensió 
de la malaltia, arrencant els arbres. malalts, prin
cipalment els que són prop dels arbres sans. La 
part inferior de la soca i dels arrels es cremaran 
totalment, sense desplaçar-la. 

Si la malaltia no afecta tota la plantació, sinó 
que tan sols presenten la malaltia alguns arbres 
ça i lla, es poden donar dos casos : que la ma
laltia sigui vella o recent. En el primer cas l'ar
bre malalt morirà irremeiablement, i en conse
qüència abans que això succeeixi serà convenient 
arrencar-lo i cremar les arrels.. 

En el segon cas, quan la malaltia és jove, es 
pot tractar de salvar l'arbre amb el següent 

procediment. Es posa al descobert la soca de l'ar
bre, de manera que les arrels grosses es puguin 
examinar bé. Tota la zona afectada de podri
dura es netejarà, i per a això es treurà l'escorça 
morta i totes les parts de les arrels ennegrides 
es rascaran fins arribar al viu dels teixit. Les 
ferides que s'hauran fet es desinfectaran amb 
una solució de sulfat de ferro al I0-30 per cent, 
o bé per la solució indicada per Chavastelon, 
composta d'una barreja de bicromat de potassa 
o de sosa al 6 per cent i de sulfat de coure al 
6 per Ioo. Al cap de pocs dies les ferides seran 
novament tractades amb una solució de caldo 
bordelès al 5 per cent de sulfat de coure, no ta
pant les arrels tractades amb terra, sinó pel 
contrari, deixades al descobert, a l'acció benfac-
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tora de l'aire i de la llum, durant un llarg pe
ríode, tot l'estiu, si cal. Els tractaments indi
cats serà convenient completar-los mitjançant pol
voritzacions de sofre, la pols del qual medica
ment determinarà una atmosfera tòxica al vol
tant de les arrels, de manera que impedirà tota 
infecció nova o el desenrotllament de la infecció 
preexistent. 

U na forta calcinada de 2 a 5 quilos per metre 
quadrat, i l'aplicació d' una bona adobada, aca-
barà de restablir l' arbre malalt. · 

Els arbres sàns, ve'ins dels arbres que patei
xen la malaltia, seran protegits per una trinxe
ra o vall. 

Quan es voldrà replantar un sòl infectat, cal
drà prendre algunes precaucions. És clar que 
la mesura profilàctica radical fóra un canvi de 
cultiu, però els arboricultors no s'avenen pas a 
destinar el lloc ocupat per una plan tació frui
tera a conrear-hi plantes anuals. 

Abans de replantar la terra serà desinfecta
da en l'espai d'alguns metres al voltant del clot 
on s'ha de plantar l 'arbre . La desinfecció es 
practicarà u tilitzant el sulfat de ferro a la dosi 
de 10 quilos per metre cúbic de terra, o amb 
formol al 2'5 per cent, a raó de 10 litres per 
metre quadrat. Aquesta última manera de des
infectar es farà regant en dues vegades, i el 
tros regat amb dita solució es cobrirà de sacs 
durant dos dies, per tal d'evitar l'evaporació 
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del medicament. També es recomana l':ús de 
sulfur de carbó a la dosi de 200 grams per me
tre quadrat. Cada peu rebrà una bona calcina. 
da i una adobada completa. 

La pod ridura és una malalt ia dels terrenys 
mal desguassats . E ls fungus o paràsits produc
tors de la malaltia tenen una aversió grandiosa 
a l'aireació. Això ha de constituir la base prin
cipal el' higiene en la lluita contra els paràsits 
de la m~laltia. Per consegüent , s 'i mposa la mà
xima aireació del terreny, el drenatge beu fet, 
la calcinació_ a forta dosi en les terres insuficient
ment calcàries, l' aportació considerable d'adobs, 
completats principalment per l'addició d'elements 
fosfatats i potàssics, els quals posant a la dis
posició de les arrel:;> els elements nutritius ne
cessaris en abundància, dotaran 1 'arbre de la 
resistència indispensable als paràsits. 

S' haurà de procurar que la plantació no es 
faci massa profunda, puix que el coll colgat de 
terra origina l 'asfíxia de les arrels i les predis
posa a un atac de podridura. 

Caldrà repetir sovint les tasques culturals, 
única manera d'assegurar 1 'aireació convenient 
del sòl . 

És inútil di r que s ' hauran d'emprar les es
pècies i varietats d'arbres més resistents a la 
malaltia. 

M . GUYOT 
Cap de tre ball s de l'Estació central de patologia vege tal. 

La magnèsia en la terra 

U LTRA els diversos components de la terra 
vegetal i dels adobs que s' hi tiren, i ha 

un mineral, la magnèsia, que malgrat les peti
tes quantitats que es ~ol trobar en els terrenys 
que naturalment la contenen, realitza un paper 
molt important en la vegetació. 

T ots els agrònoms s' han ocupat de l'acció nu
tritiva de la magnèsia, i entre els més presti
giosos, Muntz i Girard diuen a propòsit d'aques
ta substància : La magnèsia ha de figurar en la 
llista de les substàncies fertilitzants amb el ma
teix títol de les substàncies fertilitzants que exis
teixen en proporció sensible en les plantes i que 
la terra i l'at mosfera aporten quasi sempre en 
quantitat suficient . 

Tots els òrgans vegetals contenen la magnèsia, 
en moltes plantes aquesta substància és tan 

abundant com la calç . T ambé sabem que la mag
nèsia no figura pas com un producte inert i acci
dental, sinó que forma part de la constitució dels 
vegetals i que és indispensable a llur desenrot
llament. 

Per més que no s'acostumi considerar la mag
nèsia com un adob, creiem necessari insistir-hi, 
puix que la seva acció sembla que ha estat fi ns 
ara desconeguda. 

La magnèsia, lluny d' ésser en la deguda quan
titat en les terres, ' més aviat n'hi manca per a 
les necessitats de la vegetació, de manera que es 
pot afirmar amb Mr. Dumont, professor de l'Es-
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cola de Grignon, que el noranta per cent dels 

terrenys són en dèficit de magnèsia. 
Pel que es refereix a l'acció catalítica de la 

magnèsia, diu el professor Canals, de Montpe

ller : En biologia vegetal el magnesi sembla ésser 

un agent catalitzador de primer ordre, i al ma

teix temps un element plàstic. 
Encara que, com diu Bertrand, els adobs po

tàssics i la calç en molts casos aportin al sòl cer

ta quantitat de magnèsia, no serà per demés 

assenyalar que la silvinita no en conté més que 

en ínfima proporció, de o'r a o'7 per cent, i que 

les calçs magnèsiques, com n'existeixen en certs 

indrets, contenen la magnèsia en forma de car

bonat, sal poc soluble, i per consegüent d'una 

acció del tot insuficient per al nostre objecte. 

Les sals brutes de les mines alemanyes. de 

Stassfurt, principalment la caïnita, ~ón , pel con

trari, molt riques en magnèsia, 19 per cent de 

sulfat de magnèsia, cosa que determinà que el 
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director del ministeri d'Agricultura de Bèlgica 

digués que les sals potàssiques, principalment 

les sals brutes, obren no solament per llur po

tassa i algunes vegades també pel sofre i el clo

ro, sinó també per la magnèsia i per la sosa . 
De tot el que s'acaba d'exposar, la conclusió 

pràctica que se'n pot treure és, segons el pro

fessor Canals, que malgrat la insolubilitat qua

si absoluta de la dolomia natural, la qual és un 

carbonat doble de calç i de magnèsia, es pot in

corporar a la terra no la dolomia · pròpiament 

dita, sinó el producte industrial eixit de la cal

cinació, la dolomagnèsia, derivada de la dolcmia, 

com la calç viva del calcari . 
L'òxid doble de calç i de magnèsia respon, en 

efecte, al raport òptim Ca-Mg. fixat pels inte

ressants treballs de Loew i de Bernardini, per 

a citar tan sols els de més autoritat en la ma

tèria. 
JoAN MONTFORT 

Les races animals relacionades amb l'etnologia 
de Catalunya 

(Discurs de recepci6 deM. R ossell i Vvlà a. l'Acadèmia de Ciències) 

b) Els ases . 

Catalunya posseeix una raça animal ben de

fin ida. La descripció que segueix és un resum 

d'una obra publicada per nosaltres. (r) 
El perfil del cap és recte. El crani braquicè

fal. La protuberància externa de l'occipital és 

ampla ; els parietals poc bombat~ ; les crestes 

frontals presenten un tubèrcul i aquests ossos 

són plans ; el forat orbitari de forma ogival ; 

l'arcada orbitària ampla i grossa, i la seva apò

fisi, voluminosa; l'apòfisi zigomàtica grossa i 

l'arc d'aquest òrgan mol t ample; els nasals a 

la seva base s'expansionen en gran ex tensió ; 

el llagrimal no posseeix tubèrcul del mateix 

nom, o en tot cas, rudimentari, i pròxim a l'os 

nasal ; el petit maxillar no presenta tubèrcul i 

l'arc incisiu és petit. La mandíbula inferior té 

unes branques volumiúeses, . grosses, i les seves 

vores són rodones ; l'arcada dentària arrodoni
da i de poques dimensions. 

