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Demàneu-lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA
LLÉS Gns., MasslnJ, 79 (Saus) 
Telèfon 3 3 3 2 8 - Barcelona 

VALLÈS 

L'únic que pot combatre 
eficas:ment totes les pla
gues del camp i dels 

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

mals del bestiar. J 
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-CRED!t -r-DOCKS_ ri~ BA~CELONA 
COMPA.NYÏ~ D·E CRÈDIT 'r DE MAGATZEM S GENERALS 

I .. ' • ·' FUND-ADA ,- L ' ANY I 8 8 f ., 
·- l . 

} 
. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ; .( 

' 

Magatze ms en el pqr t de Barcelona, enllaçats . ,amb la xarxa 

ferro viària.~ Magatzems a Aldea (Amposta) 
l' ' 

Préstecs' ' sob~e .. èie:veals, fruits i primeres m -a tèries 

Ü bertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a te~minis.-Compte~ _corrents en mone

des estrangeres. -:-. Descompte i cobra~ent d 'efectes comercials . -

• . ·· ' Valors. ;__,. Cupons. ;_Préstecs sobre títols 

Camb~· cuiras-sada am~ compartiments ,de lloguer 

PAS~ATGE DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 

N .OG·AT 

El mata r·a~es "Nogat" co nstitueix el producte més 
còmode, r àpid i eficaç pe r a m~ ta ~· to ta class_e d e 
rates i r a to lins. Es ve n a so cè ntrm s p aq uet r a ro 

pessetes la ca ixa de zs ·paque ts a Barce lona, Far· 
màci a Gela rt, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les pdncipalsfarmàcies i d rogueri e s d 'E spa n Y,a, 

Po rt uga l i A mèri q ues. 

Producte del Laboratori SOKAT ARG 
Carrer del Ter, 16-Telèf. ~64 &. M.-Barcelona 

NOTA.-Did giJl t-se i ensems en ,·iant per Gi r Postal o segells de 
rorreus l 1 import mé • :; o c è ntjms per despeses de remesa, a 
Lab oratóri, a volta de correu, \'erifica la remesa de la co manda 

Andreu 

-MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Dis p.:>si ti u de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
Ofici nes: A vinguda del Marquès de Ar gentera, 21 

BA R CE LO NA 

Instal ·Iacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABfti[Uió HA[IOHAL ~ol1iEitar preus i [Hfòlegs 

.. 



''DERCUSAN ' ' 
Antisèp.tic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar. 

Té a plicació en ferides i processos infec
tats tant en les persones com en els 
i r racionals. ,Mata els paràsits (polls, 
puces, etc.) E s insubstituïbl e per a t ractar aqu estes 
afeccio ns en l'a viram, gossos, ga ts i altres animals 
domèstics . D esinfecta i cicatritza les picades dels 
tàvecs. No és metzinós ni i rritant . 

IJ Bigièniv Pràvtiv 

l!vonòmiv Traus-
portable 

Perpetu Estè tiv 
Marca Reg istrada 

La , darrera paraula en la colombicultura 

El criador desmuntable per a coloms 

"COLOM CRIA" 
PATENTAT 

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

Demana.r informes i catàlegs a : 

T. GAZA I COSTA-R.da St. Pere, 47-Barcelona 
Concessionari exclnsin · de les Patents Fomaguera del 

~~coLOMCRIA'' 

I 
Visitar e l pab ell6 que tenim en e l pati del Palau d'Agricultura rl e 

l'EXPOSICIÓ DE BARCELON A 

·-=========·===============~ 

ES VEN A LES FARMACIES 

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

' 1 

' LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑI 
Director: J. ()U Sí, Farmacèutic - MASNOU, Barcelona 

Quin és el millor pinso1 
Quin és el pinso més barat1 
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. 4.. 

Provença, 697 BARCELONA 
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DIES DE SORTIDA: EL 15 DE CADA MES 

U N SO L NÚME RO: 1 Pesset a 

D IR EC TOR: 

M. ROSSELL I VILAR 
SUBSCRIPCIÓ: BARCI!.WNA, ANY: Ptes . 9 

FORA: Ptes. 10 ESTRANGER: P tu. 11 

El conreu del -blat a Cerdanya 
Uns comptes interessants 

U :K amic nostre, enginyer agrícola, que diri
geix una important masia de Cerdanya ha 

tingut l 'amabilitat de facilitar-nos els comptes 
d'una sèrie d'a:nys respecte al conreu del blat. 

T ot agraint la pena que s'ha donat el nostre 
amic, desitjaríem per a bé de la nostra pagesia 
que aquests comP,tes no fossin sols, que altres 
pagesos o tècnics facilitessin també notes per l'es
til , i no tan sols de blat, sinó també d 'altres con
reus i de bestiar . 

o sabríem trobar cosa més instructiva que 
uns comptes ben fets . 

A' l 'any 1925 es varen sembrar 49 jornals de 
terra, repartida en nou camps, entre els quals 
la composició mineralògica i la topogr afia no era 
pas idèntica . Aquest fet es repeteix per a tots els 
anys següents, de manera que no caldrà insis
tir més . 

Les despeses de sembra foren : 
S emb ra. 

Sbre. - roo' 5 jornals d'ho-
mes a 8'r6 ptes. 

- 63'5 íd. bous a ro íd . 
- 17 íd . eugues a ro íd. 
Oct. - 53 íd. homes a 8 íd. 
- 39' 5 íd. bous a ro íd. 
- s ' s íd . eugues a ro íd. 
Nbre. -s íd . homes a 7'30 íd . 
- 4' 5 íd . bons a ro íd. 
Abr il.- r3 íd. homes a 8' 52 íd. 

li íd . bous a ro íd. 
r X íd . eugues a ro íd. 

Adobs . 

r¡o 
424 
39.-
5-
36'so 

45 
II0'75 
IlO 

12'50 

Sr'so 

12'50 i 4 a 13' so) 

S ement. 

3-Ssr quilos a 46 ptes. 

235 íd. a 54 íd . 

Rascla1· . 
2 jornals d' home a 8' 52 ptes. 
2 íd . bou a rb íd . 

EncavaLionar. 
li jornals d'home a 8 ptes. 

5 íd . íd. a 8'45 íd . 

S ega1·. 
Pagat en metàJ.lic als sega

dor s . 
La vida dels segadors 
ro jornals d'homes. a 8' 45 · 

GarbejaL 
r8' 5 jornals d'homes a 8' 45 

pessetes . 
20 íd. bous a ro íd. 
Id. extraordinaris 

Batre. 
E ls jornals dels homes de la 

batedora . 
Id. dels mossos del mas (Yi

da inclòs) 
La vida dels homes de la 

batedora 
Cost de la batedora . 

8o3' so 

1.641'25 
126'90 

17'05 
20 

88 
42'25 

859 
4sr'so 

r.361'·so 

r.768'rs 

37'05 

130'25 

84' so 1.395'oo 

rs6'30 
200 
269 625'30 

453'40 

573 
720 2.131'2: 

93 carretades fems a 6 ptes . 5-8 
64 sacs de superfosfat (57 a Total de despeses . 10.261'9-



206 

Collita . 
36.ooo quilos gra a so ptes. 18.ooo 
go. ooo íd. palla a 2'so íd. 2.250 2o: 2so 

Diferència i benefici 9.988'os 

ANY 1926 

Superfície sembrada, 
S embm. 

sr jornals. 

Juny. - 3S jornals d'homes a 
8 ' 3S pessetes 

-- 26 íd. bous a ro íd. 
Juliol. - 3 íd. homes a 8 íd. 
-- 2 íd. bous a ro íd. 
Agost. - 17' s íd. homes a 

8'4s íd. 
14 fd. de bous a .10 íd. 
r íd. euga a s íd. 

Sbre. - s r's íd. homes a 8'2s 
-- 36 íd. bous a 10 íd. 
-- 9 íd. eugues a 10 íd. 
Oct. - 44 íd. homes a 8 íd. 

34 íd. bous a ro íd. 
6 íd. eugues a ro íd. 

Adobs. 

292 1 25 
260 

24 
20 

147'8o 
140 

s 
434'go 
360 
.90 

3S2 
340 
6o 

108 carretades fems a 6 pte::>. 648 
47 sacs superfosfat a 13 íd. ·6n 

S em ent. 
3· I4S quilos llavor a 50 pes

setes roo quilos 

Sega. 
24S jornals d'homes a S'6o 

pessetes . 
8's íd. bous a w íd. 
8 íd. eugues a s íd. 
38 íd . segadors (a rs i a 12) 
38 dispeses, a 7 ptes. 

Encavallonar. / 
27's jornals d'homes a 8'6o. 

Ga1•bejar. 
S4'S js. d'homes a 8'6o ptes . 
22'so íd. bous a ro íd. 

Batre. 
r8' s js. d'homes a 8'6o ptes. 
r íd . bous a rei íd. 
r'2o % de gra, de batre . 
26's js. d'homes a 8'6o ptes. 
Batre 34·340 quilos a 2 pes-

setes roo 

210 1 70 
Bs 
40 

S.37 
266 
277'so 

IS9'Io 
ro 

4rr'ro 
231'90 

686'8o 

2-S92'9s 

r.2s9'oo 

. I.S7:2' so 

Vida dels batedors 664'50 2.163'40 

Total ptes. g.867'2s 
/ 

I -

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Collita. 
34.2s o quilos de gr~ a 

4s's o pessetes I5·583' 7s 
68.ooo íd. palla a 2' so íd. r. 700 

Diferència i benefici 7 -416' so 

ANY 1927 

Superfície sembrada, 62!5 jornals. 

S emb·ra. 
Oct. r9zs. - 8 jornals d'ho-

mes a 8 ptes . . 64 
-- 8 íd . bous a ro íd. 8o 
Juny 1926. - 28 íd. homes 

a 8'8s· íd . . 247'8o 
-- 22 í:d . bous a ro íd . 220 

1'5 íd. eugues a ro íd. 
Sbre . - 78's íd . homes a 8'75 

SI íd. bous a lO íd. 
-- s íd. eugues a ro íd. 
-- 3 's íd. íd. a S íd. 
Oct. - 84 íd. homes a 8'70 

55's íd. bous a :to íd. 
5 íd. eugues a ro íd. 

rs 
6tl6'go 
SJO 

so 
r7' so 

730'8o 

55 S 
so 

, 3 íd. ícl a S' íd. 15 3-242100 
I • 

Adobs. 
70 sacs superfosfat a IJ; pts. 

r89 carretades fems a 6 íd . 

S ement. 
4.12s quilos de Üavor a 4s'so 

Lloo1'ar i ?'asclar. 
Llaurar 1s jornals a r8 ptes. 
6'.s.jornals ·d')Jomes a 9'30 
6's íd. bous a :ro íd . 

S ega. 
70'25 jornals de segadors a 

r6 ptes. 
75 íd. vida a 7 íd. 
r ~'s íd. d'homes a 9'3o íd. 
3SO litres de benzina .a r íd. 
3. sacs de sisal . 

En cavallonar. 
6r JS. d'homes a 9 ptes. 
26 JS. d'homes a 9 ptes. 

Garbeiar. 
6r js . d'homes a 9 ptes. 
13's íd . bous a ro íd: 
200 litres de benzina a r íd. 

770 
1.134 

,. 
25·2 

6o'4S 
65 

I. r24 
52 S 
rr z' so 
3SO 
I9& 

549 

S49 
r35 
200 

I .094'00 

1.876'90 

377' 45 

234 

·-
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Batre. 
23'75 js . d'homes a 9 ptes. 
r fd. bòus a ro íd. 
Jornals de batre a o.'9o pes

·1' ' setes roo' quf os . .. 
La vida 

2 1 3'75 
ro 

417'75 
540'50 

--

Batre 47 .ooo quilos de gra. 940 2. I 2 2 '00 

Tmnspo1·t. 
ro js. d'homes a 9 ptes. 
s's íd .' bous a ro íd. 
r's íd. eugues a ro · íd. 

Total 
Coll·ita. 

· 47.oo· quilos de gra a 48 pes-

90 

55 
rs 

setes roo quilos 22.560 
n7.ooo íd. palla a 2'50 . 2.925 

Diferència í benefici 

AÑv 1928 

r6o'oo 

r3 .. 199'85 

r2.28s'rs 

, S uperfície 
Sembra . 

sembrada, 69 jornals. 

Maig 1927. - ro' 5 jornals 
d'homes a 9 ptes .. 

·6'5 íd. bous a ro · íd. 
Sbre. - 109 íd. homes a 9'20. 
-- 47 íd. bous a 10 íd. 
-- 23 íd. eugues a ro íd . . . 
Oct. · 32' ~ íd. homes a 9'05. 
-- r8 íd. bous a ro íd. 

94'5o 
6s 

r.oo2'8o 

470 
230 
294:15 
rSo 

-- 4 íd. eugues a' ro íd. 40 
Tractor 1.425 litres benzina a r pta. 

Adobs. 
·70 sacs superfosfat a 12' so. 875 
r61 carretades fems a 6. r .oo2 

· Se·numt_ 
4.8oo quilos de gra a 48 ptes. 

Rascla1• .. , 
3 js. homes a 9'6o ptes. 
3 íd. bous a to íd. 

Sega. 
15 JS. de terra a 20 ptes. 
24 íd. de segadors a 14 íd. 
67 dispeses a 7 ptes. 
96 js. homes a 9 ptes. 
7' 5 . íd. bous a 10 íd. 
7' 5 íd. eugues a 5 íd . 
2' sacs de sisal 

En cavallonar. 
24's JS. homes a ro ptes. 

28'40 
30 

300 
336 
469 
884 

75 
37'50 

120 

' . 

r.8n 

2.304 

2.221 150 

220
1 so 

207 

Garbejar. 
62'5 js. homes a 9'10 ptes. s68'7s 
20' 5 íd. bous a 10 íd. 205 773'75 

Bat1·e . 

23' 5 JS. homes a 9'ro ptes. 2r 3'8s 
I íd. bous a ro íd. 10 
Cost de batre 40.000 quilos 

a r'2 % 520
1
25 

La dispesa 6o9 
Batre al 2 % 8oo 2.153 1 10 

Total 13-4101 10 

Collita. 
40.000 quilos de gra a 47 pes-

setes roo quilos r8.9o8 
84.000 íd. palla a 25 íd. . 2.100 21.008 

Diferència benefici 7-597'90 

ANY 1929 

Superfície sembrada, 55 jornals . 
Sembra. 

Agost. - 21 jornals d'homes 
a 9'1o ptes. 
rr íd. bous a ro íd. 
2 íd. eugues a ro íd. 

Sbre. - 57 íd. homes a 9'35. 
28 íd. bous a ro íd. 

- 4 íd. eugues a 10 íd·. 
r '5 íd. íd. a s íd. 

Oct.-87'75 íd. homes a 911.). 
- 37'25 íd. bous a ro íd . 

12 íd. eugues a ro íd. 
Tractor 1.350 litres benzina a 

Adobs. · 
70 sacs superfosfat a 12 pts. 
133 carretad,es fems a 6 íd. 

Sement. 
4.ooo quilos gra a so ptes. 

Ras elm·. 
II jornals home i rr' 5 bous. 

Sega. 
4 jornals segador a r r ptes. 

29' 5 íd. homes a 9'6s íd. 

s's íd. bous a ro íd. 

3'5 íd. eugues a 5 íd. 
Segar, 12 jornals 
200 litres de benzina a 11 20 

Dispesa de 33 segadors 
2 sacs de sisal 

r9r'ro 
IIO 

20 
522'95 
280 

40 
?'so 

8o2'9o 
372' so 
120 2-476'95 
r'ro . 1.485 

840 
786 r.626 

2.000 

228'95 

44 
274'70 

55 
r?'so 

348 
240 
231 
120 1.330120 
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E11Cavallo1za·r. 
19 js . d'home a 9'65 ptes. 

2 íd. íd. a 9'3s íd. 