La testa mida de o' s6 a o'68 metres. Les 
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i\L Rossell i Vi là: •Zootècnia de la raça a inal Catalana•. 
rx us de l'Escola Superior d 'Agricultura. Barcelona, 1921. 

orelles, llargues i estretes , tenen una longitud 

que varia, correlativament al volum del cap, en

tre o' 38 i o' 42 metres. El coll és aprimat ; l'es
patlla , obliqua ; la creu poc pronunciada i apri

mada; la línia dorso-lumbar, recta; el pit no 

molt ample, però la cavitat toràcica espaiosa ; 

el costellam moderadament arrodonit; el ventre 

més o menys desenrotllat, segons el sexe; gropa 

reduïda, en forma de teulat de doble vessant ; 

el sacre, sortint. Les cames són fortes i pro

porcionades al volum de l'animal. 
El pelatge és de color de pansa o negre mal 

tenyit; i a sota l'aixella, part interna de les 

cuixes, baix ventre i pit inferior, el pelatge és 

argentat, com igualment en la zona circular dels 
ulls i en tot el morro·. 

La conformació és harmònica. Les orelles són 

dretes i dotades de gran mobilitat ; el cap, alt, 

ben unit amb el coll; la conformació del pit cor

relativa a la de l'abdomen; la brevetat de la gro

pa es compensa amb la longitud de l'espinada 

i el cos poc voluminós harmonitza amb la forta 

alçada dels membres. L'alçada a la creu és dc 
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r ' so metres ; a la meitat del dors, r' 46 ; longi
tud, r' 46; perímetre toràcic, r '6o ; perímetre 
de la canya, o' 22 . E l pes és de 350 quilos. Aques
tes mides i pes corresponen als animals de Jos 
anys d'edat. 

L 'animal té una expressió franca ; l'ull és 
viu, la mirada enèrg ica en el mascle, dolça en 
la femell a ; les orelles , que no estan mai tomba
des , són portades orgullosament i la varietat i 
la promptitud dels moviments tradueix una fina 
sensibilitat. El temperament és sanguini. 

E ls orígens de l'espècie asinal a Europa són, 
per al s zootècnics que s 'han ocupat de la qües
tió, neolítics , i es creu, per regl a general, qu t> 
l' espècie procedeix d' Àfrica. 

AG~ICULTURA I RAMADÉRTA 

L'estudi d' Arloing el considerarem insuficient 
per al nostre objecte, i motivà que emprengués
sim un estudi d' anatomia comparada d'ambuues 
espècies ( r) . Aquest estudi ens permeté distin
gir entre els fòssils de Capellades i de Romaní 
els que pertanyien al cavall i els que eren dc 
l'espècie asinal. Així, doncs, l' ase existia a Ca
talunya en el pleistocènic. 

D'una manera natural es pl antejava el pro
blema de saber si era possible diferenciar la 
raça a la qual pertanyien els ases quaternaris. 

o havent-se trobat cap calavera fòssil d'espècie 
asinal, no pot fer-se el diagnòstic cra11ològic o 
racial. Però si en osteologia a1xo no és possi
ble, en canvi l'art quaternari ofereix un graval 

Somera amb el sen pollí de raça catalana 

No costarà gaire de demostrar que lJase viu 
a Catalunya des del quaternari, i que la raça ac
tual es troba representada en l'art rupestre. 

En dos estacions del quaternari superior, la 
de J'.abric Romaní i la de Capellades, s'han tro
bat ossos pertanyents a l'espècie asinal. Cap 
d'aquests fòssils no era de la part superior del 
crani, cosa que dificultava enormement la diag
nosi específica. 

L'esquelet del cavall i de l'ase tenen molta 
semblança . Les diferències osteològiques són tan 
poc pronunciades, que els tractats d'Anatomia 
veterinària no les assenyalen, Quan intentàrem 
estudiar els fòssils de Capellades i de Romaní, 
sol s di>¡posàvem per a consulta l'únic estudi 
d'anatomia comparada del cavall i de l'as·.: que 
s'havia escrit. Aquest estudi és de S. Arloing 
i fou publicat en r882 en el B~~lletin de la So
ciété d'A nthropologie de Lyon. 

i una escultura que permeten d'apreciar la con· 
dició taxonòmica dels animals que represent.en. 
El gravat és del Mas d' Azil, i està classificat per 
alguns arqueòlegs com a cavall, o senzillament 
èquid . Aquest gravat per la longitud i forma 
del cap, la morfologia del coll i ventre i l 'ac· 
titud de l'animal, figura evidentment un ase. 
L'altra peça, l'escultura, està constituïda per 
una testa gravada i retallada en banya de ren, 
trobada a Lourdes, i representa así mateix un 

• ase . Ambdós documents paleoHtics constitueixen 
una prova de l'existència de la raça catalana, 
tal com l'hem descrita. El gravat de cos enter, 
figura un animal alt i allargat i de perfil recte. 
La testa en banya de ren és també de períil 
recte, perfil que en arripar a l'apòfisi orbitària 
es torna convex, amb el fi, probablement, d'em-

{1) M. Rossell i Vilà: •Contribució a l'Orteologia comparada 
del cavall i de l'ase•. l\Iancomunita t de Catalw1ya. Arxius de 
l 'Escola Superior d'Agricultura. 
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palmar amb l'orella, o amb la idea de represen

tar una femella, el perfil de la qual és quelcom 

convex. 
L'existència de l'ase a Catalunya durant el 

neolític es demostra per la presència de dos ill

cisius que nosaltres estudiàrem en el museu par

ticular de l'enginyer Lluís Marian Vidal, de 

Barcelona, i els quals incisius procedien de Cal

des de Malavella. 

En algunes comarques del Principat, la raça 

deu haver-se conservat constantment pura; en 

altres, com la de Solsona, s 'han realitzat infi l

tracions d'altra raça, la qual hauria determinat 

la inferioritat de l'alçada que s'observa en els 

ases de les comarques occidentals i del sud, com

parada amb la que ofereixen els de la comarca 

de Vic, lloc on la raça no hauria rebut influèn

cies estranyes . 

És probable que un dels exemplars que envaï

ren les comarques de ponent i de migdia fos el 

que descrivírem amb el nom de {(Un èquid ibè

ric a Solsona» (1), èquid trobat en una sitja 

amb ceràmica ibèrica del segle III abans de la 

nostra era. D'aquest èquid sols pogué determi

nar-se l'espècie, però no la raça, pel mal estat 

en què es trobava la calavera. Les mides pre

ses de diversos ossos ll args feren suposar que 

l'animal tindria una alçada de 1'30 metres, al:;. 

çada inferior a la dels ases de raça catalana. 

L'àrea geogràfica de la raça asinal és quasi 

la mateixa que la de la raça cavallina. En el 

Poitou la raça catalana troba la d'aquell nom, 

com igualment en el Piamont, on la població 

asinal és de tipus africà , com també ho és la 

que s'estén per la resta de la Península ibèrica. 

e) Els bòvids. 

Actualment la població bovina de Catalunya 

es descomposa en múltiples races, algunes de 

les quals tenen un origen recent, motivat per 

causes d'índole econòmica, com són per exem

ple, les races especialitzades en la producció de 

llet. Uns trenta anys enrera, abans de la intro

ducció en massa de bestiar lleter, les races bo

vines que existien en el Principat eren l'arane

sa, la catalana i la 1narinera. E xistia així ma

teix qualque petit nucli exòtic, com el de la 

raça alverniana, importada pel comte de Pera

lada a la seva propietat de Requesens (Alt Em

pordà), el qual nucli fa alguns anys que ha 

desaparegut, com així mateix els ramats que de 

toros per a corrida,s hi havia a la comarca de 

Tortosa, a mitjans del segle passat. 

La raça aranesa és una perllongació de la 

-1'21 ~- Rosse ll i Vilà: <Un équid ibèric a olsona.>. But. de 
soctac. ata!. d'Antrop. Etnol. i PreWst. 1925, pàg. 238. 
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raça de Lourdes, i roman circumscrita en la 

Vall d'Aran, actualment mestissada amb la raça 

Schwitz. 
Les altres dues races, la catalana i la marinera, 

ofereixen més interès, des del nostre punt de 

vista . En el Principat havia existit encara la 

. raça ibè1'ica, segons indica la pintura rupestre de 

Cogul (Les Garrigues). Fora d'aquest document 

no tenim cap altra prova que assenyali la per

sistència d'aquesta raça a Catalunya. 