Garbejar. 
13's jornals d'homes a 9'6o 

i 9'3s ptes. 
rs íd. bous a ro íd. 

Batre. 
37'7s js. homes a 9'3s ptes. 
o' s íd. bous a ro íd. 
Batre . 
Dispesa dels batedors 

Batre 2 '76 de 36.ooo quilos. 

T1•ansport. 
I jornal d'home 
4 íd. bous a ro ptes. 

129'25 
rso 

352'95 

5 
277' so 
334 
426 

Total pessetes 

Collita . 
36.ooo q. gra a 48'so pts. I7.98o 
6o.ooo íd. palla a 2'so 1d. r.soo 

Diferència i benefici. 

Durant aquests sis anys la producció 
tàrea ha estat de : 

I.436 quilos en 1924 
2.04S )) )) I92S 
I.87I )) )) I926 
2.IOO )) )) I927 
r.6oo )) )) I928 
r.Soo )) )) 1929 

202'05 

279'2S 

r.695'45 

10.373'20 

9.ro6'8o 

per hec-
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O s1gm, que la producció, terme mig, equival 

a I .8oo quilos per hectàrea. 

Les despeses per hectàrea han pujat a s36' 40 
pessetes. 

El cost de la producció del gra ve a resultar a 

'33' so pessetes els roo quilos. 
La producció de blat, en el Mas que dirigeix 

el nostre amic,_ en comparació de la producció 

de diversos països, és la següent. El rendiment 

de blat per hectàrea dóna a 

Bèlgica ... 2.6-jo quilos 
Anglaterra 2.290 » 

Alemanya ... 2.070 )) 

Polònia ... ... 1.440 )) 

I ugoeslà via ... 1.210 )) 

Espanya ... ... .. . 912 )) 

H.omania ... ... b6o )) 

Rússia ... ... ... 830 )) 

Així, la producció particular de Cerdanya a 

què ens referim ve després de la d'Alemanya i 

és doble de la d'Espanya. 
Ens agradaria molt pocler tenir una estadísti

ca de Catalunya. 
La Segarra, que és la comarca més cerealista 

de Catalunya, hauria de començar donant l'exem

ple. 
Si la xifra pr01mg de la producció catalana 

fos molt inferior a la dels 'països eu,ropeus que 

'millor produeixen, aquesta inferioriti:tt consti

tuiria un estímul per a igualar-la. Si, pel con

trari, no féssim cap mal paper, això ens aJU· 

daria a no perdre la situació aconseguida. 

lVI. R. I V. 

, LA VEREMA 

M OLTES de les malalties del v1 provenen 
dels raïms quan es cullen. 

De segons com i quan es verema, depèn ex
traordinàriament que obtinguem ·vins dolents o 

bons. 
Entre els nostres pagesos hi ha com si digués

sim la mania de veremar massa aviat; tallen els 

raïms abans que hagin madurat bé del tot. Els 

sembla que esperan que els raïms madurin se'ls 

en va la collita, i no pensen que la disminució 

que experimenta el raïm, és a causa de l'evapo
ració de l'aigua. 

Mentre el raïm madura va perdent aigua 
· àcids i guanyant, en canvi, sucre. És tan im

portant la quantitat de sucre formada durant els 

últims dies de la mad\].raci6, que per mitjà d'a

nàlisis successius, notarem que augmenta de ro 

a IS grams per litre i dia. 
'És per això que veremant un dia més tard o 

un dia més aviat, podem obtenir el vi amb un 

grau més o menys. 
L'elevada quantitat d'àcids que els vins verds 

porten, fa que siguin poc estimats pel consumi

dor, el qual vol vins ben fins i tous. 
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Encara que als pagesos els sembla que espe- ' 

rant que els raïms madurin la collita es va per

perdent, no és pas ~ixò gens veritat. Els raïms 

tallats al temps, ens donaran menys vi, però 

aquest serà més fort, més bo i de més fàcil con

servació. 
Els raïms negres tallats verds, doneu vins de 

poc color, pobres en taní i alcohol i rics d'àcids. 

Essent la pell el que dóna la matèria colorant 

al vi, mentre el raï"m va madumnt, aquesta es 

torna cada dia més fosca i és major la quan

titat de color que conté, degut a l 'acció del ca

lor solar. Per tant, si no donem temps a què 

això es produeixi, no pod:~;em de cap manera ob

tenir vins de força capa, tan' estimats per ésser 

destinats al <<cou pagell. 
Convé avançar el veremar eu la verema danya

da: per la pedra o per la cotxilis (cuc del raïm), 

puix que el gran nombre d'insectes que es troben 

sobre els grans badats d'aquests raïms és enor

me i es desenrotllen d'una manera extraordinà

ria. No és rar el cas de ttobar grans de raïms 

defectu9sos que tenen el gust i l'aroma pèssims 

degut a la producció de, substàncies anormals que 

inevitablement passaran al vi junt amb els cor

responents micr9organismes'. Per tant, convé de 

tallar els raïms aviat per a evitar tant com es 

pugui la multiplicació d'aquestes substàncies 

anormals. 
En alguns clime~ calents, i secs, quan el raïm 

ha arribat a maduresa perfecta, produeixen vins 

molt pobres en àcids lliures. En aquest cas, al

guns vinicultors a V'ancen uns dies el veremar i 

obtenen així vius' més àcids. Gran nombre èl'ex-
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periments han demostrat que aquesta pràctica no 

ha d'usar-se. És aconsellable en aquest cas d'afe

gir al mo.st àcid tàrtric v cítric en quantitat 
convenient. 

També són molts els perjudicis que ocaswna 
el veremar massa tard . 

Els raïms destinats a produir vins de licor, · 

es deixen al cep fins que són excessivament ma
durs. 

Aquesta dessecació, anomenada podridura no

ble, és deguda a l'acció del Botrytis cine1'ea. 

Si durant el període d'aquesta dessecació na

tural, el temps és humit, els raÏlps absorbeixen 

aigua, i el dit paràsit forma els seus òrgans de 

reproducció, els quals cobreixen els gran¡; prin

cipalment allà on la pell està :rebentada. 

Si el Botrytis entra al gra abans que s1gm 

aquest madur, es' produeix la pod1-idtwa gris, 

que a més de desorganitzé\t la pell, destrueix 

la molsa dins la qual es reprodueix. Aleshores 

la maduració es paralitza i els raims es fan im

propis per ésser destinats a la vinificació. 

Alguns raïms madurs contenen tan poca ací

desa, que exposant el vi a )'aire, s'enterboleix, 

efecte de l'oxidació de les sals fèrriques. 

Per tant, quan vulguem vortar a cap aquesta 

concentració natural, hem de tenir en compte 

l'estat dels raïms, si no ens voiem exposar a 

greus perjudicï's. 
En el pròxim número donaré algunes breus 

indicacions per a corregir ·els mostos i vins pro

cedents de raïms alterats. 

JosEP JOVÉ 
·. 

Les calamitats de la pedregada, el foc 
furient tramuntana són remeiables 

• 
1 la 

Q UE n'és de trista una cala~it~~' sobretot 
quan aquesta no és .a la ma, 111 al saber, 

ni al poder de l'home -l'aturar-la, ni tan sols el 

desviar-la! Doncs, aquestes tristeses i amargors 

vénen al damunt · del sofert agricultor, que no

més pot vmre de les fiances i mai sobre la rea
litat. 

LEs PEDREGADES 

¿Qui és capaç de comprendre l'escena què es 

descabdella en el si d'una· família que viu ex.-
• 

dusivament del seu p~nós treball esmerçat en el 

conreu de la terra, en el precís moment de cau

re eu el seu terme una furient pt;dregada, si no 

n'ha estat mai testimoni? 
Suposeu-vos l'esforç de tot un any i de diver

sos anys d'ur..s caps de casa amb tota llur filla

da, lligats a unes fatigues que ells sols es saben 

i que nosaltres no podem comprençlre per no ha

ver-les patides mai, esforços fets sols amb la 

iJ.Jusió de guanyar-se un pa per tal de cobrir 

les petites necessitats de la casa. Que en el mo

ment de més febre de treball, en aixecar llurs fa

tigats cossos i redreçar-se per a eixugar-se la 

I' 

. 
~ 

• J 
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suor que els regalima cara avall i refer-se per a 
prendre nou alè, es trobe:~ enfront de la tem
pesta amenaçadora que al galop de les fúries 
se'ls tir!'! al damunt per arruïnar-los, per rqbar
los les illusions, que no eren d'altres que l'apro
fitar la recolta per poder menjar i pagar deutes 
i obligacions. 

Llavors hom aixeca els ulls al cel i demana 
clemència. Tot és guaitar el camí que pren la 
maltempsada, tot 'és albirar el capgirament · de 
la nuvolada empesa per les follies dels vents que 

/ ja produeixen feresa i ho:rror, i és tanta la bà
sarda, que fins sembla que vingués la nit i que 
el món hagués de finar. Al primer llamp seguit 
d'un esquerdat tro, cau la primera pedra, que 
rebót en trobar terra ; de tan grossa sembla una 
nou, un roc. Corre el bordegàs a collir-lo per 
assegurar-se que és {:m roc de debó. . . Tot és 
esglai en trobar-se davant la crua realitat, i arri
ba fins a l 'atordiment, haver-ne d'ésser testimo
nis del seu aixafament ; hi ha instants que :fins 
maleeixen, que ré~eguen, de tan petits com es 
veuen. (La nostra terra empordanesa i garrot~ 

xina té, dissorta.dament, la tara de la blasfèmia, 
a l'e'Ktrem que dbl de debò haver d'estar-hi en 

I 

contacte.) ' 
.Aquell paisatge paradisíac, que minuts abans 

el pagès n'era el senyor; ara s'és convertit en 
un 'indret de dolors, de desolació: de ple hivern, 
que per a ell no' és més que un infern gebrat. 
S.ols ells, els agricultors, en podran ésser els seus 
habitants, per tal com realment són els esclau..s 
de la humanitat. 

EL FOÇ 

Al camp un foè ·a les . garbelles o gavallons, 
calat per un malvat, un foc a l'·era fet per Ja 
imprudència d'un ·treballador que fuma o per 
una guspira es·capada del tractor que fa accionar 
la màquina de batre, al moment que tot el bé 
de Déu d'anyada s'hi troba apilotat i ja fent-se 
la tria del gra i la pa'lla ; un foc al bosc, sigui 
per un descui,t dels bosquerols que no apagaren 
bé el caliu que els havia cuit la dinada, o sigui 
,per una mà ~riminal, per un malvat d'aquells 
que només senten gojg quan poden fer mal a 
un consemblant, en'cara que sigui sense cap mica 
de profit per a ~lls ; són espectacles aquests, són 

r < 
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uns moments que difícilment una ploma podria 
descriure i narrar aquelles horrors , aquells sofri
ments dels qui lluiten per s·alvar la vida llur i la 
dels éssers i coses que més estimen i necessiten, 
l'esforç fet per ofegar, per apagar el foc que tot 
bo devora, que res no respecta, matant, carbo
nitzant i calcinant tot allò que tingui una espur
na de valer o de vida. 

¿Voleu cosa més terrible, voleu un final més 
tràgic que l'haver hagut d'ésser actor forçat d'un 
espectacle tan horripilant, que al final us hagi 
sumit en la més afrosa misèria? 

LA FURIENT TRAMUN'rANA 

Tramuntana beneïda, tu ets el bé de l'Em
pordà,· sempre que ben asseny.ada ens véns a 
acaronar. Com a prova de l'agraïment que jo 
sento per ell~, en lloc de prefèrència, i 'sobre 
pedestal guardo un -'grup escultòric, obra del 
malaguanyat olotí P~p Berga B·oada, que sim
bolitza la tramuntana, format per tres .dones es
cabellades i amb ales de papalló, _l'una. repr'e-

/ sentant el Canigó, l'altra el Requesens (r) i l¡¡. 
tercera él Coll de Banyuls ;. les tres, preses de 
les mans, yan llançades i llisquen sobre d'un nú
vol esparracat, bufant a més no pod'er damunt 
l'escut ·de F\gueres. 

Quan l'ençontrada empordanesa es troba ma
lej¡:tda a l'hivern o primaveza per les ventades 
de ponent o dél migjorn, o d'un llevant massa 
durador, la gent tota es refreda, ei?ternuda, tus 
i s'~mmalalteíx. ·Tot és' gam, res no va bé, les 
bladeres, les sembres, totes -yénen esgrogueïdes 
i sembla talment com si la terra se les xuèlés. 
Arriba, però, l 'instant de bufar la Tramuntana, 
i tot, com per art · d'encantament, queda guarit, 
les marfugues, la passa que en forma epidèmica 
patien la gent de l'Empordà, queaen esvaïdes, 
ja nipgú tus, tothom està bo, i les farratges, els 
blats i 'les llegums retornen al bon color ; sem
bla com si en bufar-hi la Tramuntana, una , deu 
benfactora hi hagués fet aspergís de nitrat. 

A la nostra terra fins poden dir que ella, la 
Tramuntana, ens fa la feina, que pèr vergonya 

. ' I 

,, 

(1) Encara a mitjan segle dinovè la vila de FJgueres pujava 
/ en devot romiatge a .Requesens per abastar· ne els seus beneficis. 

/ 

LA M ÍLLOR TU'BERIA PER A 

~ONDUCCIONS A PRESSIO 
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nostra no sabem ni volem aprendre de fer. Als 

arbres fruiters nosaltres permeten que fruitin 

tant com vulguin, uo amidem llur robustesa i 

força, no fem cap poda amb seny, ni descarre

guem mai el fruiter de l'excés de fruita, per 

més que en por'ti, encara que vegem que ,hagi 

d'anyocar-se de tant de pes. 
Arriba, però., la Tramuntana i amb el seu sa

ber dóna unes bufades fortes o petites, al seu 

caprici, i tira la fruita sobrera per terra, tal

ment com si sabés el que c,al fer. El pobre i so

fert arbrissp fruiter, en trobar-se alleugerit i 

fora ja el perill d'esqu~ixar-se els braços, de ~e

gur que en sent agraïment. Per contra, l'igno

rant agricultor només en diu que penjaments. 

Tornant a les calamitats, ~na d'elles és la for

ta Tramuntana, quan trobant-nos en el temps 

de madurar els blats, vol venir a veure'ns, però 

que en lloc de fer-nos .manyagues, o bé sigui en 

l'equilibrat nom de Tramuntaneta-que llavors 

tots diem que tota eUa és or, que val més, or que 

no pesa, perquè ajudà molt en el granar i assen

cerar -els sembrats fins a morir-, ens ve feta 

una folla que sense to ni so ens tira tota la co

llita per terra, fent-nos més mal que una grossa 

pedregada. Sembla com sí fos una criatura mal

criada que tot ho volgués malmetre, o com si 

s'hagués tornàt boja. Boja ella, i alt,re tant eren 

molts de Castelló i la seva plana, en aquell 

temps de volanters i les dalles, en què el jorna

ler, a peu ferm a la plaça tot esperant perquè el 

lloguessin a la sega, augmentava les seves pre

tensions a mesura que augmentava la fúria de 

la Tramuntana, i en què fins do~ant-se el cas 

que, no llogant-se ells per al treball, llogaven la 

cobla per a tocar sardanes al compàs de les quals 

ells ballaven ; i la Tramuntana anava tirant el 

pa de l'any per terra, les formigues més sàvies 

en feien recolta per a l'hivern. Avui en dia no 

passa això : tenim les màquines segadores i te

nim les lligadores. que en un tres i no res, tre

ballant dia i nit amb l'ajut del llum de l'aceti

lè, s'aterra tota la collita. Però no fa molts anys 

que per salvar en el p0ssible el blat allà on no 

podia segar-se, per no ésser ben madur, passa

ven pel damunt per tal d'ajeure'}, el rotllaven 

perquè ajegut, el ·vent no l'espolsés. 