La raça catalana és numèricament la més im

portant i la que ha ocupat major extensió ter

ritorial. E ls caràcters d'aquesta raça són : per

fil de la testa, recte; tipus dolicocèfal ; banyes 

de secció circular, les quals implantades late

ralment avancen per ambdós costats i es cara

golen primer en avant i després enrera, per a 

dirigir-se a seguit vers els costats, en la qual 

direcció estan orientades les puntes d'aquests 

òrgans ; el tos és poc enlairat i partit per un 

solc ; els frontals són plans, poc excavats en 

llur articulació ; les apòfisis orbitàries modera

dament rellevades ; el nas, prominent a la base, 

uneix llurs os.sos en arc ogival ; els llagrimals i 

els maxil-lars, poc deprimits. 

El p~latge és rnlÍformement roig, amb diver

sos matisos, en la major part de la raça ; no 

obstant, alguns individus són de pelatge gris, 

més o menys obscur. El pelatge, roig o gris, va 

acompanyat d'extremitats negres i d'aquest co

lor són les puntes de les banyes, les peülles, els 

pèls del capdavall de la cua, les vores de les 

orelles, la zona circular dels ulls i part de la 

cara, coll i barballera. En els mascles les zones 

de pelatge negre són més extenses i el color més 

pujat de to que en les femelles . 

L'alçada, terme mig, és de r'33 metres; el 

pes , de 450 a 6oo quilos . La conformació en els 

subjectes ben alimentats és bastant regular, però 

per regla general el terç posterior poc musculat. 

Les aptituds són per a la cria i el treball. Els 

bravetells i braus sotmesos a una alimentació 

racional, als quatre anys arriben a pesar 900 

quilos i tenen 1'42 metres d'alçada. 

L'àrea geogràfica comprèn les comarques dels 

Pireneus, excepte el territori ocupat per la raça 

aranesa. Aquesta àrea, que antigament h'avia 

estat molt més dilatada, tendeix a reduir-se per 

l'extensió que a.dquireix l'explotació de la vaca 

lletera. 
Els documents més antics que es coneixen de 

la raça catalana, són un crani de pura raça i un 

altre amb senyals de mestís de raça pirenenca, 

ambdós trobats a la cova de Joan d'Os, a Tar

tareu (Pallars). Aquests cranis pertanyen a l'e

neolític. Existeix a més un altre crani, d'aspec-
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te foss ilitzat , trobat a Vic, entre ceràmica del 
segle XV. E ls dos primers cranis es conserven 
en el Museu arqueològic d'aquesta ciutat, i el 
crani de Vic l'estudiàrem a l'Escola Superior 
d'Agricultura. A més, entre el material ossi 
procedent de les excavacions d'Empúries exis
teix un fragment de banya, pertanyent a la .. 
raça catalana i que per les condicions de la tro
balla, el senyor Gandia, director de dites ex
cavacions, el qualificà d' època romana. 

L a raça m arinera ocupa una àrea geogràfica 
molt reduïda: viu en les comarques de Gironès 
i Selva. Els caràcters d'aquesta raça són els 
mateixos dels de la raça garonesa, els quals po
den resumir-se dient que és una raça de forta 
alçada, pelatge ros, mucoses rosades, banyes 
aplanades dirigides vers la cara (lrochoceros). 
Aquesta raça es troba voltada per la raça cata
lana i no pot comunicar-se amb la població ga
ronesa d'on procedeix . 

L a introducció de la raça marinera a Cata
lunya es remuntaria al segle IX-VIII abans de 
J. C. i acompanyaria la primera invasió cèlti
ca. Les restes òssies que es posseeixen són dos 
fragments de banya trobats a Empúries ' i un 
fragment de calavera del segle XV, trobat a 
Vic, junt amb la calavera de raça catal~ma, de 
la qual s'ha parlat més amunt. 

el) Els òvids . 

Tres races ovines ocupen el territori del Prin
cipat. Aquestes tres races pertanyen a un ma
teix tipus, al qual Sanson dóna el nom de pi
renenc o ibèric. Les diferències entre aquestes 
races radiquen en caràcters morfològics i secun
daris i en caràcters productius. 

La raça més important és la catal.ana, cone
guda també amb el nom de pallaresa i tisquet . 
La majoria de subjectes d'aquesta raça .són sulls. 
Les banyes, quan existeixen, tan sols 'les porten 
els marrans, i són molt grosses. El velló cobreix 
tot el cos menys la cara, la part inferior de l'ab
domen i les extremitats . La llana és de bona 
qualitat, entrefina i quasi desproveïda de pèl co
mú. El cap presenta taques completament ne
gres, i só~ constants les que rodegen els ulls . 
Els subjectes són ben conformats : amples, de 
potes relativament curtes i per cons~güent molt 
estimats en carnisseria. 

L'àrea geogràfica de la raça catalana ocupa 
les dues conques del Noguera Pallaresa i Nogue
ra Ribagorçana. 

L'existència d'aquesta raça data almenys de 
l'eneolític . En la cova de Joan d'Os, en el Pa
llars, o sigui en la mateixa comarca on habita 
actualment la raça catalana, es trobaren dos era-
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nis ovins sulls, els quals poden veure' s en el Mu
seu Arqueològic de Barcelona, i els caràcters dels 
quals concorden amb la raça que s'acaba de des
cnure. 

La raça bergera comprèn els grups llaners de 
les comarques orientals (Cerdanya, Ripollès, 
Garrotxa i Empordà), i es distingeix de la pre
cedent per la presència constant de banyes en 
els mascles i a vegades en les femelles, major 
alçada, que depèn de la longitud de les cames, 
cos més estret, llana de qualitat inferior, i és, 
en canvi, més lletera . 

La raça seganenca és com una degeneració 
de la bergera. El velló posseeix quasi tanta llana 
com pèl, l'alçada i .el pes són inferiors als d'a
quella. L'única qualitat que posseeix el grup 
que ens ocupa és la seva extremada sobrietat. 
Viu a la comarca de Segarra. 

e) Els porcs . 

Fa uns quaranta anys els porcs que hi havia 
a Catalunya eren tots negres. A partir d'aques
ta data començaren les importacions d'animals 
blancs precoces, que a poc a poc substituïren 
totalment la població anterior. 

No obstant, en la part més abrupta dels Pi
reneus, entre la Mare de Déu del Món i el Puig 
de les Bruixes, hi havia, quan nosaltres érem 
Cap dels Serveis de Ramaderia de la Mancomu
nitat de Catalunya, algunes dotzenes d'exem
plars de l'antiga raça, més o menys mestissos. 
Nosaltres desitjàvem tornar la puresa de raça 
als descendents d'aquests mestissos immediata
ment que funcionés la projectada Escola Supe
rior de Zootècnia. 

Desapareguda la Mancomunitat, obtinguérem 
del bon patrici el senyor Pere Sacres.t de Les Pla
nes (Garrotxa), que en una de les seves pro· 
pietats realitzés, sota la nostra direcció, el re
torn a la raça primitiva, cosa que actualment 
es troba quasi assolida. 

Aquests porcs retornats a llurs primitius ca
ràcters presenten una. perfecta semblança amb 
la raça porcina gascona, tal com la descriu el 
professor Mr. Girard, de Tolosa. La raça por
cina catalana no constitueix, doncs, un grup 
particular de les altres races veïnes. 

No sabem si el porc era pròpiament tal en 
el temps prehistòric. En el Museu diocesà de 
Solson~ existeix una calavera de suid molt ben 
conservada, del neolític, trobada en la cova Boi
xadera. Per a determinar si aquesta calavera 
és de senglar o de porc, fó;a necessari .practi· 
car un estudi anatòmic tan delicat com el que 
realitzàrem comparativament de l'ase i del ca· 
vall . Aquest crani neolític presenta certament 
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una gran semblança amb el de la raça catala
na, però no ens atrevim a declarar-lo per les 

següents raons : El senglar i el porc pertanyen 
a Ja mateixa espècie, o almenys estan enclosos 
en el caràcter primor dial distintiu específic, que 
és la reproducció indefinida entre els descendents 
de porc senglar i truja domèstica. Per altra 
part, el crani de porc senglar i porc de raça ca-

1 7 1 

talana presenten grans analogies, i :finalment, la 
maleibilitat dels porcins és tan gran , que la 
forma craniana sofreix modificacions molt Im
portants des del naixement a l'edat adulta . 

Pel· que respecta al porc, hem de concretar
nos a afirmar que la raça gascona i la raça ca
talana formen una sola raça. 

(Continuarà.) 

NOTICIARI 
SU PRESSIO DE L'ESCOLA SUPEHIOR D 'AGRICUL. 