SóN REJI.ffiiABLES 

Fent el mateix que es fa per a combatre les 

plagues del camp : posant un impost raonable 

sobre la riquesa rústica (2), impost que serviria 

per a indemnitzar tots els perjudicats pels si

nistres de la pedra, del foc i de la furient Tra-

• 2II 

muntana vinguda al moment de maduralí els 

sembrats. Hom podria emprar diverses fórmu

les. En proposaré alguna a continuació, per tal 
que no digui ningú que no dono remeí, però. con

fiant que persona experta i coneixedora d'aques

tes necessitats trobarà tal vegada fórmules més 

justes i equilibrades que satisfacin les necessi

tats del sofert agricultor. 
Una de les fórmules nostres consistiria en què 

els sinistrats podrien ésser indemnitzats segons 

el tipus de riquesa en què tinguessin amillarada 

la finca. Posem un exemple : El que tingués un 

_bosc de suros, roures, alzines o pins, en el cas 

d'un fòc, no podria cobrar per la riquesa del su

ro, del roure, alzina .o, pi, si fos el cas· de tenir 

amillarat per tuata baixa. Un altre cas : Un pro-
I 

pietari té terres de primera qualitat que han so-

fert el furient tramuntanal a les se~es o que 
¡. 

han patit pedregada ; aquest no cobraria per pri-

mera qualitat si al cadastre ell ~es tingués ami

llarades per tercera classe. Amb aquest sistema 

tal volta fóra el mitjà de ft:r-se un cadastre ben 

fet i ben ràpid pel compte que hi trobaria l'a

gricultor. 
La cobrança del sinistre hauria de fer-la !Jem

pre l'agricultor, per resultar-ne ell el per_ju<l :cat. 

En una finca tinguda en _ explotació a un tant 

alçat en pessetes, l'arrèndatari hauria de tenir 

dret a declarar el que .Paga de l'arre·ndament, 
per ell poder ésser indemnitzat en el cas del si-

.nistre. . 
. Una altra fórmula fóra que tots els municipis 

fossin obligats tots els anys a portar un t:stat 

declaratori, en el qual hom consignés a qu~ sé1, 
destinats els camps i restants terres del seu ter

me. Aquesta declaració la farien voluntàriament 

tots els . agricultors, amb el ben entès que el qui 

no hagués dut a cap, al seu temps, la declaració 

de l'estat dels seus cultius, en el cas d'un si

nistre no podria ésser indemnitzat tot i haver 

hagut de pagar pel sinistre en satisfer la con

tribució. Quant als boscos, ultra aquesta decla

ració del seu estat de riquesa, donaria per ex

closos per a ésser-ne indemnitzats, tots aquells 

propietaris que els tenen en complet abandó, això 

és, que no hi fan mai cap estassad ur a, per con

siderar-los a ells culpables dels danys que fan 
a llurs ·conveïns sempre que ve el cas desgraciat 

del foc. 
JOSEP SABA TER 

{2) En aquesta provincia de Girona l'iu_post que paguem "per 
a combatré les plagnes del camp es troba molt ben esmerçat per 
tenir enfront dels 'erveis Agronòmics l'intet·llgent i activíssim 
enginyer senyor Josep liLa Valls i de l'espe<:ialitat tècnica el se· 
nyor Joaquim Vayreda, et qual ens ba retornat la riquesa oliva· 
rera que ja teníem perduda. Tal volta aquest mateix sen'ei a gro· 
uòmic el poilrj.en fer els del servei dels sinistres, 
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-. Ja estem salvats! 
(COMENTARIS A UNA R. 0.) 

(Acabament) 

E N l'article quart de la R. O. que comen
çàrem de comentar en el número d'agost, 

veiem que per a exportar fruites fresques ens cal 
un número que ens assignarà la Secció de Vigi
lància i Reglamentació de les Exportacions de la 
Direcció de Comerç i Proveïments, i que hau
rem d'estampar a cadascuna de les caixes desti
nades a l'exportació. Una altra R. O. (27 de ge
ner) ens 'fa el favor de disposar que aquest nú
mero serveixi per tot el temps· que un hom es 
dediqui a l'exportació. 

Creiem que, organitzada tal com està actual
ment l'exportació, àquest número no és neces
sari i .només pot servir d'entrebanc. Abans de 
la creació dels Sindicats Agrícoles, quan l'ex
portació era en mans de la iniciativa privada, 
els productors i els comerciants marqven les cai
xes amb llurs noms. També, molt sovint, s'es'
devenia que les caixes portaven ·la marca de la 
casa receptora, la qual, mediant una certa quan
titat en concepte d~ lloguer, a deduir en els 
comptes de venda, us en deixava cor què vols, 
cor què desitges, puix que el lloguer pagava amb 
escreix les molèsties que pogués ocasionar aquest 
favor. Els Sindicats, però, no acceptaren aques
ta mena de favors, que altrament els sortien 
molt cars. 

A ÍlÜciativa d'un dels Sindicats adherits a la 
F~deració del Pla ctel Llobregat, s'acordà que 
totes les caixes pórtessin, a més éie la marca que 
l'esmentat Sindicat havia emprat en les seves 
primeres campanyes, canviant naturalment l'e
pígraf de cada població, el número d'ordre de 
l'associat. D'aquesta manera s'evitaven les xa
farderies entre els nombrosos representants i co
missionistes que durant el temps de la fruita pas
turen a ramats per les estacions d'origen. Les 
cases receptores són les úniques que coneixen 
els noms corresponents a aquests números. ¿Qui
na necessitat, doncs, de posar-hi un altre nú
mero? ¿De què servirà, sinó per a donar més 
feina als prodúctors? ¿No té suficient garantia 

' la marca d~l Sindicat? 
Encara que la R. O. no en parli, és obvi que 

I 

cada Sindicat només haurà ·de tenir un número. 
¿Però i els productors que no estan sindicats 

-cada dia més pocs, però entre tots un nucli 
considerable-i que només exporten dues dotze
nes de caixes, la feinada d'aconseguir el núme
ro-i segurament els di'ners-quedarà compen
·sada amb l'import de la fruita exportada? 

L'article cinquè diu que no serà permès que 
cap expedició passi la Duana sense que prèvia
ment l'exportador acrediti que ha sollicitat amb 
anticipació la seva inscripció al Registre i que li 
ha estat concedit el núméro corresponent. Tam
poc serà permès-afegeix-l'exportació d'expe
dicions que no duguin marcat el número corres
ponent. I aquí el gran economista desconeixedor 
de l'economia i de l'exportació no copsà. que això 
serà lletra morta i un negoci per als intermedia
ris, sobretot per als transitaris poc escrupolosos 
que també es dediquen a fer favors als exporta
dors, puix po els serà gaire difícil de classificar
se i obtenir un número per a deixar-lo-pagant 
el que sigui-a aquell que no vulgui tenir mal
decaps. 

El darrer article, el sisè, fa així : «La Direc
ción general de Comercio y Abastos podra pro
hibir, a propuesta de la Sección de Vigilancia 
y Reglamentación de Exportaciones y previo in
forme del Comité permanente de Vigilancia de 
la Exportación, el embarque de expediciones de 
productos agrícolas perecederos en buques o va
pores que por deficiencias en bodegas o por la 
naturaleza del resto de la carga, resulte notoria 
la necesidad de evitar la pérdida del valor de la 
mercancía embarcada o el descrédito de una mar
ca, no imputable al exportador.» Admirable pre
visió! Però bé caldrà fer-ho extensiu a les com
panyies ferroviàries i naturalment fer-les res
ponsables, d'una manera ràpida i sense massa 
paperassa, de la pèrdua de la mercaderia, del re
tard o de qualsevol altra causa que pogués ésser 
víctima l'expeditor, i això ho veiem una mica 
difícil, tal com van les coses ara per ara. I és 
evident que a l'exportador tant li fa que la mer
caderia es perdi al moll de resultes de no poder
la embarcar, perquè el vaixell no està en bones 
condicions, com que es perdi dintre el vaixell 
que tingui les bodegues deficients, si no la cobra. 

Dèiem en el nostre article precedent que els 

.. · 
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vagons que ens serveix la companyia M. S. A. 
són detestables, i molt més encara els que ens ha 
fet present aquest any, llogats a la companyia 

del Nord, i malgrat les protestes, ni la inspec
ció de Sanitat, ni cap de les autoritats que tenen 

l'obligació-a més de cobrar-de vetllar pels in

teressos del comú, que sapiguem, hi hagin posat 

esmena. 
I amb aquest articlet, després de posar allò de 

nd e Real Orclen lo cligo a \ . I. para etc., etc.», 
acaba la R. O. per donar pas a «las normas de 

caracter general obligatorias para toclo exporta
dor al extranjero de substancias alimenticias, in

clusa frutas secas y frescas, aceites comestibles, 

bebidas alcohólicas en general y condimentos de 

origen vegetal». Començarem per la sisena, per 

no ésser d'interès per als exportadors de fruites 

les primeres cinc normes. 
nLas substancias alimenticias, bebidas y ~on

dimentos deberan presentarse para sn circulación 

con destino al extranjero contenidas en envases, 
recipientes o embalajes de la suficiente resisteu
cia y con las condiciones precisas para garanti

zar que el proclucto en ellos conteniclo es el que 
remi tió el vendedor. 

»Inclependientement.e de las marcas registradas 
de que disfruten los vendedores o remitentes, to

dos los envaser, n ¡cipientes o embalajes que con
tengan substancias alimenticias, bebidas o con
dimentos, llevaran al extenor rótulos, etiquetas 

o inscripciones marcadas a fuego o con estarcido 

o sello y siempre con caracteres perfectamente le
gibles e indelebles con las indicaciones siguien
tes: 

»a) Kombre del vendedor o remitente, sn do
micilio comercial y población en que esta estable

cido, si no se indicasen estos extremos ya en las 

marcas ap1icaclas a la misma expedición en cada 

uno de sus bultos. 
» b) Clase y naturaleza del producte. Peso o 

medida ne tos ( expresados en unidades del siste
ma mètrico decimal), o número de uní dades del 
producte conteniclo, según sea el peso, volumen 

o número la meclida aco tumbrada en la practica 

comercial; origen del producto.>> 
Segueixen dos apartats que no vénen al cas. 

En una reunió d'elements prociuctors de frui
ta que de resultes de l'Assemblea Fruitera de 

Madrid cridà el delegat de l'Institut de Sant 

Isidre encarregat de la pon~ncia «Fruites fres
ques i verdures», vàrem ésser nosaltres qui dis

crepàrem dels altres companys convocats, sobre 
els extrems d'aquesta norma. 

Ser¡se que això vulgui dir que no som nosal
tres els qui estem en un error, creiem que és 
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necessari acceptar-la, si no en la totalitat, en 
bona part. 

Així ho hau cregut. també altres països frui
ters que han establert un tipus «standard>> per a 
cada mena de fruita i embalatge, amb resultats 
immillorables. Creiem que no és una pedanteria 
invocar l'exemple d'altres terres si nosaltres en

cara no sabem de la missa la meitat. 
És obvi qne ·en matèria d'exportacions, tot el 

que siguin imposicions, tot el que siguin coac
cions per part dels Governs, serà en detriment 
de l'exportació, i aquest ha estat el nostre cri
teri en tots els comentaris sobre la dissortada 
R. O. del pobre Conde cte los Andes, ¿però 
quins inconvenients pot haver-hi en què els em
balatges-i la R. O. no els enuncia, sinó que 

els deixa a la nostra mà-siguin d'un tipus 
standarditzat per a cada mena de fruita? 

Actualment al Llobregat s'ha adoptat gairebé 
unànimement un tipus standarcl que serveix per 

a les prunes. Aquest tipus no s'ha adoptat a la 
babalà i sense un estudi a priO?'Í. Així i tot, 
no és pas la darrera paraula, i no està, per 

tant, exempt de transformació, sempre que es 
vegi que n'hi ba un de millor. Mentrestant, 

però, va fent eJ. seu fet i anem fugint de l'anar
quia i del menfumisme a què estàvem habituats. 

No gaires anys enrera, d'embalatges de pruna 

n'hi havia de cinc o sis menes : abillots>>, «cie
bes>>, <ctrentes>>, etc. Vèiem, però molts comptes 
de venda amb aaverage», ccwasty>> i ccgatté», i 
no sabíem les causes. Des de l'adopció de la cai.

xa standard de ro i mig d'alçada per so de llar
gada, ha mermat bastant. l'arribada de fruites 
avariades, puix tant en els abillotS>>, «ciebes>>, 
etcètera, Ja fruita gravitava sobre ella mateixa i 
era molt més propensa a escalfar-se i a podrir-se. 

Al Llobregat s'acostumen a omplir aquestes 

caixes a raig-procediment detestable- , és a 
dir, sense ensostrar la fruita. Ko obstant, cada 
dia · hi ha una tendència més pronunciada a em
balar-la a rengles-procediment a recomanar-. 
Tant d'una manera com de l'altra, tothom fa 
dues o tres tries segons el tamany de la fruita. 
De fet, doncs, ja hi ha una standardització més 
o menys primària. 1\o fóra pas molt difícil d'a
conseguir una standardització eficient amb una 
mica de bona voluntat per part dels Sindicats i 
sobretot amb una propaganda contínua prop dels 
pagesos durflnt tot l'any, ja sigui amb gràfics, 
fulles, conferències, etc. (Heus ací una bella tas
ca per als Serveis Tècnics de la Diputació de 
Barcelona, hereus dels de la dissolta Mianco
munitat.) 

Al nostre criteri, doncs, no solament trobem 
acceptable aquesta norma, sinó que no ens can-
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saríem de recomanar-la a tots els productors. 
E ls Sindicats Agrícoles haurien de tenir una 

cura especialíssima a recomanar les classifica
cions als seus associats. El desideràtum-i ens 
iem càrrec dels obstacles que els caldria salvar
fóra que tots els associats a un S indicat, Agru
pació o Cooperativa, portessin la frui ta al ma
gatzem de l 'entitat i que fos el Sindicat, l ' Agru
pació o la Cooperativa amb personal especialit
zat, qui tingués cura de fer les trie::; . Amb aquest 
control, a base de tres classificacions fetes a cons
ciència, sense egoisme, es podria portar a cap 
una campanya amb cara i ulls i competir amb 
fruites est rangeres , que només tenen estima-la 
italiana, per exemple-per l'acuradíssima pre
sentació. 

Només la r utina-potser uua m1ca massa a,rre
lada entre nosaltres-podria oposar-se a aquest 
criteri. 

Les normes vuitena, novena, desena, onzena i 
dotzena, que són les darreres - la clau de la 
1{. 0.-ens semblen un a excusa per a collocar 
personal i per a fer pessetes . Els pagesos cata
lans- ignorem si els de la resta de J.a Penín
sula-no ten.i.m gaire bons tecords dels «ingenie
ros agróuomos)) de l'Esta t, ·que són,- segons la 
1{. 0., els que poden proposar les sancion s que 
uproceda imponer en cada caso», ajuda'ts dels 
agents dels serveis provincials i ccen especial de 
los ftUlcionarios de Aduanas y el Cuerpo de ·ca
rabinerosn. 

Ens ha passat massa sovint que Ull ingeniero 
i en dir ningeuierOJ) ens sembla que ja eus en

, tenem~ha fet U11 negoti ~d.e la . seva (pro.f'e?SiQ. a 
espatlles de la professió mateix a : En géneral .lÍan 
estat uns metges que no t robant clientela en l '?ú-

. ci han esdevingut curanders. Altrament, tots re
cordem com ·anà la política de proveïments du
r ant els sis anys i mig de dictadura, perquè no 
ens esgarrifi. sentir parlar de . sancipps p,er in
complimen{ de disposicions . I les aplicables, se
gons la R. O. són de molta Í?Jport ància. A més 
de les multes que oscülen de roo a soo pesse-

. I· -· 
tes i que «en casos que la ejemplaridad y· U:r-
gencia lo aconséjeJJ , podran pujar fi+1s a s.ooo 
pessetes, la Direcció General de• Proveïments po
drà imposar cc sanciones extraordinarias- una me-
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na de multes extrareglamentàries-que consistí- ' 
r~m en la pérdida de una parte del valor co
rriente de la mercancía supuesta en perfecto es
tado y clase equivalente a la que merezca la 
sanción, que variara descle el 5 al 50 por cien
to)) . (Deu ésser all ò que en alt res països anome
neu primes d'exportació, oi?) 