~'URA 

En la sessió del dia 28 del mes passat, la Di putació 
de Barcelona suprimí I 'E~cola Superior d'Agricul tura 
provincial. L a premsa diu així : 

«També s 'aco rda la supressió de I 'Escola P rovincial 
d'Agricult ura, perq uè s 'ha vist que els seus «diplomes» 
eren més un títol per a fer bon ic q ue no pas una execu
tòria d 'aptitud pr1tctica i per a anar segu idament a la 
creació d'estudis i pràctiques agdcoles en gran escala i 
vemmeut eficaços .» 

Bé ba costat prou d'arr ibar a aquesta decisió. Si s'ha
gués pres a la primera sessió, així que caigué la Dipta
dura, hauria estat molt millor, tant pels que esperaven 
ésser reintegrats a llurs llocs, com per la mateixa Di
putació, com per aquells pares de famíl ia , ex-alumnes i 
alumnes que encara vi uen als llims . 

L'ASSEMBLE A DE VINYATE RS 

A les deu del matí dê diumenge i segons estava anun
ciat, es reuní I 'assemblea general que cada any cele
bra la Unió de Vinyaters de Catalunya, al saló de con
ferències del Palau d 'Agricul tura de I 'Exposició. 

A l'acte assistiren uns set-cents membres de l 'entitat, 
entre els quals fig uraven nodrides representacions de 
diversos Sindi cats comarcals afi li ats a la Unió, entre 
eUs el Sindicat Agrícola i Bodega Cooperativa de Ripo
llet, Cambra Agrícola de Sabadell, Sindicat de Vi ticul
tors de Terrassa , Mont de Pietat d 'Obrers Agrlcoles 
de Sant Feliu de Llobregat, Sindicat Vit ícola de Mar
torell i els Sindi cats Agrícoles de San t Salvador de 
Guardiola, Sant J oan de Vilatorrada , Ullastrell, Mosell, 
Ulldemolins , Cabasés, Vendrell , Marsà, Arbós , Calafell , 
Sant Cugat del Vallès, Salellas, Fai et, Campmany , Rubí, 
Vilaseca, La Figuera i Sant Pere de Ribes . També es 
trobaven representades a I 'Assemblea les delegacions de 
l'entitat establertes a Ullastrell, Rubí, Ripollet , Vilade
cavalls , Papiol , Sant F eliu de Llobregat, Calafell, Santa 
Coloma de Cervelló, Sant Vicents de Calders, Vendrell , 
Sentmenat, La Garriga, Mollet del Vallès, Mongat, Llan
sà, Argensola, Mantornés del Vallès, Vallbona, Jorba, 
Pierola, Mru·torell, Esparraguera, Gelida, Sant Llorens 
d'Hortons, Masquefa, Sant Esteve Sasrovires, Callús , 

Sant Andreu de la Barca, Manresa , Sant Mart í de Tor
re ll as i Pon era . 

L A 1\JESA DE L'ASSEMBLEA 

La Mesa de I 'assemblea quedà constituïda pels se
nyors Simó, president de la Unió de· Viticultors de Ca
talunya; And reu Cabré, secretari de l'entitat; Josep Ma
ri a de Portuny , vice-president , i els membres del Con
sell regional i comarcal senyors Santacana, president 
honorari; Vives, Ricart, Asnabat, Papiol, Mauri , Oli
vell a, Argullol i Barceló. 

Amb breus i afectuoses paraules de salutació a 1 'as
semblea obrí I 'acte el president, senyor Simó, i nome
nà secretaris escrutadors els senyors J oan Juncosa P a
lau, de Ba~celona , i J oan Panyell Ant ich, de Mongat, 
els quals passaren a integrar la presidència. 

DESPATX OFICIAL 

Es llegí 1 'acta de 1 'assemblea celebrada anteriorment, 
el balanç de 1 'any 1929 i la situació econòmica de la 
Unió en primer de gener d'aquest any, els quals foren 
aprovats per unanimitat. 

· A continuació, el senyor Andreu Cabré llegí la Me
mòria corresponent a I 'actuació de la Societat des de la 
darrera assemblea, confeccionada per I 'esmentat senyor , 
el qual íou molt aplaudit en acabar la seva documentada 
informació. 

El president honorari de I 'e'Iltitat, senyor Santacana, 
féu un detingut estudi de les conclus;ons acordades en
tre la Unió i el Comerciants i Exportadors de Vins de 
Catalunya sobre el problema Viti-vinícola i que ja són 
conegudes dels lectors . 

Segons regeix en un dels articles del reglament de la 
Unió de Viticultors de Catalunya, es procedí a la re
novació de càrrecs del Conse-ll, i foren elegits per una
nimitat els senyors Sebastià Garcia Faria, de Barcelo
na,; Josep Ferrer Bonsoms, president del Sindicat Vití
cola Comarcal d 'Arbós; Antoni Sallent Mora, pertanyent 
al Sindicat Agrícola i Bodega Cooperativa de Ripollet , 
i reelegits els senyors Andreu Cabré Bru i Josep Martí 
B. i bé , els quals ja ocupaven iguals càrrecs en 1 'entitat. 

EL CRÈDIT AGRÍCOLA 

A continuació, el senyor Josep Vives, administrador del 
Sindicat Agrícola de Vilarrodona, desenrotllà el tema 
«Els Sindicats i el crèdit agrícola». 
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Després d'un breu preàmbul expressà que les dispo
sicions de la Inspecció General de Previsió, comparant 
els Sindicats agrJcoles a les altres associacions de capi
talització i estalvi, empetiteixen la importància de llur 
esforç, per I 'obligació de tenir un tant per cent de 
llur capital esmerçat en valors de 1 'Estat, la quantitat 

dels quals queda immobilitzada en perjudici del desen
rotllament de 1 'agricultura, i com sigui que, dissortada
ment, aquesta no té sobrant d 'estalvi per a poder capi
talitzar, les Caixes rurals i seccions de crèdit dels Sin
dicats agrícoles no podran desenrotllar-se en forma ade
quada. 

Tots els països agrícoles-continuà I 'orador-es pre
ocupen de la creació d'organismes que sota la protecció 
de- l'Estat faci liten a 1 'agricultura els crèdits necessaris 
per al seu desenrotllament. 

A Espanya-afegí-, encara que funciona el crèdit 
agrícola, és tan burocràtic i està tan lluny, que quan 

arriben els seus beneficis als quatre extrems de la na
ció ja no és bora d 'utilitzar-los. 

Acabà dient que els agricultors han d'escometre aquest 
afer amb urgència i donar-li I estructura necessària , si 
no voloo que llurs Caixes sofreixin una greu crisi, con
seqüència de la immobilització d 'una gran part de 1 'eco
nomia agrària, prou difícil d'aconseguir i organitzar per
què després no pugui donar el fruit que n'esperen els 
qui amb tant sacrifici 1 'han creat. 

Les darreres paraules del senyor Vives foren premia
des amb nodrits aplaudiment!;\. 

DISCURS DEL PRESIDENT 

Finalment, el senyor Simó pronuncià un discurs re
sumint les gestions portades a terme per la Comissió 
que es traslladà a Madrid pe-r a conlerenciar amb el 
Govern sobre la qüestió viti-vinícola, la qual tornà amb 

molt bones impressions. 
Péu un breu estudi dels afers tractats en l'assemblea, 

i després d'expressar la se·va r.onfiança que molt aviat 
serà realitzada una nova assemblea, convocada pel Go
vern, a la qual concorreran tots els viticultors d 'Espa

nya, acabà fent vots per la prosperitat de la Unió de 
Viticultors. 

Amb forts aplaudiments es donà per acabat I 'acte . . 

EL REGIM DE BLATS I FARINES 

El text de la part expositiva del Reial :Decret relatiu 
al règim per al comerç de blats i farines coincideix amb 
les declaracions fetes pel ministre en la nota que es 
facili tà a la sortida de 1 'úl tim Consell. 

La part dispositiva conté tretze articles, en els quals 
es restableixen les taxes, i es disposa que el preu 
màxim del blat nacional sigui de 53 pessetes els 100 qui
los, comptat el preu sobre vagó estació d'origen. 

S'assenyalen els càstigs que s'imposaran quan s'in
fringeixin les disposicions establertes. 

En casos de blat d'inferior rendiment, el preu mínim 
de ta..xa podrà ésser reduçt fins a 1 '50 per quintà mè
tric, i en I 'operació intervindran les respectives Alcaldies . 

Si els blats estan danyats, també s'establirà conveni 

sobre el preu. 
Es comunicaran als Aj untaments totes les operacions 

de compra, i els alcaldes vindran obligats a traslladar 
notícia de les operacions als respectius governadors. 

Abans del primer d 'octubre, tots els productors pre-
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sentaran a les Alr.aldies declaracions jurades del blat 
que adquireixin . 

Les seccions d 'Economia dels Governs civils deter
minaran els preus de les farines panificables. 

També les fàbriques de :farines .hauran de donar comp

te de les compres que efectuïn. 

Els Governs civil rebran les ofertes dels pagesos que 
!lesitgin vend1·e blat, ja sigui personalment o ja en Asso
ciacions, Si nd i cats i organitzacions agrícoles, trasllada 
ran aquestes ofertes a la Central de Proveïments. 

El nombre de vocal que constitueixen les Junte 
provincials d'Economia, s'augmentarà amb un de més 

representant de les A sociacions agrícoles, que erà pro: 
posat per aquestes o designat pels propis pagesos on no 
hi hagués organització d'aquesta naturalesa. 

El Govern estudiarà les mesures oportunes per arri
bar a la descongestió del tràfic i a la intensiflcació del 
crèdit. 

Finalment, estableix el decret que queden derogada 
totes les disposicions que s'hi oposin, i que en moment 
oportú se'n donarà compte a les Corts. 

EL CONREU DEL TABAC A VALE rerA 

A proposta del diputat provincial Tomàs Hueso Gui
llem, ponent d'Agricultura, i amb el fi d'encoratjar els 
conreadors de tabac d'aquesta província a conrear com 
a màximum 10.000 plantes i obtenir là millor classi
ficació en qualitat i quantitat proporcional a les plan. 
tes conreades , la Comisió Permanent de la nostra Di
putació acordà darrerament establir els premis següents: 

Un de 125 pessetes, un de 100 pessetes i vint-i-cinc 
de :.l5 pessetes . Aquests premis seran adjudicats per un 
tribunal format pel president de la Diputació o el di
putant ponent d'Agricultura, per delegació de l'anterior; 
pel cap del Servei agrícola d ·aquesta Corporació o qui 
el substitueixi, i pel cap del Servei d'Assaigs del Con
reu del Tabac en aquesta província. 

PEL RETOR r A LLURS CA'l'EDRES DELS PRO
FESSORS DES'riTUITS DE LA UNIVERSITAT 
NOVA 

Ha estat ll iurat al president de la nostra Diputació el 
següent docun1ent: 

«Excm. Senyor: 
»Dels torts que · cometé la sucursal que la Dictadura 

tenia muntada en aquesta casa, I 'un fou dirigit a la 
legali tat acadèmica en desti tuir els professors de la Uni
versitat Industrial que se solidaritzaren amb el cas del 

professor Delshawers. 
»Això ho reconeguéreu vós i la Corporació que tan 

dignament repre enteu, poc després de prendre possessió 
dels vostres . càrrecs. Les prometences que féreu i que 
nosaltres recollírem amb molt de gust, que anàveu a 
resoldre ràpidament aquest cas d'injustícia palesa, ens 
feren perili·e l 'oportunitat de juntar l 'esforç de tots els 
ex-alumnes d'aquella Universitat a favor dels nostres pro· 

íessors . 
»Passada aquella oportunitat, però no resolt encara el 

plet, ens acollim al recurs d'importunar-vos . Perdoneu. 
Heu pres actituds prou nobles, us heu fet vostres ini
ciatives de reparació a torts comesos als catalans que 
ens ban fet oblidar que deveu el vostre nomenament 
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un alt favor, i ens han mogut a creure a estones que 

vós i els consellers d 'aquesta Diputació o tentàveu uns 
càrrecs de confiança popular. 

»Ei poble no us ba demanat justícia per als profes
sors destituïts, perquè vós ja la hi prometéreu de bell 
començament, i sabia que no prometíeu cap reparació 
que fugis dels vostres atributs presidencials. 

, La decepció per la tardança a reincorporar a les seves 
càtedres els professors destituïts, ens empeny a manco· 
munar !"esforç de tots els antics alumnes de la Uní
vel itat Industrial i del Polytechnicurn i ens obliga res
pectuosament a recordar-vos el deute que la Diputació 
de la vostra digna presidència té contret amb aquells, 
deute ·que ja hauria d 'é. ser satisfet sencer . 

»Visqueu molts anys, senyor pres ident, pel bé de la 
nostra terra . 

»Barcelona, 23 de juny de 1930. 

»'l' . Cabanell i M. Fontserè, de l'Esr.ola de Bibliote
caris; A. Vi laplana i J . Manuel Rand u a, dels Estudis 
Normals; M. A. Vila i M. Girona, de la Secció Pre
paratòria; J. Fronjosà, de I 'Escola del 'l're ball; E . Simó 
í R. Rierol a, de I 'Escola d'Agricultura; F. Víladomat, 
del Polytechnícum; E. Baronet, d'Alts Estudis Comer
cials; úria Ferret, de l 'Escola d'Infermeres; J . Solà 
Símón, de Filatura i 'l'eixit; J. Gual, de Bells Oficis; 
E. Matute, de I 'Jnstítut de Química; I. Arbós, de I 'Ins
titut de Mecànica; J. Sallés, de l'Institut d 'Electricitat.» 

UNA ESTRANYA CORRESPO DENCIA 

Retallem d 'un diari: 
cL'Agro Andaluz que es publica a Jaén í que amb 

regularitat matemàtica rebo en aquesta oficina, diu en el 
seu butllet{ de ma1·ç de I 'any 1928 : 

«Üli d'olives, a 14'75 pessetes els 12'420 quilos.>> 
Busco al Miamy Daily News el canvi de monedes es

trangeres, i llegeixo : 
«Borsa de ova York.- Pesseta : 12'46.>> 
Així és que el productor d'oli espanyol cobra un dòlar 

vutanta-tres centaus per cada 12 quilo. i 420 gt-arns 
que ven. 

Ara bé : pròxima a aquesta oficina consular espanyola 
hi ba un «Grocery , tore»-botiga de queviures--on tro· 
bo unes ampoll etes que contenen quatre unces d'oli, 
que l'etiqueta d iu ésser pur d 'oliva italià, i costa cada 
una vint-i-cinc centaus. 

Com que l ' unça americana té vint-i-vuit grams, re
ulta que el consumidor nord-amerirà paga vint-i-set dò

lars setanta-cinc centaus, o el t¡ue és el mateix : dues
centes vint-i-dues pessetes, per la quantitat d'oli que el 
productor espanyol cobra menys de quím:e. 

Es això just í humà ? 
Contestin els oliverers. Contestin tots els e panyols 

als qual el baix preu de la pesseta i la manca de tre
ball díficcrlta la vida ; contestin els qui demanen repre
sàlies contra els Estats Oníts pel d ficit que tenim de 
més d'un milió de pessetes diari en el nostre comerç 
amb aquest gran poble; contestin els milions d'espanyols 
que viuen sospirant per obtenir un benestar que mai 
no ani ba; contestin els qui han d 'abandonar les seves 
llars cercant , en I 'emigració , el pa que llur pàtria els 
nega. 

Eis enemics d'Espanya, dels quals, per manca de 
cultura cívica- n'hi ba dissortadament tants a la nos
tra pàtria I-veuen aquest espectacle amb alegria.; que 
el modest agricultor, al cap d'un any de treballs i sa-

173 

crificís, no pugui portar a la seva llar el fruit del seu 
treball, ¿hi pot haver un tema més suggestiu per a cen· 
surar el Govern? 

¡Amb quin plaer veuen com I 'oli, quan surt de les 
seves mans, va deixant una riuada d 'or a homes d'al
tres països, omplint les arques de grans companyies es
trangeres, i com, per últim, el consumidor nord-americà, 
que podria absorbir deu vegades la collita total espa
nyola, ha de pagar quinze vegades més del que cobra 
el soíert llaurador, que espera del cel una mica més 
d'humanitat i de justícia I 

Però en les seves mans està d'obtenir-lo. 
Demanin ells al Govern que investiguí per quina cau

sa I 'Associació Nacional d'Oliverers d'Espanya no ha con
testat oficialment una comunicació que li fou tramesa, 
com al Ministeri d'Estat , amb data 20 de setembre de 
l'any 1928. 

Demanin e lls al Govern que s'investigui per quina 
raó no s'ba transmès a tots els oliverers una proposició 
que els assegura la venda directa de cinquanta milions 
de quilos com a mínimum, a preu fixat pel productor 
i no pel botxí, com succeeix ara. 

Demanin ells al Govern que investigui per quina raó 
s'ba negat aquesta Associació a acceptar una conferèn
cia als Estats Units o a Espanya , amb financiers nord
americans, que desitgen cooperar amb els espanyols,. 
per a fer més accessible aquest ric aliment al seu po
ble, amb benefici immediat per a I 'oliverer espanyol, 
que deixarà d 'ésser víctima de traficants estrangers. 

Demanin ells a l 'Associació Nacional d 'Oliverers d'Es
panya que declarí quants diners porta despesos a sos
tenir la propaganda que fa el pitjor enemic dels olive
rers, segons la qual es proclama la incultura i la man
ca de preparació de l'agricultor espanyol, el qual em
fàticament sosté «que I 'exportació de I 'oli d'olives espa
nyol s 'ha de fer, precisament, per mediació d'Itàlia i 
França». (En tinc les proves.) 