E ls funcionaris no t indran tant per cent en 
el negoci, però els que s-iguin bons minyons 
useran premiados con gratificaciones especíales 
y extraordinarias que habra de couceder siem
pre la Dirección General de Comercio y Abas
tos con car go a los fondos que cada Junta dis
ponga» . I no cal dir que tot s els funcionaris s'es
forçaran a fer bondat de la bona i n o faran en
fadar mai el papà ni la mamà per obtenir un 
bombó de tant en t ant . 

A aquestes normes segueix l 'articulat sobre 
l 'exportació de taronges, mandarines , nbitters)) , 
llimones, bananes de Canàries , patates del lito
ral i patates de Santa Cruz de T enerife i de 
Les Palmes, molt. més precís que ~1 que es re
fereix a 'les fruites fresques, en allò· que respec
ta a tries i e-mbalatges . 

Com ha pogut veure èl lector , éls exportadors 
de fruites fresqu~s ja estem salvats . H om ba fet 
u na reglamentació que ens nencauz~mí y salva
ra)) d'allò més bé. 

Als pagesos només ens caldrà cercar els mer
cats) curar de la rebaixa de • transports interiors 
i exteriors , procurar-nos vagons frigorífics , pre
venir-nos de comissionistes de mala fe, desinfec
tar els vagons. pndentsJ anar a la Duana ae Ce_r
bère- a-cle!;>patxar-nos )'a fruita els diumenges i 

;.. • 1 • .I • "' ' \ ,~ "•l • ' .. 

- ~i~~~~JesJiu,$ :-perguè. a)1j1 .no:~· t~hèJi. :.ganés _J e) re- , ~. 
' ballar, c~rcar mitjans 'r àp.ïd·s' ï modèrns .de tt~h~- ·~ 
port, fer-nos la via internacional per tal d 'evitar 
trasbords i tenir ·molta pae1ència i sobretot mol-

, ta ,resignació, que és una de les més belles vir-
tuts cristianes. La resta ja· ens l'ha cuinada el 
senyor Conde de los Andes . 

Si un any ens donen quatre xavos, ben vin
guts . Si un altre any hem d'afegir diners sobre 
els esmerçats tot l ' any, alabat sia Déu ; cerca- ' 
rem una bona col-locació" al Ministeri d 'Econo
mia per anar tirant. 

RAMON NUBIOLA 

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

' I I 

i obtindreu un engreix ràpid dels porcs i 
una gran producció d'ous e~ les gallines 
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Carta oberta a J'amic Ramon Sala, de Balaguer 

EN vigílies d'acabar l'actual campanya de 
la fruita, el tema capital de tota conver

sa entre fructicultors és parlar del cuc del prés
sec, amb l'amargantor de quan un hom ha vist 
inutilitzada per a la venda niolta part del fruit 
dels seus esforços, i el pitjor de tot és que el fruit 
que s'ha aprofitat ha estat mal venut i ha esca
mat els compradors. 

Sense cap mena de pretensió de fer el savi en 
una cosa que per a l'agricultor ês un bon xic 
è.ifícil, c?m és fer-se un criteri i prendre una 
orientació per a alleujar-nos de tan terrible .fla
gell, i més quan homes que passen per tècnics, 
l'única orientació que ens donen és sols fer-nos 
conèixer les seves divagacions, algunes de les 
qu,als ja fan riure, sense _necessitat d'ésser un 
expert en la matèria, com aquella que si el cuc , 
ataca amb més virior en determi:t;~ats pobles és 

> degut a què hi passen els trens procedents de 
València i la mosca ve en els vagons, com si 
arreu de Cat'alpnya i arreu d'allà on hi ha pres
seguers no ataqués aquest terrible :flagell, ens 
hem determinat a escriure aquesta carta oberta. 

Aquest any hem conegut la mosca que produeix 
el cuc. Hem fet algunes observacions que inten
tarem d'explicar en les ·presents ratlles, per a 
saber si anem equivocats del tot ' i veure si el 
senyor Sala ens dóna una orientació a seguir, 
baldament sigui com a prova, puix .que estem 
disposats a fer-ne tantes com siguin necessà
,nes. 

I-Iem observat que aquesta mosca treballa so
lament en les hores de màxima calor i que es 
fa poc visible . en dies que faci una mica de fres
ca, darrera una tronada, etc. Qua~ treballa en 
el seu màxim envirionament és en dies ennuvo
lats o de bojra·, qu.an la temperatura és molt xa
fogosa. Llavors la veiem treballar tot el dia; 
d~s que els arbres s'han ::tssecat del rou de la 
nit fins que es fa fosc. Quan fa sol, la veiem 
atacar amb més duresa els camps plantats espes
sos i els arbres que s'han desenrotllat amb més 
ufana, i tot fa creure que a aquesta mosca li 
agrada treballar a, l'ombra, quan no fa molt 
d'aire fres~, com passa al Llobregat cada dia, 
si no fa ponent~ai:re que és terrible per tots con
ceptes-i que es veu que a aquesta mosca li va 
molt bé. 

Per aix.ò creiem que quan ataca més aquesta 
mosca és a darrer--s de juliol i durant el mes 
d'agost, que és quan comencen d'escassejar els 
dies de marinada. . . 

Prova que li v.a bé l'aire de ponent és que 
aquest any, degut al temps molt variat i que han 
sovintejat les fresques, els dies que n'ha fet ha 
deixat ben marcat el seu pas. Els dies després 
de fer-ne, en collir la fruita, s'han trobat més 
préssecs atacats de cuc, però com que hem ob
servat que aquesta mosca si troba fruit verolat 
no en pica de verd, els fructicultors que aquells 
die¡;, han collit la fruita més verdosa, han evitat 
una, pèrdua de fruita molt gran. 

Prova que a la mosca li agrada de picar el 
fruit verolat, més que el verd, és que hem no
tat en uns arbres el fruit .dels quals madura a 
últims d'agost i que es trobeu al costat d'uns 
altres molt perjudicats del cuc, que maduren pel 
juliol, CJ.ue els dos primers rengles dels que ma
duren més tard, tocant els que maduren més 
aviat, des del començament de collir-ne, no n'hem 
pogut aprofitar quasi cap, mentre que els que 
estaven un xic més apartats, tot í venint a con
tínuac<ió, fins que la mosca va donar-s~ per ben 
possessionada en aquell indret, per haver-se co-

· llit els altres fruits on actuava fins 1lavors, no 
ha estat notada la pèrdua de fruit en quantitat 
desmesurada. 

Creiem també que la mosca reposa en els ma
teixos arbres durant la nit, puix que actuant en 
arbres més ufanosos, té bon recer en les bran
ques baixes í per la soca per a resguardar-se de 
les hu;mitats. Alti:-ament, si no fos així, no tro
baria, en altres indrets, un lloc més apropiat. 

I bé, per quan aquesta mosca reposa, ¿no 
es podria trobar un preparat, o fos que fos, que 

. cremant-lo entre els arbres, en entrar la nit, que 
no sol fer aire, el fmn s'escampés entre les bran
ques i tingués la força per a asfixiar-les, c~m 
té el sofre, posem per exemple, i que moltes ve
gades l'hem vist emprar per a desinfectar hab~
tacions? ¿ o trobaríem un resultat per a com~ 
batre la mosca ? 

Com altres fructicultors, també hem penjat als 
arbres ampolles de caçar mosques. Se n'agafen 
moltes de vironeres, no tantes de· les que pro
dueixen el cuc del préssec ; entre aquestes se'n 
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veuen que tenen l' esquena d'un color diferent. 
Unes la tenen de color de sucre candi ; les al 
tres de color negre amb piquets blaus . ¿Potser· 
és que els mascles són d'un color diferent çle les 
femel les? 

Les que hem vis t picat el préssec són les que 
tenen l' esquena negra amb, pics blaus. 

Amb · tot, això de les ampolles no és una pro
va molt cara. En el cas d'ésser eficaç. s' haurien 
de posar molts anys seguits; si durant aquest 
temps no es veiés una tendència a ésser eficaç el 
procediment, aviat les ampoll es quedarien sense 
suc o be anirien a parar al drapaire. 'Creiem 
que és tan difícil que sigui eficaç el procediment 
de caçar totes les mosque;; amb ampolles, com 
el de treure l'aigua del mar amb una petx ina i 
tirar-la dintre un clotet. 

Una de les altres observacions que hem fet amb 
aquesta mosca, és que no sols pica el .préssec , 
sinó que s 'alimenta dels que ja ha fet podrir. 

• 
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Quan me¡1 ja treu per la boca una llengüeta pla
na, eu forma de serra , l'extrem de la quàl és 
més ample, i la van estirant i arrouçant com els 
gossos _guan beuen aigua. 
• Hem vist que punxa el préssec amb un fibló 
que té al darrera, i en aquest moment està eu 
una actitud que hom comprèn que fa molta for
ça per a ensorrar-lo. Està de cap tocant el prés
sec, ¡'esquena corba perquè el fibló . quedi verti
cal i amb les ales quasi sempre esteses, encara 
que estigui pa,racla. Quan té el fibló dintre el 
préssec està immòbil. Hom pot collir el préssec 
sense que la mosca faci cap moviment. Hem pro-

1 vat de tocar-la amb p recàució, 'sols amb la punta 
del elit, i ~n moure-la una mica, li queda el fibló 
trencat dins .el préssec i mor instantàniament. 

¿Què posar:à dintre el préssec aquesta maleï
da mosca, que · en pocs elies podreix els fruits i 
els ompie de t aríts cucs? 

JosEP SERRA 

Discurs de contestació 
Al recipien dari senyor M. Rossell i Vilar 

pe r l.'a cadèmic mwM1·a.n DR. JOSEP MARIA BOFILL I PITXOT 

Excm. senyor. 
Senyores i senyors .: 

No era jo la persona més indicada dint re d'a
questa Reial Acadèmia pe~ a anal-itzar i glossar 
degudament la personalitat i abundant produc-· 
cl.ó científica del recipiendari don . M. Rossell i 
Vilar, en contestar el seu erudit discurs de re
cepció que acaba de llegir ~obre ((Les races ani
mals en relació amb l'etnologia de Catalunya)), 
però per acatament a la indicació de la nostra 
Junta directiva i plenament CP\wençut dels mè
rits del meu bou amic el senyor Rossell, empren- · 
dré la meva tasca comptant amb la vostra con
descendència. 

Despr,és de lluïda preparació, obtingué el títol 
de veter inari en 1907, professió que ex igeix· uns 
profunds coneixements tècnics i requereix un ba
gatge científic de gran importà.J1cia. La medici
na aplicada als animals' un dels principals ob
jectes d'aquesta carrera, és com la de l'home, 

puix que entre aquest i aquell t'an sols, des del 
punt de vis'ta fisiològic i orgànic, es troben dife
rències quantitatives , i ~di:ficada sobre les ma
teixes bases, el veterinari, tom el metge, ve obli
gat a iniciar-se e~ diverses disciplines que s'ha
vien mirat . durant molt temps amb indiferència 
i que desgraciadament contínua sense gran va
riació en les escoles vet~rinàries d'Espanya, en 
les quals la burocràcia professional s'oposa, com 
en molts altres . rams, al seu progrés. 

La divi,sió de les ciències en ciències pures i 
ciències aplicades, és al meu · entendre conven
ciona1; la realitat dels fets ens ensenya que els 

I 

coneixements humans tendeixen definitivament a 
un caràcter especulatiu; per altra part fóra im
possible fixar en sa .definició el límit diferen
cial d'l.mes i altres, tant en les cinemàtiques, com 
en les de qualsevol ord:çe científic, puix 'que so
vint :t<Jassa que els investigadors durant un pe-
1-íode més o menys llarg, van assentant princi-

EL MILLOR MATERIAL 

' PER A COBERTES 
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pis, les deduccions pràctiques dels quals no apa
reixen fins molt temps després. Així, recordD 
<JUe en la meva joventut llunyana els autors clàs
sics de Física donaven quasi com una veritat axio
màtica que l'electricitat no es podria emprar per 
a la iUuminació de les cases, perquè no hi ha
via manera de fraccionar degudament els cor
:rents· de fluid elèctric. 

Entre molts exemples que podria citar, diré 

que l'aviació, pel mitjà d'aparells més pesats que 
]'aire, es considerava poc menys que miracle de 

1a mecànica, i d'això fa tan sols vint o vint-i
cinc anys , i avui està quasi perfectamènt resolt, 
gràcies als grandiosos progressos de la tècnica 

motriu. Per cert que, sobre aquest particular, no 
puc passar per alt que ja en 1908 es fut~dà la 
primera Societat d'aviació , que es denominava 

((Associació de Locomoció Aèrian, primera a Es
llanya, de la que formaren part Federico Pérez 

Nuevo, Josep Serrat i Josep Comas i Solà, d'a
. questa }(eial Acadèmia, havent pogut organitzar 

una demostració pública en aq~esta ciutat el rs 
de febrer de 1910, com recordà oportunament 
l'últim dels citats companys en un recent tre
ball. 

De manera que el concepte general de ciència 
és !ln, però el seu desenvolupament o cicle evo

lutiu es pot considerar dividit eu dos períodes: 
el teòric i el pràctic o d'aplicació. 

Insisteixo. en aqúests principis per tal de pro

cedir amb mètode en el superficial anàlisi de la 
labor de Rossell en els 'seus diferents aspectes. 

Poc després d'adquirir el títol de veterinari, 

guanyà per oposició la plaça d'Inspector d'Hi
giene i Sanitat pè.cuària de la frontera france

sa en 1909, i posteriorment, per r igorós concurs, 
la càtedra de Zootècnia de l'Escola Superior 
el' Agricultura de Barcelona en 191.3, la qual Es

cola acabava de fundar la Diputació, i després, 
:finalment, la de Director dels Serveis de Rama-

. deria de la Mancomunitat de Catalunya (1917-24). 

Pou llavors que contraguérem bona amistat 
amb el recipiend~ri, i així em fou fàcil seguir
lo en la seva vasta i fecunda actuació. Les cir
cumstàncies i la· se,va innata inclinació el posa

ren en el cas d'encaminar els seus esforços a l'es
tudi, per al qual estava perfectament preparat 
per tot el que es refereix a la ramaderia de Ca

talunya, matèria de gran importància en tots els 
seus aspectes , però les dificultats anaven crei
xent a mesura que avançava el pla d'estudi. Les 
1iteratures catalana i castellana mancaven d'un 

llibre que tractés de tota la ramaderia de Cata
lunya, i no es trobava matèria per a conèixer 
la veritable .situació de la mateixa, de les pràc-

2I7 

tiques a les quals devia subjectar-se una explo
tació, dels caràcters ètnics de les espècies que 
s'explotaven i ni tan sols es coneixien veres es
tadístiques, puix que les existerits, segons les re
lacions oficials, eren completament falses, com 
assegura la seva Memòria, llorejada per aquesta 
Reial Acadèmia en el concurs al Premi Agell 
de 1915-1916. 

Aquestes estadístiques estaven confiades al Ser
vei Agronòmic, damunt del 'qual pesa un tre
ball tan extraordinari que l'impossibilita d'aten
dre personalment a la seva confecció, delegant-la 
als municipis, que tenen més compte de les 
exorbitants càrregues que imposa la Hisenda, 
ocultant el necessari per a evitar impostos exi
gents, que a la realitat. dels fets. 
1 

La labor de Rossell s'ha d'analitzar des de clos 
punts d'albir : el cieutífic tu les seves distintes 
accepcions, i un altre purament d'organització, 
que ofereix també grans dificultats en voler por
tar a la pràctica els preceptes científics . 