Demanin ells a l 'Associació Nacional d 'Oliverers d'Es 
panya que digui si 1 'Associació paga algun sou o d'altra 
manera remuuera els serveis de cert assessor comercial 
que amaga el seu nom, però que és ben conegut de cer
tes cases franceses i italianes. 

Demanin ells al senyor ministre d'Estat que esbriní . 
secretament quina és la raó d'haver estat jo denunciat 
de realitzar actes indignes, per a provocar la meva ex
pulsió d'aquest càrrec honorífic. 

Demanin ells al senyor ministre d'Estat que investigui 
per quina raó el senyor ministre d'Estat de la Repú
blica de Cuba ha comunicat a l 'Ambaixada d'Espanya 
a l 'Havana que jo sóc boig. 

Demanin ells al senyor ministre d'Estat que s'inves
tigui per quina raó un cap de policia cubà em va ame
naçar de mort si tractava de defensar-me de la vil per
:ecució de què era objecte . 

Demanin ells al senyor ministre d'Estat que s'in
ve;;tígui per quina raó vaig ésser procesBat a Cuba i 
po at en llibertat sota fiança, sense poder sortir d 'aque
lla illa durant més de quatre mesos, la qual cosa consti
tueix un dels atropellaments més inics dels molts que 
per a escarni de la civilització es realitzen amb molts 
espanyol· a Cuba. 

Demanin ells al senyor ministre d 'Estat que s 'inves
tigui per quina raó foren embargades diverses vegades 
les meves propietats a Cuba, la meva casa saquejada í 
de posseït de tots els meus béns, amb la directa i per
sonal intervenció d'alts funcionaris d 'aquell Govern. 

Com es pot demanar tot això? 
Amb civisme. 
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'l'enim fresc un exemple . No fa gaire, el Senat dels 
Estats Units descobrí, i li donà tota la publicitat pos
sible, en consonància amb la importància de 1 'intent, 
una confabulació ideada i posada en pràctica per un 
govern stranger per R. influir en la llei de protecció 
aranzelària que s'està d iscutint en aquests moments . E l 
Ben ador Caraway, president de la Comissió investigado. 
ra, que trobà lletres signacle: pel pro]Ji cap d'Estat d'a
queixa altra nació, bi posà, solament, aquest comentari : 

«Això ho fa un poble que ens deu la seva indepen
dència .» 

J no és sols en 1 'oli d'oli ves on es pot fixar 1 'atenció 
del nostre poble, puix fu1s en el més insignificant es 
comprèn el suïcida abandonament dels interes o. es
pa nyols . 

Vege u altres exemples . D 'un miler de rajoles valen · 
cianes , que el fabricant ven per 400 pessetes, se'n co
bren a Miami 5.280 . 

Cinc-mil dues -centes vuitanta pessetes, pel que se'n 
va1~ pagar quatre-centes . 

Un tupí, una olleta o un gerret de Manises , que val 
a la fà brica seixanta cèntims , es ven per dotze pes. etes 
(un dòlar cinquanta centaus) , que és vint vegades el 
seu valor ; i no cal posar el pretext de nòlits alts i drets 
exngerats ; tots això són romansos amb els quals tracten 
de justificar llur abandonament els qui t enen el deure 
d 'atendre aquests problemes de veritable importància. 

Per una llàntia de L ucena, que val 150 pessetes , se 
n' ban de pagar m és de dues ·mil. l per una catifa de 
les anomenades d 'Alpujarra , que valen a Granada menys 
de 60 pet~setes , se 'n feien ]Jagar, com a liquidació, 
150 dòlars (mil dues-centes pessetes) . 

Aquests preus exageradíssims restringeixen el consum 
i sóu l 'única explicació de què perdem un milió de pes
setes diàriament. I si els espiritualistes raço-sanguinis 
volen t enir l 'evidència que Amèrica és quelcom més que 
Hispano-Amèrica , que vegin aquestes dades oficials de 
la concurrència d 'estrangers a l'E xposició de B arcelona : 

Argentina, .3.210; Puerto Ri co, 123; Perú , 326 ; Bra
sil, 267; Colòmbia , 425; Uruguau, 400; Venezuela , 318; 
Equador, 95 ; Mèxic , 3141; Xile, 397; Centre d 'Amèri ca , 
313 ; Cuba, 267. - Total, 6.482 . 

Estats Unit d 'Amèrica, 17.849. 

FERRAN MOLINA 

Vice -cònsol 

NITH.AT SINTETIC I NITRA'!' NATURAL 

E l dia 18 de juny es reuniran a Ostende els produc
tors de nitrat sintètic, com a apèndix de la reunió 
conjunta que fa poc t emps tingué lloc a París, de pro
ductors de nitrat sintètic i de nitrat natural. 

La reunió d 'Ostende és conseqüència d'aquell a, i prè
via a la conclusió d 'acords ge.nerals entre productors de 
nit rat sintètic i natw·al. 

En aquesta reunió es tractarà de les possibilitats d 'ar
ribar a aquests acords generals . 

Entre el grup alemany, que inclou t ambé el grup es
candinau i el grup anglès , fa algun temps que hi ha 
una certa intelligència, i des que tots dos punts han 
arribat a cobrir gairebé totes les necessitats europees 
de la indústria de nitrats sintètics no s'ha vist gaire 
dificultat a arribar a un acord entre ells . 

Els productors belgues són els que m és fermament i 
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més i ne pemdament s 'han obstinat a no cedir en res 
de llurs demandaR. Posseeixen fàbriques de la miUor i 
mé moderna organització, els detalls de producció i cost 
són coneguts solament d'ell mateixos, però igual que 
els alemanys fa dos anys amb els preus sorprenentment 
baixos, per tones, el ls reclamaren . Creuen els belgues 
que un acord basat en llur present situació industrial no 
:eria gaire just per a ells. 

Per això no fóra im}Jrobable que llur intervenció en 
la conferència tingués un caràcter de quelcom de «blu!f, . 

ITi l · alemanys, per a ltra part, des itgen anibar a un 
ac:ord mundial . 

Com que Alemanyu i E stats Units 
exportadors de productes químics del 
que esLigu iD en compet\ncia. 

6n el: més gran> 
món, és natural 

J>erò les exportacion alemanyes no són tan diverses 
com ]e:; de ord-Am \rica : un 20 per 100 del total con. 
sisteix en producte.· intèLics nitrogenats . Per això és 
natural que una competència de preus faria íorça mal 
a ls exportadors alemanys i els retardaria en les possi. 
bilitats de canv iar de producció , passant a altra di ferent 
de la de nitrogen sin tètic . 

Tot fa creure , doncs, que aquesta setmana o l 'altra 
posaran a O teude les fites de I 'acord mundial. 

Passi el que pas, i, la indústria nitrera mu11dial, que 
tan t ha variat d 'euço\ de la guerra, pri mer sortint de 
Xile i fa poc tomant-hi a l'er passos enrera en aquesta 
di recció (creació de la «Cosana») sembla estar pròxima 
a trobar el seu natu ral equil ibri . 

A Xile la prod ucció i di. tr ibució e. tà ja subjecta a 
u11 con¡;rol central. l •'ora de Xile ·embla que un acord 
mundial serà assolit ben aviat. 

Es preveu una relativa estabilitat en el que respecta 
a producció . Però a quant s'ba d'arribar en tonatge? 

Per ara es veu que s'anibarà aproximadament a la 
quantitat necessimria per a teni r els p roductors la se· 
guretat de bon preu i bona coHocació abans d 'arribar a 
una competència entre ells . 

Bs a dir , que l 'expansió del gir i dels beneficis es 
ce rcarà que depengui sol. del con junt de consum. 

Per la present flu ixesa de comandes es podria deduir 
que s'ba arribat a un límit de consum. 

E n el curs dels darrers tres anys s 'ba arribat a un 
augment del consum anual d'un <!O per 100 d 'un any 
per 1 'altre ; si això continués , passat el marasme actual, 
podrien tenir-se bones esperances i donar fe als càlculs 
de beneficis que en crear-se la Cosana s 'han evaluat per 
a 1934-35. 

Però tant a Xile com als altres països productors , la 
capac itat de producció no sem bla pas que t ingui grans 
Jacilitats de millora , en els pròx ims anys . 

I la ¡Jolíti ca de Polònia ensenya que hi ha països di· 

ferents dels grans fabricants i e:11:portadors que es pre· 
ocupen d 'assegurar-se les pròpies necessitats amb pro· 
du cc,ió nacional, i és clar que això escurça les perspec· 
tives d 'exportació dels grans païso · productors que s'hau 
voigut apropiar del mercat ¡:nundi al. 