La primera base que ha de sentar-se en trac
tar de les relacions existents en una regió entre 
la ètnica i la raciologia animal històrica, consis
teix a resoldre l'origen i la filiactó de les diver
ses races d'animals domèstics existents actual
metí:t en la localitat. Les teories que han domi
nat en el camp de la investigació sobre l'origen 
racial, són dues : una en pro de la monogènesi, 
seguida de les emigracions posteriors, i una al
tra que afirma l'existència primitiva in situ, és 
a dir, l'autoctònia regional. Té importància re
soldre' s en un o altre sentit. Rossell es decideix, 

seguint els corrents moderns en aquesta qüestió, 
per l'indigenisme, acceptant per autòctona aque
lla raça, l'existència indubitable de la qual pot 
ésser constatada en el quaternari, perquè justifi
ca l'extraordinària resistència als agents meteo
rològics adversos i de l'adaptació original, i per 
tant, conveniència i adaptació perllongada per 
llarg temps amb els recursos naturals d'ordre 
biològic que ofereix la comarca, cosa que asse
gura l'estabilitat dels caràcters propis que su
porten sense dany tots els mitjans de destrucció. 
. Una altra base important que convé establir 
prèviament i la necessitat de la qual deriva de 
1' anterior, és arribar a una exacta classificació 
fundada en els caràcters indelebles diferencials, 
que permeten fixar agrupacions inconfundibles 
entre si. 

La naturalesa del problema és obscura i com
plicada i exigeix de part de qui ha de resoldre
Ja una vasta erudició en paleontologia, zoologia, 
arqueologia i història, difícils de reunir en grau 
suficient en un investigador, i per aquest motiu 
s'observa amb freqüència entre els autors una 
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preparació. insuficient. Rossell i Vilar posseeix 
coneixements a bastament en les citades disci
plines, com ho h.a demostrat en publicacions d'in
vestigació com són La g lfptica en etnologia an.i
mal (Societat de Biologia, rgrs), Imporlan cia de 
la gmzade1·ia en Cataltàia y e_stu.dio zoolécnico de 
alg unas de sus comarcas ( Reial Acadèmia de 
Ciències, rgrs-r6), Detenni1wció del tiptls cefa
lic en els èqu ids i st~ids (Societat Catalana d'His
tòria natural), Anatomia compm·ada de l cavall 
i rie l'ase (Arxius de l'Escola Superior d' Agri
cultura, rgr8), Zootècnia de la raça asi1wl. (rg21), 
Nova -interpretació de l'atavisme (Societ<j.t de 
Biologia de .Barcelona, 1924), i altres. Per tot 
això no hi ha prou per a reunir els elements 
necessaris de judici, puix que per a proèedir eq
certadament fóra indispensable posseir esquelets 
fòssils o almenys cranis en ~ls quals hi hagues
sin els caràcters distintius més essencials, i no 
existint aquests documents · s'ha hagut de recór
rer a altres fonts de naturalesa arqueològica, les 
quals cita el recipiendari, 1 documents històrics 
com só~ el manuscrit de Corretger del segle XIII 
i la magistral obra de Manuel Díez, publicad~ 

I 

per ordre el' Alfons IV de Catalunya en el se-
gle XV, ambdues escrites en català. 

S'ha recorregut t_ambé a la Glíptica, que sig
nifica art prehistòric i comprèn l'escultura., el gra
vat i la pintura, principalment trobada en les co
ves i coi,nciclent amb l'edat del ren, o sigui des 
del període aurignàci~ fins el pleistocènic. Tant 
el que es refereix al gravat com a l'escultura, ha 
estat aprofitat per diversos autors, però el se
nyor Ro;;sell .ha emprat amb èxit per primera 
vegada l'anàlisi de la pintura eu l'art rupestre, 
amb mires a la diagnosi racial. També ha uti
litzat les pintures modernes que es conserven 
als 1museus, principalment els retaules de Gra
nollers i , Sarrià. Amb això acabo tot el referent 
al concepte pura~ent científic ~e l'obra de Ros
sell, de la qual haureu pogut donar-vos compte 
en l'audició del seu discurs. 

Vaig ara a ocupar-me de l'enorme treball d'or
ganització que realitzà el recipiendari, enfocant 
les seves activitats i extensos coneixements a la . 
_ramaderia de Catalunya i a indú~tries pecúà: 
ries que representen un capital de ~ro milions- de 
pessetes, segons· estadístiques pacientment reco
llides per ell en 1914, utilitzant el contacte con
tinu amb els ramaders de tots els grans centres
productors de la nostra regió, quantitat molt 
superior a la de la' producció agrícola i de les 
'indústries entre les quals hi ha en segon lloc 
la cotonera de filats, teixits i estampats, que as
cendeix, segons les dades aportades eu aquella 
època, a 240 milions dè pessetes, i totes les al-
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tres indústries ocupen un lloc molt inferior al de 
1a ramade"ria, però que els industrial s, sabent
se defensar, influeixen poderosament en l'ànim 
dels governs, mentre que la ramaderia no es
tant econòmicament organitzada pot ésser vulne
rada per qualsevol política ignorant, i si no ho 
ha estat més és degut a què l'aristocràcia espa
nyola té. forts interessos en la indústria pecuà
na. 

Sigui com vulgui, la intervenció de ' l'Estat, 
pel que afecta aquesta última, en nostra regió ha 
estat quas i nul-la o contraprudent, per l'absud 
uniformisme 'que ha dominat sempre en les dis
posicions i formularis legislatius , i això expli
ca l'orientació de Rossell- i Vilar, fill amantíssim 
de Catalunya, per a endegar l'op_inió pública en 
el sentit de relligar els esforços . a l'objecte de 
procurar el seu benestar econòmic. 

Un fet que en la història de nostre progrés 
cultural formarà època i que afavorí en gran 
manera les seves asp1rac10ns, fou la cons
titució de la Mancomunitat de Catalunya, 
entre els dbjectius principals de Ja qual figu
rava la preJ?aració adequada per a l' t;xplo
tació racional de totes les indústries, i per 
tant' les agropecuàries ; assessorada pel .senyor 
Ròssell, procedí al projJcte cle- hr fundació de 
l'Escola Superior de Zootècnia, en la qual es. re· 
fonia el projecte que formulà ju11t amb els se
nyors Turró i Darder, d'una Escola <l e. Veteri
nària. L'Escola Superior de Zootèqnia, eu com· 
panyia de l'Institut de ·Patologia animal~ esta
bliment dedicat exclusivamen~ a la investigació, 
haurien format el personal tècnic indispensable 
a la prosperitat de la ramaderia. La Mancomu-

-nitat, convençuda gue era absolutament neces
sari difon,dre ' coneixements en els centres pro
ductors, 9rganitzà conferències teòrico-pdçtiques 
en llenguatge planer respecte plantes farratge· 
res, cria i explotació de bestiar i malalties i 
avantatges ' de l'associació. Aquestes conferències 
acabav.en -en m1a mena de consultori aclarint els 
dubtes suscitats en les conferències. En aquelles 
localitats, que eren centres de comarques amb 
ambient ràmader i avançades en la matèria, el 
senygr Rossell ideà en lloc d'_una senzilla con
ferència, cursets de vuit a catorze lliçons, cad.a 
-\ma-de les quals termip.a va en con versa amb els 
assistents, donant aix-í un caràcter familiar a 
aquests actes docents. 

Per a arrodonir els ' seus projectes li faltava 
tan sols la creació de concursos de bestiar, els 
quals actuen d'una manera directa en la depu
ració i millora de les races, i la preparació i ma
nera. de celebrar-los és en el que donà mostres 
del seu geni organitzador, amb aplicació de mè-
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todes nous que li valgueren felicitacions de di

versos professors d'Escoles d'Agricultura i Ve

terinària i de directors de serveis de Zootècnia 

<le l'estranger. No vull estendre'm en aquesta 

matèria per no abusar de la vostra atenció, i pel 

demés és fàcil enterar-se'n per la Memòrià so.

bre Concursos que publicà la Mancomunitat 

en 1922. 

Els resultats d'aquesta febril ·actuació es feren 

pen aviat apreciables en els seus efectes p,ràc

tics: i per ella la Mancomunitat en fou felicita" 

<la pel Centre de carn issers, SOCietat que con

signava que de prosseguir Ja marxa empres_a, en 

pocs anys Catalupya, dels 250 milions de pes

setes que necessitava per a atendre el consum 

de carns i dels quals en tributava roo milions 

d'importació, ben ~viat es podria anivellar la 

producció i el consum. Quant a bestiar porquí, · 

Baréelona importava 30 mil caps, i a l'últim any 

dlexistència de la Mancomunitat no tan sols que

dà atès el mercat català, sinó que s'arribà a ex

portar bqn nombre de vagons d'aquest bestiar. 

Un altre avantatge de gran transc;endència 

econòmica aconseguí referent a la raça asinal ca

talana, que des del temps antic havia assolit 

molta fama per a la producció -de .mules, però 

que per desídia de l'estat, que ~>ols ha curat de 

propagar el cavall de guerra, actuant contra les 

hibridacions, el nostre bestiar asinal anà perdent 

terreny, mentre els · zootècnics frana:esos creaven 

un gran prestigi al ·guarà del P01tou. ' Però grà

cies a Ja campanya promoguda per Rossell, els 

nostres guarans quedaren rehabilitats, ocupa~t 
e~ lloc preeminent que els corresponia, i ?-ixí s'a

·conseguí la recopei:x;ença dè la llu'r bongat pels 

Z'0ot~c.nics . d'Jtàlia,, Nord-Amèrica i l~ep~~lica J\.r
geutiu·a, ·i s'augmentà en gran nombiê · t'expor- ; 

taoió als susdits _ països, tant pel que afecta als 

guarans d'e la Plana de Vic com els d'Urgell. 

En els -set anys que durà la Mancomunitat de 
Catalunya, el senyor Rossell donà unes cinc-cen

tes conferències i una cinquantena de cursets ep 

diversos pobles, .amb un promig · de cent cin-

. , 
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quanta alumnes. Els concursos constitueixen tam

bé una manifestació pecuària amb el desig de 

despertar estímuls als ramaders per tal d'acon

seguir una plenitud de producció basada en ' la 

cultur~ . Així estaven les coses eu franca i pro

gressiva prosperitat, quan en setembre de I922, 

per disposició del Govern central, es clonà ordre 

de suspendre els concursos de bestiar, disposició 

que amb tota mena de detalls està ~onsignada en 

l'opúscol titolat ELs Conwrsos de bestiar, publi

cat per la' Mancomunitat de Catalunya. 
S'ha volgut assenyalar com causes principals 

del deplorable estat a què ha arribat Espanya, 

amb la repetició de éasC!,S semblants, l'individua

lisme i la intransigència, caràcters que accentuats 
condueixen, com com¡eqüència lògica, al sistema 

de represàlies, i degut al qual, en canvis radicals 

de govern, el grup dominant tendeix a la des

trucció de quant ha fet l'antecessor, sense res

pectar tan sols allò que ev~clentment ha semblat 

beneficiós i que tant dany prod11eix ; però tals 

.successos no són exclusius d'Espanya,- i sense 

negar que potser en la Península Ibèrica aquests 

defectes acusen major relleu que en altres na

cions, en les qua1s també s'han ' consignat fets 

semblants, com ho demostren clarament les en

senyances de -la història, és evident que consti

tueixen un general · estigma de la civilització 
m w.1·cl i a 1. 

Jo creè. que la situació desagradable a què hem 

arribat es deu, principalment, a un centralisme 

absorbent1 destructor de la iniciativa de les re

gions. Tinc l'íntima convicció que la solució dels 

- majors conflictes nacionals podria resoldre's fa

~orablement per a tots, el d"ia que a Éspanya im

peiés un règim autonòmic. que permetés ~1. des

enrotllaínent de. cada una de les regipns, , ad.~quat 

a les seves di verses aptituds i necessitats. 
En espera d'aquest ideal, sols em resta felici

tar la Reial Académia 1 per l'ingrés del senyor 
Rossell, el qual no necessita estímuls per a con

tinuar la ruta empresa en benefici de la ciència 

i de la pàtria. 

GAS
1

TORN~ GA-STROINTESTINALS OEL BEST I AR SÓN E V I TATS PER L. llliHENT 

YOGHOURADO CONDAL Únic q ue fa passar desapercebnteldes-
lletament p els vedells, xais i garrins 

(Farina lacteada amb ferments). Immunitza el bestiar i aus contra les 

DEMANEU REFERENCJES Al.S AVlCVLTORS DIARREES MICROBIANES 

Mostres i li t~ratura : Passeig de Maragall, 16, torre - T elèfon 79254 - BA R C B LO~ 
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Sobre la cria de vaques lleteres i el possible 
aprofitament de la llet a l'Alt Empordà 

II 

E LS començaments hauran d'ésser, en qual
sevol cas, dificultosos, degut a la poca 

quantitat de JJet que es produiria durant els pri
mers temps. Ara entrarem en tots aquests de
talls; ens limitarem a parlar d'orientacions ge
nerals, buscant la manera d' obteni·1: un més ele
vat p1·eu del litre de Uet durant tot l.' any, cosa 
q1¿e ens sembla difícil d'assolir amp cap dels es-
11Mntats aprofitaments considerats isoladament. 

Efectivament, 1~ venda de ll et a Barcelona és 
la que més ens ha d'atr~ure l'atenció; amb ell~ 
es suprimeixen tots els contratemps de fabrica
ció, i segurament ajuda a valorar la llet, tant 
com amb qualsevol altra indústria, però no sé 
jo si podem pensar a c.oJ.locar la llet a Barce
lona durant tot l'any a un preu remunerador. 
Ja hem dit que en determinades èpoque$ hi. ha 
una verital¡>le inundació per le:S llets de. fora,. que 
acompanyada a voltes per disminució del · con
sum, són la causa de la haL-xa de preus. Això 
és el que interessa als grans marxants de llet, 
perquè és la manera a'e comprar barat, i :Si nos
altres acabàvem d'agreujar el mal; fóra en per
judici de tots i · en primer lloc de nos.altres ma
teixos. És difícil donar dades exactes sobre la 
venda i el consum de llet a Ba;·celona, cosa que 

. ' b 1 I nomes sa en a guns grans traficants, però hi ha 
un fenomen constant i cert, ens deia fa poc el 
senyor Rossell i Vilar, i és que durant la tar
dor i l'hivern, el consum augmenta ·considera
blement (les ' lleteries aviat han acabat la: llh; 
el contrari de Ía primavera i l'estiu, que és quan 
sólen ésser majors les quantitats de llet produï
da. Eu aquestes condicions, nosaltres pod.ríem 
pensar a vendre la llet a Barcelona ' durant la 
tardor i l'hivern, però pel I:estant del temps , 
hauríem de buscar potser altres utilitzacions més 
remuneradores. 

És el problema que es presenta en tots els paï
sos quan es tracta del proveïment de llet de .les 
grans ciutats: la manca de parallelisme entre 
la .producció i el consum. Com remeiar-ho? 

Hem vist a Lió una gran empresa lletera : 
«La Société Laitière Moderne» , , que durant la 

temporada de menor consum a Ja ciutat, envià 
la llet a les ciutats de la Còte d' Azur : Cannes, 
N iça, etc., car s'escau precisament als moments 
que allí el consum és major. Nosaltres ens tro
bem amb ,què els c~ntres d'estiueig són poc im
portant~ , i no sé :fins a quin punt ens en podríem 
refiar. Per això abans de parla~· de la venda de 
llet a l 'estat fresc_,· esmentava la formatgeria i la 
mantegueria. · Hem vist eu altres indrets, i a 
Espanya mateix a la regió cantàbrica, que les 
lleteries que envien · la llet a Madrid ho fan so
lament durant els moments de màxim consum, 
i durant l'estiu la transformen eu mantega, però 
com que aquesta també es paga poc durant aques
ta temporada, la conserveu eu cambres frigorí
fiques especials (a 4-5° c.), fins que s'estabilit
zen els preus al mercat. Altres vegades eu fan 
llet condensada o llet eu pQts. 