Per això, doncs , am b tot i els acords possibles de la 
Conferència d 'Ostende, no creiem que es digui la dar· 
rera paraula en el probl em a ae la producció de nitrats, 
ja que a me· ura que surt in els països que s'indepeu· 
d itz in de la producció forana , aquesta anirà minvant In 
seva soltura per tomar-se dificultosa, i és natural que 
de bones o m ales m aneres la gran indústria ni trera trac· 
tarlt de defensar la Reva economi a particular. 

Bs molt interessant el panorama que s 'entreguarda en 
les noves rutes de 1 'economia m undial. 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-2o per 
roo d'àcid fosfòric i 1 !2 
per 100 de nitrogen ... 

Superfosfat de calç, r8-2o 
per xoo d'àcid fosfÒric so-
luble .... ................ . 

Superfosfat de calç, 16-I8 

r:bl~o-~. ~:~e~~ ~~s~~-ri·~· s~: 
Superfosfat de calç, IJ-I5 

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

Sulfat d'amoníac, 2o-2I per 
IOD de nitrogen . . . . . . . . . 

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

Sulfat de potassa, 90-92 per 
IOD, equivalent a 49-50 
per IOO de potassa pura. 

Clorur d~ potassa, 8o-85 
per roo, eqUivalent a 
50-51 per roo de potassa 
pura ......... ... . .. . .... . 

1atèria orgànica còrnia 
natural, ro-II per 100 de 
nitroge11 i 2-3 per roo 
d'àcid fosfòric . .. .. . . .. 

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

S~lfat de ferro en gra .. ... . 
Nttrat de calç 15-16 per 100 

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

Cia?amida 19-20 per roo de 
mtrogen, 6o per 100 de 
calç ............... ..... . 

SOFRES 

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

ld. fd, 98-100 íd ., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli-

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

PRODUCTES ENOLOGies j 

Acid cítric cristaJ-litzat, pur 
~stranJer 99° . ... ... ... ... .. . 

Ac1d tartàric id . id. id. 
ld. id. id. id. id. 

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de 5 a ro o grs . ........ ~ 
Lluquets classe extra sense 

degotalls ... ...... ... ........ . 
Id. id. corrent .. . .. . 

Carme] especial de sucre 
Caclasse extra ........ ..... . ' .. . 

rbó vegetal en pols fina 
Cei·Iulosa Enol. ............ ::: 
Cola Vila ....... ....... .... . .. 
ld. ~oignet, en plaques .... . é:· Xtna en fideus . . ....... .. 

la russa Saliausky ....... .. 

EL .MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

100 quilos 

70 quilo~ 
1 o o quilos 

40 quilos 
» 

so quilos 

t kllo o litre 
)) 

)) 

» 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

PESSETES 

IS'-

12'-

11'-

to'-

43 '-

34'-

28'-

3S' -

21 'so 
12 1

-

IS' -
17'-
24150 

24'50 
34'-
41'-
49'-

(comprant-ne IOD) 

8'2S 
4'50 
4'2 S 
1

12S 

• 'so 

•'so 
o'8S 

3'75 
2 1 1S 
s'-
2'7 s 
3'-

5~'-
45' -

Colorant Bordeus .. ... ........ . 
Id. Caramelina ......... . 

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

Gelatina Flandes extra .... . . .. 
Id. or, plata; bronze ..... . 

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

Metabisulfit de potasa cri s-
tal·Iitzat .................... . 

Negre animal ... ... .. .. .. 
Nosperal (substitueix al sul-

fat de coure) ............... . 
Osteocila Coign et. .......... . 
Sang cristal·litzada Enol .. . .. . 
Taní al alcohol, pur ........... . 

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

BOTAM 

Barrils de 14 a 16litres, roure 
» 28 a 32 » • 
>> • 1 o o I ~tres ..... . ... .. . 

Pipes de 240 ................ . 
Bordaleses .. . , .......... . .... . 
Boco is 6oo ... ............. . .. . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella . . . . .. 
Xeixa de la Manxa ........ . 
Froment de la Manxa ..... . 
Aragó ................... . 
Navarra ........... . 
Urgell i Vallès .. . ... ... .. . 
Coiiiarca ... .. ... . .. . .. . 
Extre~aclma, blanquet 
Cruxer .................... . 
Lleida .. ....... .. . .. . ... .. . 

Ci1Jada 
Extremadura .. . .. . . .. .. . .. . 
Manxa ........ .... ........ . 
Aragó ... ................. . 

Ordi 
Extremadura .. . .. ......... . 
Manx<~ .. . ..... . ........... . 
Urgell ................... .. 
Sagarra .. . .. . ......... .... .. 
Aragó .................... . 
Castella ...... ......... .. . 
Comarca .. . .. ...... . ... .. . 

Moresc. 
Plata, ........ . 
Danubi ... ... .. . 

Mill 
Estranger .. . ... 
Comarca 

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

175 

UNITAT PESSETES 

I kilo o litre 1 5 a 7 s 
)) •s a 75 

• 2'1oa2'45 
)) 4'25 
> 8'25- 7'2S 

• 3'so 

» I'7oa2' 1o 
>> 1' 15 a 1 '4S 

, • '•s 
• 4'35 
» 3'50 
•> 5'6S a JO 

» 10'7s a 16 
,) I 

130 

Un ?' -
>> 13' -
)) 28'-
)) 48'-
•) so'-
1) 210 1 

-

100 quites 47'50 
" 42'5o a 43'-
• 44' - a 4S' so 
>> 48'- a 49' -
, 45'- a 47'50 
• 47'-
" 47'-
• 41'-
)) oo'- a oo'-
» 47'-

• 33'- a 33' so 
, oo'oo a oo'-
» 

» 
» 

I oo'oo 

oo'- a oo'
oo'oo a oo'-
34'- a 34'50 
oo'oo a oo'
oo'- a oo'
oo'oo a oo'-

49'- a so'-
42'- a 43'-

48'- a 48'5o 
so'- a 52'-

52'- a 53'-
54'-
51'-
53'-
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Idem, selecte . . . . .. 
Bomba> ordinari 
I dem, superior . . . . .. 
I dem, extra . . . . . . . .. 

LLEGUMS 

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

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

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

Veces 
Navarra ... . .. .. . ....... . . 
Romania ...... ........ . 
Ca la( .... .. ... ........ . 
Màlaga ...... ............... .. . 

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

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

FARINES I DESPULLES 

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

FARRATGES I PINSOS 

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

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

l 
UNITAT 

1ooquilos 

, 

» 

» 
» 

» 

)) 

100qu ilo ~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 

)) 

)) 

1 o o litres 
» 

70 quilos 

100 )) 

40 quilos 

100 quilos 

>> 

)) 

PESSETES 

s6'-
84'-
97'-

IOS' - a 106'-

so'- a 5•' -
49'50 a so'
so'- a so'so 
49'so a so'-

oo'
so' - a so'so 

48'-
49'- a so'-

44 150 
4.;'- a 47'-
45'- a 47'-

19'64 a 19'94 
i7'2ó a q'8s 

14'88 
14'88 
19'64 .. 
18'45 
oo'-

50~- as •'
oo' - a oo' -

49's o 

l02 1
- a IO .i'-

1011 - a 1o2'

t o2'--
•os'- a lo6'

oo'
oo' 
oo'-
o o'-

40'- a 41'-
38'- a 38'50 
42'- a 43'-

••o'- a •3'5 -
ï7'- a 83' -
8o' - a 185'-

68'- a 70'-
62'- a 64'-

26'- a 27'-
23'- a 24'-
20'- R z t'
I8'so a 19'-
15'50 a 16'-

5'-
5'-

2o'-
40'-
35'-

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

44'- a4s'-
28'- a 29'50 
30'- a 31'-

39'- a 40'-
45'- a 6o'-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Farina de peix 
Farina d'ossos 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

AveUanes 
Ordinària amb clofolla 
Negreta 
Sense clofolla, primera ... 

» segona 

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

Pinyons .. . .... . . 

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

ALCOHOLS 

Industrials 96 per 100 

Resid us vínics 96 
Neu tres de vi .. . ... 

Desnaturali tzat ... 
Aiguardent de canya, 74 a 7 5 

graus ... . ..... ... ··· 

Oliva 
Ordinari 
Superior 
F i ..... . 
Extra .. . 

OLIS 

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

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

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del país . . . . . . . .. 
Vaques ídem . . . . . . . . . . .. 
Vedelles ídem .... .. .. . 
Ovelles ídem . . . . . . . .. 
Xais ídem amb llana ••. ... 
Moltó. 
Ca ores ídem . . . . . . . . . . . . . .. 
Cabrits ídem ... 
Porcs blancs del país, - de 

uo quilos net 
Idem, molt grassos 
Idem íd. valencians, íd ... . 
!dem mallorquins .......... ··· 

UNITAT 

I OOqUIJOS 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

» 

•o quilos 

100 quilos¡ 

6rau i hetfólilre 

» 
)) 

)) 

PRSSRTI!S 

90'- a II0'-

351 a 40'-

38o'-
41o'-
430'-
230'-

ooo'
ooo'-
230'-
2101 -

8' -
9' -
6'-

430'-

1 oo litres 2.¡o'- a 242'-

)) 

)) 

1ooquilos 

" 
)) 

lt 

)) 

100 litr es 

>) 

I quilo 
» 

" 
» 

» 
» 

226'- a 228'-
228'- a 230'-

145'- a •so'-

205'-

160'95 
173'90 
200 1

-

213' lO 

95'65 a 1oo'
ooo'oo a ooo'oo 
I08'7oa 113145 
95'65 a 1oo'-

ooo'
•52'-
167'-
200'-
2051-
213'-

2'8o 
2'8o 

3'6o a 3'85 
o'oo 
o'oo 
o'oo 
2 150 
6 a 7 

3'35 
3'20 
o'oo 
o'oo 
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1.41C!JÏII fttfS els tiÏIIICUI•es 

Revista gràfica d'actualitats 

24 pàgines de gran format 

impreses en rotogravat 

e REPORTATGES 

e INFORMACIONS 

e ACTUALITATS 

N 11 i\\ I~ I~ O 

I 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties!! 

PROSPECTE S I 
MOSTRES GRATIS 

Facílítem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angèl, 90 - BARCELONA 

I 

SUBSCRIPCIO: 

Barcelona . 1 O, - pte s. semestre 

Fora . . . . 10,50 » » 

REDACCIO I ADMINISTRACIO: 

llibreria t:atatònia 
Plaça de Catalunya, 17 

~~ I~ N 'r I i\\ S 

Bàscules ARISO 
SANS, 12 BAR(li!LONA 
-:::::::::ll!:!!!!ll!ll!llllliililllllllllllilllllllll!illlllllii:illlllllllillililll!liiilllilliillllli!l!l!!!:: 

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

Caixes d'acer per a-valors 
amb clau i sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 
INFRACTURABLES, contra fo e i so plet. 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 



TAllERS PfEiffER 
A. CASAJUAN A PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PERE IV, 109 • Casa fundada en 1855 • BARCILONA 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - Especialitat en maqui
nària per a elevació d'aigües- Fabri
cació d'olis - Elaboració de vins -
Bombes de pistó per a totes les 
aplicacions - Premses i bombes hi
dràuliques - Trens de sanejament -
Arades - Molins de vent - Cilindres 
de paper per a calàndries - Tuberies 

_ Preses i vàlvules de totes clases, etc. 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS A LA PELL 

LINIMENT 

ALONSO OJEA 
DIPOSITARIS: 

Vexigatori i resol ut iu, el més 
act iu i econòmic de tots els que 
es con eixen . No deixa ni la més 
petita senyal a la pell. Garantit
zero els seus efectes i activitats. 
Rem etem un flascó de mostra als 
se n yors Veterinaris que el 
:-: :-: : : :-: rlernanin :-: :- : :-: :-: 

J. Uriach y [.ia 
S. A. 

~RUCH, 49 

BARCELONA 

-
Ous de Naftalina 
'- 1 Patentats í model Industrial Registrat 

Maten el poll."Desinfecten els ponedors.-Eviten en les gallines el 

vici de menjar-se els ons.-Servelxen d'on ponedor.-Maten l'ama 

Preus franc envàs estació Barcelona : 

Una dotzena: 6 ptes. una - Una !Jrossa: 5 ptes. la dot. na 

Dl! VENDA A LES PRINCIPALS DROGUERIES I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 

RAMBLA Dl! CATALUNYA , 66, l.a;R LLETRA G. :•: BARCELONA 

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

~ t 
: No vos neu de ta propastanda i 
~ t 
~ estudieu condicion s, exi- t 
~ giu proves i referències, i 1.\ 

~ així arribareu a la co n- f 
I.\ elusió de que únicament ~ ¡ pot inte r~ssar-vo s i 
~ La Bomba de pistó t 
~ t 
,,~ ''Noptuno'' ! ~ lJ Patentada ¡ 
llf M . R. Yf 

~ Perquè té sempre una aplicació indicada siga el t 
~ que es vulga el cas de què es tracti i perquè t 
/,\ demés d'ésser construïda amb els millors materials élJ 
llf · té una veritable superioritat mecànica Yf 
~ que li permet de donar un servei t 
~ molt més pràctic, segur i econòmic. t 
~ élJ 
~ Tipus econòmics des de 300 pessetes. ~ 
~ Molins de vent yt 

J.\ Llog uer de bombes per a profunditzar pous élJ ¡ Vendes a llarg termini t 
~ CONSTUUCTORS : t 

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

Econòmic 

Perpetu 

Pràctic 11 

Traus- I 
portable 
Estètic 

Marca Reg istrada ¡ 
La darrera paraula en la colombicultura 

EI criador desmu~table per a coloms I 

"COLOMCRIA" I 
PATENTAT 

És indispensable en el seu colomar 
sí 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 exclusin de les Patents Fomaguera del 

~~coLOMCRIA'' 
I 
I 

LI 

Visitar el pabe lló que teotm en el pali del P:tlau d ' Agricu.ltura rl-e 11 
i'EXPO' ICIÓ DE BA RCELONA 



Eliodor Orfila Cert 

Cables, Enreixats 

filferros, p e r a 

tanques g a llin er s 

metàl·li-
Ma terials 

ques de d'excel·lent 
tota mena qua litat. 
per a cle- P re u s 

des i prats m òd i cs 

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

TAP;IOC .A- ~MANIOC i 
IJ/ ~anioc-tapioca, ;o¡"stilueix un ~~xcel·Jent1 ~;me~t per a tota mena de bestiar. i 
:~~~~~~~:i:;~;:;~;::?~~~~::i~~~~~~=~ I 
farina Exlra, Semolela i . E sP E e 

1 

AL 

1 

TAT s' farines vàries per a 1.. i 
~ 

~e~u~~~:tE:~::,:C~~ ~:n;:~::~:~~t;!:s ~ ~ 
= = 

fABRICA DE>PATX . ¡ 
"LA CERES CATALANA" 

Consell de Cent, 5ó8 
Teléfon S4 6SZ 

= 
Passeig Isabel 11, ó, pral. ~ 

T elHon 14736 

Llotja- Taula n.0 19 

~nllllllllllllllilllll l lllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllij l ll ll lllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



CREJJIT r DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDTT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FU NDAD A L ' A NY 1 88r 

11111111!111111111111111111111111111 111 111111111 1111 11 11111111111111111111 11 111111111111 

Magatzems en el port (!•e Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferrovÍà1·Ía.- Magatzems a Aldea ( Amposta) 

Pré.ste cs sobre cereals, fruits 1 pnmeres matenes 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a ten ni nis.- Comptes corrents en mone

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

Valors. - Cupons. - Préstecs sobre tÍtols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 

NO G _LLl T 
PRODUC rE RSPECfAL MA.TA.•R . .\.TES 

El mata rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmode ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i r'atolins. Es ven a so cèntims paquet i a to 

pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les p1incipals farmàcies i drogueries d ·Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

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

NOTA.-Di rigint-~e i ensems enviant per G ir Postal o sege lls de 

Correus l'impor-t mé t so cè nt ims per despeses de remes a , a 

Laboratori , a volta de c orreu, verifica la remesa de la comanda 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses . 

Disp.:>sitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal ·lacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRI[UIO nauonu. ~ol1iritar preus i catàlegs 



COSECHEROS: 
LAS PR.ENSAS CONTINUAS 

COL I N 

Son los mejo
res basta boy. 
No dejan he
ces, quedando 
el vin o sin as-

pereza 

Primer Pre
mio y Medalla 
de Oro en el 
Concurso de 
Prensa en Al
cazar de San 

Juan 

VICENS VILA CLOSA -

Propietaris! 

Material de ven dimia : : Productos para la elaboración 
PEDIR DETALLES Y CATALOGOS 

PASSEIG DE GRACIA , 88 
Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Quan necessiteu elevar 
recordeu-vos sempre 

aigua 
de I a 

Bomba MINERVA 
que vos donarà completa satisfacció 

Demanl'u catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO- Aragó, 252- Barcelona 
(entre R. Catalunya i Balmes ' 

• 

LISOL 
1 

VALLÈS G.Ns 

L'únic que pot combatre 
eficaçment totes les pla-

Demaneu-lo a les bones Far- g u e s de I e a m P i d ell 
arbres fruiters màcies i Drogueries i a VA- In dispensable per a la cu-

LLÉS Gns., Massini, 79 (Sans) ració de tota classe de 
Telèfon 33328 - Barcelona mals del bestia~J 

N AGSA.-Casanova, Zl~·Z14-BARCELONA. 