La solució per a nosaltres estaria, doncs, tal 
com fan els altres, en la creació d'una lleteria 
comarcal que recollís la llet de tots els produc
tors, en un radi d'uns rs quilòmetres, agafant 
els pobles de Vilanova , Castelló, Sant Pere, 
Torroella, Vilacolum, Rium0rs, Fortià, etc ., uti
llada per a poder pasteuritzar la llet que s'enviés 
a Barcelona, però al propi temps, utill ada tam
bé per a les altres utilitzacions que es cregues
sin més co~venients. 

Existeix , a. París u_na gran empresa que recull 
diàriament molts ce~ltenars' de mils litres, la so
cietat <<Fermiers Réunis», que té establerts cen
t_res de recollida o lleteries comarcals a les prin
cipals regions productores. Les lleteries situades 
a prop (menys de roo quilòmetres) envien tot 
l'any la llet a la ciutat, però les restants sols 
la hi envieu a temporades , i la resta del temps 
n'ex treuen la ' mantega i la casejna. Nosaltres 
ens trobaríem en un cas anàleg é'\1 d'aquestes 
darreres, i h~uraem de treballar en condicions 
semblants. 

Al propi temps que buscar noves utilitzacions 
per a l 'estiu, ' convé· tenir en compte un altre 
factor. Aquest fóra segurament sempre, malgrat 
tot, l'època eu ,què arribaríem a valorar menys 
la llet, qualsevol que fos [a seva utilització ; la 
temporada en què el tractament de la mateixa 
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seria més dificultós a causa de la calor que fa
cilita la seva alteració, i finalment, la temporada 
en què menys cures podríem aportar nosaltres 
a les vaques, per la molta feina que tenim amb 
les altres branques de 1 texplotació agrícola. Per 
tot el qual, fóra convenient al mateix temps 
orientar la cria i vigilar ' les eobricions de ma
nera que vinguessin en aquest temporada el mí
nim de p~rts. Fer parir en el possible a la tar
dor, per a tenir el màxim de llet durant la tar
dor i l'hivern, que són, per altra part, les tem
porades més pròpies per a vendre les vaques. 

És veritat que la primavera sol ésser el mo
ment que les vaques van més tipes; això ex
plica que en tal moment ~·escaiguin el màxim 
de parts generalment; però moltes comarques lle
teres franceses es dolen i sofreixen les conse
qüències de no orientar aquest punt, quan en 
canvi altres països, com Dinamarca, per exem
ple, que han sabut entendre-ho perfectament, 
no en sofreixen els inconvenients. 

En resum, el programa a seguir, quan es plan
tegi l'aprofitament racional de la llet a la nos
tra comarca, ha d'ésser triple : 

Primer. Estudia'r detalladament el mercat de 
Barcelona i buscar altr~s aprofitaments per a 
quan la venda allí no fos possible. 

Segon . Fomentar la cria de vaques suïsses, 
que produint llet més rica en matèria grassa, 
farien més possibles i remuneradors aquests apro
fitaments temporals. 

Tercer. Orientar ia cria, de manera a pro
duir el màxim de llet, quan aquesta pogués 
assolir el màxim valor. 

Ara bé. En les condicions actuals, vèiem quel
com difícil, que un particular pugui venir a 
instaJ.lar una lleteria a la vostra comarca, sen-se 
exposar-s~ a fracassar ràpidament, no estant re
solts els problemes més amunt esmentats. Una 
cooperativa de P1'oducció fóra l)única que podria 
arribar a una solució satisfactòna) perquè tots 
els productors directament .interessats en l'èxit 
de la mateixa hi aportaríem cada un el nostre 
esforç personal, cosa importantíssima en aques
ta indústria, que per això sembla haver nascut 
per ésser cooperativa; bona prova que els paï
sos d'indústria lletera més avançada (Suïssa, 
Dinamarca), són aquells en els quals 1 'organi t
zació cooperativa ha estat millor compresa. A 
més, d'aquesta manera faríem nosaltres el ne
goci que l'industrial pogués fer a costes nos
tres, i aprofitaríem de passada els avantatges 
que la legislació espanyola dóna a aquestes so
.cietats, eximint-les de certs tributs. Al propi 
temps aquesta fóra la solució millor perquè seria 
la , sola manera de dur a cap altres problemes 
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relacionats amb la cria de vaques lleteres, que 
seguiria essent la nostra principal producció. Els 
productors, seguidament associats, podríem amb 
més eficàcia adreçar-nos als Poders públics de
manant la creació de parades de sementals 
d' ((élite» çom , passa amb la cria cavallar, i com 
han aconseguit per: al l;lestiar boví mateix, els 
productors de Guipúscoa i d'altres províncies de 
llurs r_espectives Diputacidns, i en cas d'ésser
nos denegat això, podríem també, millor que de 
cap més manera, intentar la compra en comú 
d'aquests sementals quan la importància d'una 
vacada particular no ho permetés. Podríem en
cara organitzar el control de la producció per 
a conèixer exactament el valor de les vaques, 
i per servir de base a la creació d'un llibre ge
nealògic, i donar garanties als compradors, tal 

\ 

com fan les més importants comarques que pro-
dueixen bestiar en vistes a l'exportació. És a 
dir, amb tot això podríem completar el proble
ma de la millora de la cria de vaques. Ja tin
dríem una primera millora si l'individu, amb la 
gimnàstica funcional de l'aparell mamari, que 
aconseguiríem munyint ; i amb tot el darrera
ment exposat assoliríem encasellar la millora ge
nètica del nostre bestiar, i amb tot plegat, arri
baríem a crear-nos una anomenada comarcal, que 
originaria un corrent comercial fix, i ens asse
guraria un bon mercat per les vaques produïdes. 

Finalment, afegiré que fins en el cas de crear
se una lleteria que no fos cooperativa, convin
dria l'associació de tots nosaltres, junt amb els 
restants productors de llet de Catalunya. En tots 
aquells casos que hi ha per un cantó indus
trials que compren les matèries primeres, i per 
l'altre productors que la venen, amb l'objecte de 
<c. •• dirimir contiendas y coordinados intereses ... », 

la llei preveu la creació d'unes comissions arbi
trals . Existeixen ja, per exemple, en el ca~ de 
la remolatxa sucrera, i l'Institut Agrícola Ca
talà de Sant Isidre va proposar l'any passat la 
creació d'una d'aquestes comissions per a la in
dústria de la llet que inclogués tot Catalunya. 

o sé si està resolt ni com es troba actualment 
aquest assumpte, però el cas. és que si nosaltres 
arribéssim a vendre la llet, hauríem de coadju
var en la fixació del preu de la llet, punt sobre 
el qual sempre hi sortiríem perdent, perquè te
nim menys mitjans econòmics i menys poder que 
els industrials . 
• Amb tot això, he fet potser un exposat massa 
llarg que pot resultar confús, bo i havent deixat 
encara no pocs detalls per esmentar. L'únic pro
pòsit meu ha estat, de moment, provar de de
mostrar unes quantes conclusions relatives a la 
cria de vaques lleteres i al possible aprofitament 
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de la .llet a l'Alt Empordà, que t.ots ve1em avm 
ja com a cosa no gaire llunyana: 

Primer. La producció de llet, bo i con:;ide
rant-la com un producte zootècnic secundari, fóra 
doblement interessant per a nosaltres, perquè 
constituiria el primer pas cap a la millora de la 
cria del bestiar lleter i perquè representaria l 'a
profitament en la comarca de molts milers de 
pessetes anuals. 

Segon. La venda de llet a Barcelona fóra pro
bablement la sortida més remuneradora, però no 
pas durant tot l'any, si volguéssim ol;>tenir sem- · 
pre el preu mà:x:im per litre, i caldria per aques
ta raó buscar: altres aprofitaments temporals, de 
la possibilitat dels quals ja hem parlat ; fomen
tar la raça Schwytz (Suïssa), per fer més possi-

.. bles aquests aprofitaments d'orientar sobretot la 
cria de manera a obtenir la màxima producció 
durant la tardor i l'hivern, moment en què obt~n
dríem sense cap mena de dubte el màxim preu 
de la llet, qualsevol que fos la seva utilització. 
Per tot el qual fóra necessària la creació d'una 
lleteria comarcal, per a la pasteurització de la 
llet que s'enviés a Barcelona, i utillada al propi 
temps per a les altres utilitzacions 'que es cre
guessin més convenints, un cop estudiades amb 
detall les conèlicions del mercat. · 

Tercer. La lleteria comarcal a crear hauria 
d'ésser de preferència cooperativa, perquè tin
dria d'aquesta manera les màximes probabilitats 
d'iniciar amb èxit <!:questa indústria i perquè se
ria més fàcil. la resolució de tots els restants pro
blemes relacionats amb la ·cria de vaques j la seva 
millora. 

Quart. Però, fins · en el càs de no tractar-se 
de cooperativa de producció, fóra convenient l'as
sociació, si més no, per a defensar els nostr~s .in
tere.ssos davant l'industrial que vingués a a.nro-
fitar la llet produïda. · 

En definitiva, doncs, el primer punt a resoldre 
fóra, al nostrè en,tendre, l'organització de tots 
els pagesos de la comarca que t.enim vaques -i 
que, per consegüent, ens in~er~ssa · l'aprofitament 
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de la llet, i nomenar una (Omissió que es dedi
qués a gestionar activament tot allò que amb 
aquest punt es relaciona. Ara que, com que les 
coses solen apreciar-se moltes vegades segons 
la persona que 1/es e}.._--posa, reconec que, en sem
blant cas, no he d'ésser jo gaire afavorit. Per 
això convindria que enhe els altres interessats, 
que no són pocs, les person,es més significades 
se n'ocupessin. Realment, jo no puc parlar d'ex
periència pròpia en assumptes tan delicats com 
aquest, cosa que ni l'edat em permetria tenir; 
crec, però, que és un deure de tots aprofitar. l'ex
periència dels altres ans.d'esmerçar inútils ener
gies en començaments defectuosos. 

I per acabar, esmentaré nn altre cas, que pot 
ésser convenient de recordar. Em refereixo a la 
regió de les Cha.rentes i el Poltou, situada a 
l'Oest de França. Fa cinquanta anys que aque
lla comarca (la pàtria del conyac), era tota plan
tada de vinya, però trobant-Se amb dificultàts 
per a la replantació, després del desastre' fillo
xèric, arrençaren les vinyes i tragu~ren les bó
tes del celler, per a crear prats i posar vaques, 
i havent sabut organitzar des de bon principi les 
cooperatives lleteres, han arribat en aquests pocs 
anys a ésser · la r~gió capdavantera de França 
en el camp de les indústries dé la llet. No és que 
pugui ni que puguem tenir tantes esperances per 
al nostre cas ; sols és per a subratllar la impor
tància de l'associació de lleteria. Hi ha dues di
ferències essencials que estan en contra nostra : 

.. en primer lloc, el clima menys apropiat, i en 
segon lloc, allí es trobaven a la misèria i els con
venia arrapar-se al primer puntal de sa1vació; 
ací, en canvi, ens trobem més aviat, gosaria dir, 
en un per!ode de relatiu benestar, per aquesta 
raó menys propi a la implantació de coses no
ves. Vull dir, que no desconec les dificultats en
cara majors · que ací hauríem de vèncer, però 
tot plegat no ha d'ésser obstacle a la seva rea
lització . 

JosEP .LLOBET 

Centre d'ensenyances i pràctiques agrícoles 

Per la Diputació ha estat nomenat el perso
nal que ha d'ocupar els càrrecs en aquest De
partame~t que comprèn Escola d' Agricultl.lra, 
Serveis de Tècniques i Pràctiques agrícoles·. 

Pel número vinent tindrem la llista comple-

ta del personal i publicarem els noms i càrrecs 
que han- de regir. 

L'Escola obrirà els cursos el IS d'octubre i 
els Serveis funcionaran des del primer del ma
teix mes . 

. ' 
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NOTICI'ARI ., 

EL MORESC 

El Govern ha tornat a autoritzar la importació de mo
resc o blat de mÓró, restablint 1~aranzel íntegre, o signi 
que pagarà 10 pessetes or (unes 17 pessetes) per 100 
quil.os. 

El ministre d'Economia ha dictat una R. O. circula1· 
conviuanú als interessats, tant els que est¡¡n en favor 
com en contra de la importació de more&c, a concórrer 
a la informació que es rebrà en els Governs civils de les 
provinci'es . . 

Quan sortirà aquest número, la informació ja serà c!o
·sa, ' i en ella, probablement, es repeti-rà ]' 'argumentació 
ja coneguda del s dos partits oposats . 

La te ·i que nosaltres conei'xem, tan d'un camp com 
de l'alt~e, no l 'hem pas trobada ¿c¡uitativa. -

Es el nostre criteri, que tant I 'agricultor com el ra
mader, ambdós deuen ésser igualment emparats . per 
l'aranzel, és a dir, que ei matèix tant per cent del valor 
de la mercaderia importada ha de .protegir ets product~s 
de. ! 'agricultura e¡ u e' eis de l': ramaderia. 

No seria jt~st que el pagè · que conrea blat o .• un altre 
cereal no estigués iguabnent emparat per l 'araz¡zel, que 
el ramader que engreixa porcs ' o. fabrica Jl,et i ous. ~ 

Les qi.iest.ions econòmi'ques, èom totes les altres, ens 
.agrada de considerar-les en criteri català, és a dir, amb 
un e perít netament justicier. 

ÀGRICOLTU.RA I RAMADERIA no té ni vol tenil· altre cri
teri que el de ,:a justícia estricta, sense que això signi
fiqui que, sota una signatura responsable accepti articles, 
col!l motiu de discussió, encaTa que no s'¡¡.justin a.! cri
teri de la Revista. 

EL PANTA DE CREE¡PIA 

Amb assistènci'a del delega'ú regi senyor marquès de 
Camps, <J el delegat de Foment l'~nginyer senyor Grande. 
dtis enginyers de la Coniede'raeiú Hidtogràfica del Pirineu 
senyors. Amigó i Salas i dels senyors Eusebi· de Puig, 
Carles J ord& i altres personalitats i nombrós audito'ri, 
dijous pass¡¡.t va celebrar-se a la Cambra Agríc.ola de 1 'Em
pordà un acte públic de divulgació de Ja magna obra 
projectada del pau tolt de Crespià i canal de 1 'Empordà. 

Previs uns breus parlaments del president de la Cam
bra senyor Puig i dels senyors marquès de Can\ps i Jor
da, l 'enginyer senyor Grande · ini'cià la seva confe'rència 
en ta qual va exposar els múltiples avantatges del pantà 
de Crespià per el regat de l'Empordà. De la seva disser
tació, de solidissima i brillant argumentació ens plau 
d'extreure 'n les següents dades : 

A la província de Girona hi ha en números rodons 
586.500 hectàrees , que paguen un promig de 6'50 pesse
tes de contribuci'ó qtJe fan 3.800.000 pessetes, que és el 
que es reéapta per contribució rúst~ca .. 

Podem considera1· . que les 8. 700 hectàrees afectades 
paguen un pr=ig de 20 pessetes de contribució per hec· 
tarea i any. L'augment, en passar a poder.se regar, serà 
de cinc pessetes anya.!s de prom~, que és de creure que 
sigui del 50 per 100. 

Rl més car és posar les terres en condicions dè poder
se regar. Per això caldria una preparació lenta, un ense-

nyament previ, i que fos el mateix Sindicat qui s'encar
regués de fer-ho per mitjà d'aparells a propòsit, carre
gant-ho ah; interêssats en _un. termini d'anys, el mateix 
que e~ pagament de¡ 60 per 100 a 1 'Estat. 

Per a regal: 8.700 hectàrees _a raó de 0'50 litres per se· 
gon són necessaris 137 mi'lions de m•. Ara bé, com que 
es rega des del mes de mary a l'octubre, cal amagatze
mar una det-erminada quantitat d'aigua per poder-la do
nar a mida que sigui necessària, i per càlcul es dedueix 
que són necessaris 50 milions i mig de m . c. , o signi que 
tenim una P?tència de regadiu de 2,72 vegades l 'aigua 
amagatzemada. I 

L 'aigua que segons dades repetidament observades bai
xa de promig per any 'il: riu Fluvià és d ·uns 250 milions 
de rñ3

, o sigtún .8 m• per segon de promig, que no és fà
cil que sigui inexacte, car amb una conca de 804 quilò
metre~ a raó de 800 mm. de promig de pluja i considerat 
sols el 30 per 100 d'escolament, ja tindrem 192 m 3 , i si 
anem a~s 1.000 mm., promig d'Olot, ja pugem als 241 
milions de m 3

• Hom pot, doncs, sense por d'equivocar-se, 
que per sec que sigui ('any sempre arribem als 200 mi-
lions de m 3 • • 

Els poble¡; els termE;s dels quals poden regar-se total· 
ment o, en pÍut per 'l'actual projecte són : Alfar, Borras
sa, Cabanelles-Espinavessa, Crespià, Fi'gueres, Fortià, Na
vata-Canell es, O.rdis, Sant•a L~ogaia, Tarabaus, Vilaber
tran1 Vilafant, Vilamalla, Vilanova de la Muga, Vilasa
cra i Vil'aterúm. Són 8.700 hectàrees les que poden re· 
gtar-se :a raó de 15.768 m 3 per any i hectàrea que corres
pon a.!s 0,50 litres per segon i hectàrea. El pantà ama
gatzema uns 50 mi'ions de m 3 que amb una potència de 
regatge de 2,72 vegades el volum donen els 137 milions 
i escaig de m 3 necessaris . \ 

Els pobles els termes dels quals poden regar-se amb 
una presa impermeable a Sant Miquel de Fluvià_ són : 
Fortià, .Riumors, Sant P er'e Pescadort Torroella de Flu
vià- Vilacolum i Vilamacolum-. Són 4.000 hectàrees de 
més que podrien éssor regades per les aigües que s'esco
len i els 2 m 3 indvstria.!s amp~ant les obres s 'ignora el 
cost. 

Els pobles els termes dels qual¡¡ podrien regar-se amb 
una ampliació del projecte i pantans a La part de sobre 
són: Ciürana, G_arri'gàs-Arenys d'Empordà i Sant Miquel 
de Fluvià. Són 2.420 htlctàrees d,'aquests termes m-uni
cipals que podrien regar-se utilitzant la màxima capaci
!Jat del pantà de Crespià, o si'gnin els 65 milions de m•, 
regularitzant el curs superior amb altres pantans el cost 
dels quals s'ignora . 

El cost total de l'obra projectada és de 10.353.597'40 
pessetes, dipòsit útil, 65.116.355'75 m 3

; aUura de la res
closa, 45 metres; zona regal:i.e, 8. 700 hectàrees; longitud 
dels canals, 28 quilòmetres-; capacitaú del canal, 15 ma 
per segon; aigua a donar als concessionaris inferiors, 2 m 3 ; 

cost mig per m 3 d'obra, 188'49 pessetes;. íd . íd . per m• 
d 'aigua embassada, 0'16 pessetes; íd. íd. per hectàrea 
regable, 1.190'06 pessetes. 

El conferenciant ep acabar la seva dissertació fou molt 
aplaud,i!t i felicitat. 

Encaminades al matei'x objecte de divulgar l'obra del 
canal i del pantà, pròximament es celebraran diversos 
actes de rJropaganda, els quals s 'anunciaran amb ln de
guda oportunitat. 
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PER A L'ORGANITZACIO DE L'E JSEKYAMENT 
1 SERVEIS TECNICS D'AGRICULTURA I RA
MADERIA 

La Caml)ra Agrícola Provincial ha adreçat una comu
nicació a la Diputació gironina fent-li saber el gust amb 
què va llegir, en la contestació al senyor president de la 
Diputació de Barcelona, amb motiu del nomenament de 
la Ponència per a l'estudi del projecte d'Organisme Re~ 
gional de Catalunya, el paràgraf que diu que «per a les 
nostres comarques es encialment agrícoles, é$ bambé pro
blema cabdal que cal endegar el de l'ensenyament i or
gan:tzació agrícoles, per ésser aquesta la veritable riquesa 
damunt la qual pot bastir-se la pro peritab de la nostra 
terra». 

Creient la dita Cambi:B. que .:a Diputació sabé interpre
tur amb exacbitud el sentir de la totalitat dels agricultors 
conscients de les nostres conrades, i a fi d'ajudar en una 
ta ca tan profitosa als interessos que representa, acorçlà 
dirigir-se al senyor 'Maluquer i V1!adot, president de la 
susdita Ponència interprovincial, perquè, en redactar-se 
l'Estatut Regional, es tingui molt en compte les caracte
rístiques predominantment agràries de les esmentades 
comarques i la riquesa que representen, per tal que, dins 
da:s organismes que puguin crear-se, siguin ateses les 
ànsies i els desigs de millora i progrés que senten les 
seleccions que hi viue'n. 

La DiputaciÓ de Gh·ona ha acordat quedar assabentada 
amb complaença de la qomunicació de la Cambra Agrícola. 

CONCURS DE BESTIAR BOVl I E TABL:UVIENT 
DE CAMPS EXPERIMEN'I.'ALS 

La Cambra Agrícola provincial de Girona ha acordab 
celebrar concursos de bestiar l:ioví a Puigcerdà i o:ot, i 
de gallines a Figueres, Gi~·ona, Torroella i Santa Coloma 
de Farnés. Com sia que cada comarca hi pot haver dos 
o tres poblacions indicades per a celebrar concursos 
s'acordà, en principi, per anys successius, requerir als 
Alcaldes de les diverses poblaqions demanant el concurs 
econòmic de 1:es mateixes per a acordar el lloc on hauran 
de celebrar-se segons el major o menor concurs que pres
tin les poblacions interessades i la possibilitati de I 'èxit. 
També va acordar establir varis camps experimentals de 
diversa conreus, en terrenys cedits per propietaris de di
verses comarques, als quals s'aplicaran adobs adquirits 
per la Cambra 'la qual es reserva la direcció tècnica. 

LA DELIJ\IITACIO DEL PRIORAT 

S'ha celebrat una important Teunió en el que fou mo
nestir d'Scala-Dei, a ~a qual assistiren els alcaldes dels 
set pobles que formen el Priorat històric i els delegats 
que const-itueixen la Comi sió Pro-de)imitació del Priorat. 

La reunió es celebr·à, en una de les sales de la que fou 
casa prioral i que avui pertany al propietari don Sebastià 
Garcia Fari:a. Fou presidida per en Jaume Asseus i Agui
ló, de Porrera, qui va començar ~'acte donant les gl·àcies 
al senyor Garcia Faria per haver tingut la galanteria de 
cedir la seva casa perquè la réunió pogués celebrar-se en 
tm lloc històri'c que donà nom a una comarca que tan 
gran renom ha t<ingut pels seus exceHent vins . 

Va donar compte de la dimissió presentada pel Dipo
sitari de la Comissi'ó don Carles Peyra, la qual fou accep
tada per unanimitat i designat per exercir el cànec el 
Delegat de Bellmunt en Josep Maria Sas i Secall. 

Va cedi'r (a paraula al president de la Unió de Vinya
ters de Catalunya en Fau;;tí Simó i Amor6s que va his-
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toriar els treballs realitza!ts des de la presentació al Go. 
vern civil de Tarragona de la instància, signada pels al
calde<;; d!Ú set pobles del Priorat d'Scala-Dei, demanant 
la delimitació d'aquesb, fins al moment actual. Explicà 
els treballs realitzats per la Unió de Vinyaters de Cata
lunya re:atiu a la delimitació de comarques vitícoles; el 
qual tema va .é ser inclòs en les conc'lusions aprovades a 
les reunions bingudes amb els comerciants i exportadors 
de Catalun~·a i c¡ue serviren de base per a la Conferència 
vitivinícola que va ce:ebrar- e a Madrid en la segona 
quinzena dl,l juliol proppassat, relata nit 1 'ocorregut i do
nant àmplies explicacion de la seva intervenció en els 
problemes que afecten di'tectament [a viticultura i molt 
especialment la comarca prioratina. Va sollicitar de tots 
e1s reunit i va recabar d'una manera especial que es 
continués la cohesió entre els el.ements sans del Priorat 
pre cindint de ridícules campanyes que elements aliens 
al Priorat d' cala-Dei intenten fer per a desvirtua-r la 
t'a-ca fructüera de la Comissió Pro-delimitació del Priorat. 

N'Andr·eu Cabré Bru, secretari de la Unió de Vinya
ters de Catalunya, deaprés de fer una ·ressenya his'tòrrca 
dels fets oconeguts, va exp:_icar la seva intervenció di
recta en la Ponència que va tracta1· de la delimitació de 
comarques vitícoles i denominacions d'origen del~ vins, 
en la Conferència· vi'tivinícola abans esmentada i en la 
qual va aconseguir que s'ocupés preferentment de la de
limitació del ,Priorat d 'Scala-Dei, la qual Ponència va és
ser aprovada per unanimitat en la sessió plenària de l'ex. 
pTessada Conferència en tractar de tan cabda1 qüestió. 
Va l·essenyar ris t reballs que calia fer per a conseguir la 
reivindicació del nom del Priorat i animà als delegats 
perqvè prosseguissin llur fructífera feina sen e fer cas 
de petiteses ni destorbs que sortissin al pas mogudes la 
majoria de vegades per enveges i passions. 

El senyor president va proposar, com així va acceptar
se per unanimibat, fer cpnstar la satisfacció amb què s 'ha. 
vien sentit les explicacions donades ptú senyors imó i 
Cabré, concedint-l~s un ample vot de gràcies i de con
fiança perquè juntament amb en Sebastià Garcia Faria, 
Co9-seller Regional de la Unió de Vinyaters de Catalunya, 
prossegueixin les tasques empreses i que poden comptar 
amb l'ajuda incondicional integrants da: Priorat d'Scala· 
Dei. 

El- alcaldes dels municipis de Bellmunt, Gratallops, 
L~. Morera, Poboleda, Porrera, Torroja i Vilella Alta inte
grants del Priorat d'Scala-Dei, acordaren ratificar el mau
da':;' conferit ::1 la Comissió encarregada de gestionar la de
limitació de la comarca del Priorat d'Scala-Dei i a la ve· 
gada defensora dels interesso vitícola de la pròpia co
marca la qual comissió és con~tituïda pels senyor Jaume 
Asseus Aguiló, Andreu Cabré Bru, Josep Compte Jun
cosa; Jaume Fené Fabregat, Sebastilí Garcia Faria, Joan 

, !borra Feixes, Jo.an Junco'Sa Palau, Eduard MÒrros Vo· 
cens, Rafael Roig Ortembac. Claudi H.ialp, Josep Maria 
Sas Secall, Tomàs Secall l\'fonroané, Joan Sentís Nogués, 
Joan entí Pallejà i Faustí Simó Amorós. En conse
qüència, no podrà legalment ostentar la representació 
del Priorat d 'Scala-Dei cap Comissió o Junta que I 'abans 
mencionada. I els dits alcaldes e¡;; lamentaren que el diari 
«Las Noticias» que es publica a Barcelona es faci ressò 
de certa campanya insidiosa contra els interessos del 
Priorat d'Scala-Dei per persona que no té cap relació ni 
està autoritzat per ningú del Priorat i facullt.en al pres~

dent de 1 'e. mentada Comissió perquè es dirigeixi a la di
recció del di ari en el sentit acordat. 

U na vegada acabada la ·reunió fou servit pei.s senyors 
Ga1·cia Faria un delicat i esplèndid lonx, fent el~ honors 
de la casa amb la seva proverbial exquisidesa la di tin-
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aida dama senyora de Garcia Faria. I regressaren els al

~aldes i delegats a llurs pob:es fent vots perquè aviat 

sigui un fet la delimitació de la comarca prioratina . 

COXFERE~CIA DEL SEKYOR ROSICH A J'.IASSA

~ET DE LA SELVA 

La conferència versà sobre el tema àe la necessitat de 

]"associació com a m itjà per a conseguir el progrés agrí

cola. Digué, el senyor Rosich, que demés dels factors 

treba ll i política agrària, per a conseguir el prügrés agrí

cola , hi havia els facto rs as 'ociació i tècnica agrària per 

a acon egoir-lo. J, després de lleugeres consideracions so

bre Ja impotltància de dits factors, estudi à els diversos 

aspectes en què podia actuar el Sindicat Agrícola fixant

. e, parti cularment , er{ les activitats que podia desenrotllar 

el de :M:assanet, els directors del qual estan plens de bona 

voluntat i tenen 1 'avantatge d 'éf¡ser bons agricultors . 

.-\Hudí la ben6mèrita ta~ca de la Mancomunitat, espe

rant que a no trigar podrà reprendre'3 l'acti \7itat tèc

nica que dit organisme havia desplegat arreu de Ca

talunya. 

LA LEGJSLACIO DE SIKDICATS AGRICOLES 

Com J'eco:·daran els nostres leotors pel novembre de 

l'any passat el Govern de la passada Dictadura promul

gà dos o "tres R. D: que classificaven e:s Sindicats Agrí

coles en diferents classes i establien una sèrie d'obli

gacions de caràcter bmocxàtic que venien a entorpir con

siderablement el funcionament• dels Sindicats, que en 

Les 1nillors varietats noves. 

ARRELATS, 
E S TAQUE -S 
I EMPELTS 

Jaume Sabaté 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

·BARCELO NA 

"Centre Vitícola del Penedès n 

Fundat en 1889 

• 

EXPORTACIONS 

DEJ-JANEU CATALEGS 

TEL.: 

SABA TÉ 
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lma gran lllilJOria són entitats modestes i en general no 

sols dirigides, sinó també administrades i governades 

pels mateixos socis sense auxili pagat de cap mena. A 

més posava a les Caixes Rurals una sèrie d 'obligacions 

dill lll!!teix ordre, però especiaLment n'hi havia una que 

au ul-lava els beneficis que podien reportar les mateixes . 

Ta~ era l 'obligació d'invert.it· una grau part del capital 

en paper de. l'Estat o d 'Ajuntaments , el qual feia im

possible la inversió del capital en préstecs als agricul

. tors que és precisament ~~a finalitat cabdal de totes les 
Caixes Rurals. 

l~a pocs dies publicà la Gaceta dues Reals Ordres que 

tomen les coses al sèu . lloc primitiu i re_s.tableix per als 

Sindicats la legislació derivada de la Ílei fonamen

tal de Sind icats de 28 de gener de 1906 i el Reglament 

de la mateixa publicat posteriorment. Al mateix temps 

per a les Caixes Rurals i enti.tats d ·estoa:vi similars de

roga I 'obl igació qllt~ abans hem esmentat i que les feia 

pràcticament inútils . 

. Tot això demostra una vegada més la lleugeresa amb 

tluè es legisla, especialment en qüestiQns agrícoles, que 

,amb això ve a ésser pariona de la Im;trucció pública. 

)/o J;¡i ha ministre de cap d'aquests rams que no tingui 

. nn pla determ inat d'ensenyança i un criteri purament 

seu sobre la legi slació agrícola. I com que sovint aquests 

criteris són s'ab01·ats de darrera la taula d 'un despatx 

i sots 1 'ünica influència o de podéJ'oses companyies o de 

t}ualque cridaner indocmnentat, no cal dir que la rea

litat de la vida no hi té res a veure i per tant els pro

blemes es compliquen en ·lloc de resold1·e's, produi11t per

torbacions funestes en la vida social i econòmica del 

camp. 

·Bàscules ARIS O 
SANS, 12 BA.RGELONA 
::::::::::I!!!!!!:::!JIII!::;¡¡¡¡¡;u::;:;¡¡;¡¡¡¡¡;;;;¡;¡¡¡;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡J!JII•illllllli;ll!ll!:lll::::: 

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

d'acer per a valors 
amb clau i sense 

Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 

INFRACTURABLES, contra foc i soplet. 

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, r8-2o per 
roo d'àcid fosfòric i I !2 
per roo de nitrogen 

Superfosfat de calç, r8-2o 
per roo d'àcid fosfòric so-
luble ............ .. ... . .. . 

Superfosfat de calç, r6-r8 

r:bl~o~ . ~:~e~~ ~~s~~.ri·~· s~~ 
Superfosfat de calç, 13-15 

r:bl~o~. ~:~e~~ ~~s~~.ri·~· s.~~ 
Sulfat d'amoniac, 20-21 per 

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

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

roo, equivalent a 49-50 
per i:oo de potassa pura. 

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

Matèria orgànica còrnia 
natural, ro-II per roo de 
nitrogen i 2-3 per roo 
d'àcid fosfòric .. . .. . . .. 

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i 5-6 
per I oo de potassa 

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

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

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

SOFRES 

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

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

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

PRODUCTES ENOLòGICS 

A cid cítric crjstal'litza t, pur 
estranjer 99° ............. , ... 

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

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de s 11. I oo grs ......... . 
Lluquets classe extra sense 

degotalls ...... .......... 00 . 00 

I d. id. corrent oo• .. . , 

Carme! especial de sucre, 
classe çxtra ........... •oo 

Carbó vegetal en pols f.ina 
Cel·lulosa Enol. oo, ........ . 

Cola Vila ................ .. . 
ld. Coignet, en plaques .. 
ld. xina en fideus ... oo• •oo 

Cola russa Saliausky oo. oo• ... 

AGRICULTURA I RAMADÉRIA 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

100 quilos 

I 

• 

70 quilos 
100 <:¡uilos 

» 

40 quilos ,. 

so quilos 

1 kllo o litre 
:t 

» 
• 

PESSETES 

IS ' -

12'- , 

11 1
-

to'-

44'50 

34'-

35'-

21 'so 
12'-

30'so 

IS'-
17'-
24'50 

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

(comprant-ne 100) 

8'25 
4' so 
4'25 
I

125 

t'so 

I'so 
o'8S 

3'75 
2' IS 
s'-
2'7 5 
3'-

5~ '-
45 ' -

' 

... 

Colorant Bordeus ........ oo• .. . 

ld. Caramelina. oo• .00 .. . 

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

Gelatina Flandes extra ....... . 
ld. ot~, plata, bronze ... oo• 

Glicerina, pura bidestilada, 
ao• Enol ...... oo, ... • ........ . 

Metabisulfit de potasa cris-
tal'litzat oo• oo, ......... oo• oo, 

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

fat de coure) .... oo· ........ . 

Osteocila Coignet. oo • . ... .. 

Sang cristal·!itzada Enol ... 
Taní al alcohol, pur ...... oo• 

ld. al é ter, pur ........ . 
Brou Bordelés Schloesing. 

BOTAM 

Barrils de I4 a I6litres, roure 
• » 28 a 32 » 

» 1 o o li tres .. . 
Pipes de 240 ..... . .. . 
Bordaleses ... : .. 
Bocois 6oo ...... ... ...... · .. . 

CEREAL$ 

Blat 
Froment de Castella 

' Xeixa de la Manxa .. . .. . 
Froment de la Manxa .. . 

. Aragó ...... ....... .. 
Navarra .............. . 
Urgell i Vallès .. ...... . 
Comarca ... · ... · .. . ... .. . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer ........... . 
Lleida ... 

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

Ordi 
Extremadura 
Marux:a ... ..... ...... ~. 
Urgell .. . ...... ... . : . . .. 
Sagarra .. - .. . .. . .. . . .. . :. 
Aragó .............. . 
Castell~ ... . :: 
Comarca .. . 

Moresc. 
Plata, 
Danubi 

Mill 
Estranger 
Co.marca 

Arròs 
Benlloc, zero ... 
ldem, mitjà .. . ' ... 
I dem, selecte .... .... . 
Matisat, ordinari 

,1 

... ~ 

UNITAT 1--PE_S_S_E_TE:::.:S:...__ 

1 kilo o litre 
» 

)) 

» 

.. 
» 
» 
» 

.un 

)) 

» 

» 

100 quilcs 
» 

» 

» . -
» 

» 

'1/ 

• 
• 
» 
» 

,. 
.. 

.. 

'1/ 

• 
• 

2'10 a 2'45. 
4'25 

8'25- 7'25 

1'70 a 2'1o 
I 

1 15 a I 
145 

1 1 l'" .) 

4'35 
3' so 

:S'6s a 10 
10'75 a 16 

1
130 

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

2101-

46 a 46'50 
oo'oo a oo'oo 

. 46 
47 'a51 ' -

47'50 
47'- a 48's.o 
47'- ~ 48'-

41' - ¡ 
oo'- a oo'-

47'-

33'- a 33'5° 
oo'oo a oc..'-

oo'oo 

' Oo'_: a oo'-
oo'qo a oo'-
35'5'0 a 36'-
oo'oo a oo'-
oo'- a oo'..__ 
35' so a 36'-

Sl'-
48'- a so'-

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

6o' -
63'-
64'5o . 
61'50 

'¡ 
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I dem, selecte . . . . .. 
Bomba, ordi_nari 
Idem, supenor . .. . .. 
Idem, extra .... .... . 

LLEGUMS 

Fa11es 
Extrem ad ur a 
Itàlia ........ . 
Mallorca .. . 
O ran, 
Valencianes, 
Pr~t . . , ... 

Jl"a'Vons 
Sevilla ... , 
Xereç ... ... ... ...... . 
Marroc ............... . 
Italian¡; ... ... .. . 
Anglesos .. . 

Garrofes 
Vina~oç ... ' .. . 
Rogçs .............. . 
Mallorca .. . .. . :.. .. . 
Eivissa ... ... ... , .: . 
Matafera ... ... . 
València 
Xipre ... 

Veces 
Navarra ... ... ........... . 
Roitíanui .. ~ .. .' : .. .. .' .' .. 
Calaf ............ , ..... . 
Màlaga ... ..... .. 

(lofo11gete~ 

València Pinet 
Monquilines ... 
Trinquitlon .. . .. ., 
Mallorca .. ...... . 
Itàlia ... .. .' 
Hongria ..... ... . 
Romania .. ...... . 

''I 

Pals ............ , .. .. .. .. . 

Altres. llegums 
Ers ...... ... ... .. . 
Titus ............... - ~ -
Guixes ...... . ...... ...... . 
Llenties .............. . 
Cigrons pelons .. . .. . .. . 
!dem• blancs ..... .... .. . 

" ( I 

... .. 

FARINES I DESPULLES 

Extra blanca superior ... 
!dem otdinària .. . .. . .. . 
Intervinguda .. . ... .. . .. . 
Número 3 ...... .. ... . .. . 
Número 4 ........... . 
Segones ................. . 
Terceres .............. . 
Quartes .. ... . ... ........ . 
Segó ........ . ........... . 
Segonet ... .. .... .. ... . .. . 
Farinassa d'arrós ... .. ... . 
Mon·et ... ... ... ... • 
Farina de manioc 

FARRATGES I PINSOS 

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

gera ........ .... ... ..... . 
Idem, pals .............. . 
Turtó de coco .. . .. . . .. .. . . .. 
I dem de cacauet .. . .. . .. . 
Farina de turtó de llinosa . 
Farina de carn . .. .. . . .. ... 

I UNITAT I 

1oo q uilos 

)) 

., 
)) 

)) 

)) 

1ooquilos 
)I 

)I 

» 

I 

PESSETES 

63 'so 
84'-
97'-

1os'- a 106' -

' so'- a Sl'-
40'- a 51'
so'- a Sl '
so'- a Sl'-

001-

so'- a 51'-

so'- a S l ' so 
S2'

so' - a Sl'
.)01- a 51' 

SJ' -

1 q'64 a • 9'94 
18'4s a 1S'75 

19'64 
oo'oo 
19'64 
19'34 
o o' -

so~- a 51 1
-

48'- a 48'so 

100 
9'3 

102' -· 
103'- a 104'-

" · oo· 
oo1-
oo'-
9S'~ 

)) I· 40'- a 4 1 '-

)) 

» 1

. 40'- a 41'-

42'-a 43'
IIO'- a l 2S 1

-

í7'- a 83 ' -
8o'- a 1ll5'-

68'---: a 70'-

6aq~ilos l 62'-;-- a 64'-

261- ?. 27'-
23'- a 24'-

» 20 1
- CI :t2'-

18' - a •9' -
» q ' - a t8' -

100 litres s·-
» s'-

70 quilos 201
-

40'-
100 )) 3S'-

40 quilos 6'- a 8'-
3'- a 3'so 

100 qu ilos 44'- a 4S'-
• 28' - a 29'50 
)) 29'- a 30'-

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

~·I 
' 

Farina de peix . .. . .. .. . 
Farina d'ossos ...... . .. 

FRUITES SEQUES 
AmetUes 

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

A -vellan'-S 
Ordinària amb clofolla 
Negreta 
Sense clofolla, primera ... 

» segona 

Fignes 
Fraga .. . 
ldem extra .. . 
Mallorca ........ . 
Tdem negres . .. ... . 
Burriana .. . 
Albunyol ........ . 

Pinyons ........ . 

VINS 
Penedès, blanc ... ... .. . ... 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . .. . .. . 
Martorell, blanc ........ . 
Marixa, blanc ... .. ...... . 
Mistela hlauca 
!dem negra ....... .. 
Moscatell .......... .. 

ALCOHOLS 

Industrials 96 per 100 

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

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

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

Oli'Va 
Ordinari 
Superior 
Fi .... .. 
Extra .. . 

OLIS 

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

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

ANIMALS I LLURS 
PJWDUCTES 

Animals 
Bons del pals ... .. . .. . 
Vaques ídem ........... . 
Vedelles ídem ... ... .. . 
Ovelles !dem .. . ........ . 
Xais ídem amb llana .... .. 
Moltó. 
Cal:ires ídem .. . ... .. ..... :. 
Cabrits ídem ..... . .. .... . .. 
Porçs blancs del país, de 

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

' 
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UNITAT I _ _ P_E:.;:S:.;:S_E_T_I!S::._ _ _ 

IOO qUI!OS 

'h 

)) 

I o quilos 

I 
I 

90'- a II o' -
35'- a 40' -

400'-
430'-
440'-
2301-

ooo'-
2 SO' -
240'-
2301-

s· -
9' -
6'-

100 qui los¡ 430'-

1Grau i hettólitre 2 12S 
2

140 
2 1 SO. 

2'4S 
2l20 

~·os 
3'15 
3'30 

1 o o litres 240.'- a 242'-

.. 

.. 
)) 

100 qu ilos 

" 

I 

240'- a 245'-
228'- a 230'-

14s'- a IS O' -

20S'-

186's6 
19S'6s 
208'70 
217 '40 

l
lo6'2o a IIJ '

ooo'oo a ooo'oo 
1 17'40 a 121'7s 
1o6'2o a 11 ,•-

"" lf'e' I ooo'-
152'
!67'-
2 00' -

2051-
2131

-

f• 

1 quilo 
~ .. 
" 

.. 

2'8o 
2'llo 

3'6o a 3'85 
o'oo 
o'oo 
o'oo 
2'50 
6 a 7 

3'35 
31 20 
o'oo 
o 'oo 
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EL FO·RDSON PER 
A LA BATUDA 

}< 

El nou tractor Fordson posseeix un 50 °/0 

més de potència i això és del més gran in
terès per a tots els que hagin d'accionar una 
batedora. Amb el seu motor de 30 H. P. pot 
moure amb desembaràs els tipus majors 

corrents a Espanya. 

El Fordson també serveix per a remolcar els 
trills corrents sobre la parva circular, en 
substitució de les cavalleries, en les petites 
explotacions que no permeten 1'1ls de les ba-. 
tedores; el seu rendiment és extraordinari 
per la gran velocitat que desenrotlla, ja que 
pot treballar en tercera, a raó d'uns 12 qui· 
Iòmetres per hora, amb els dos o tres trills 
que s'hi acostumen a acoblar A més, ell 

mateix ajuda a esmicolar la palla. 

Tractor Fordsol' 
·I 

accionant una batedora 

,, 

BARCELONA 

fordscn - LJNCOLN 
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Eliodor Orfila Cert 

Cables, Enreixats 

filferros, . p e r a 

tanques galliners 

metàl·li-
Materials 

ques de 
d'excel·lent 

tota niena qualitat. 
per a de- Pr e u s 

des i prats mòdics 

Consell de Cent, 588-590- Tel. 51905- BARCELONA 
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TAPIOCA-MANIOC 
El manioc-tapioca, constitueix un exceJ-Jent aliment per a tota mena de bestiar. 

;::~:~:~:~;::: ;~~::u::::,d~~:.::I;;É~~;~ 
(Secció "LA CERES") . 

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

Farina Extra, Semoleta i Farines vàries per a la 
Feculenta de Tapioca per fabricació de xocolates i 
a la indústria i alimentació de galeta pròpia per a 

del bestiar arrebossar 

~ 
;;;; =-= 

FABRICA DESPATX 

"L;on:::E~e c~:n:,L:::" Passeig !:::!::1
14
?:

6 
ó, pral. 

TelHon S46SZ Llotja· Taula n.0 19 

~lllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll ll lllll ll l ll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llmllm lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllli~ 
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TAllERS PfEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 

PERE IV, 109 • Casa fundada en 1855 •. BARCE~ONA 

Fundició i construcció de maquinària 
en general - EspecíaJitat 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 - CiJindres 
de paper per 'a calàndries - Tube'ries 
Preses i vàlvules de totes cla~es, etc. 

DIPOSITARIS: 

S. A. 
BRUCH, 49 

BARCELONA 

VERITABLE NO MÉS FOC 

NO MÉS SENYALS ¡A I,A PELL 

LINIMENT 

. ALONSO OJE! 
Vexigatori i 'resolutiu, el més 
actiu i econòmic de tots els que 

·es coneixen. No deixa ni la més 
petita senyal a la pell. Garantit
zem èls seus efectes i ·activitats. 
Remetem un flascó de mostra als 
senyors Veterinarjs qpe el 
:-: :-: :-: :-: demanin :-: :-: , : : : : 

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

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

vici de menjar-se els ous.-Serveixen d'on ponedor.·Mi!oten l'arna 

Preus franc envàs estació Barcelona: 

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

DE VENDA A LES PRINCIPALS DROGUERIES I A LA 

1 Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 

RAMBLA DE CATALUNYA, 66, !.ER LLETRA G. :·:· BARCELONA 

PINSO ENSUC.RAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

INSUBSTITUIBLE 

PELS PORCS, CA

VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament Ja,xant! 

Evita moltes malalties!, 

PROSPECTE S I 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 10· k. gratuiúlment 

a qui desitgi f':.r un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 



Molins tritnradors 

"El rampeón Universal" 
Patent n.o 91267 

@ 

Medall a d'or en l' Exposició de 

Maqu inària Agrícola de Raret

lona, Juny de 1927 

@ @ @ 

EI més avançat en molins per a l'ela~ 

boració de pinsos per a l'alimentació 

del ramat, sucre, canyella, pebre, 

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

xufla, etc. etc. -- Demanin referència 

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

MflRC rfORBES 

Ri ereta, 15 i Aurora, 11 Barcelona , 
Telèfon 16884 

AfiHI[Ul TOR~ I 

assortiu

v os de 

~~~~ ~~~~fl[~ ~[Hl~~IN~ 
El de científica elaborac ió - El de se nzi ll a 
ut il itza.ció - E l q ue és rea lm ent econòmic 

De pos it ius res ul tats - Prop is per co mba
tre .conjuntament O IDI U M 1 MILD IU 

Poderós insecticid a - Emprat en ltivern defensa la 
vinya t ot l'any - Co mbat el LLAMPAT o FERIDUR A 

1111111 111 1111111111111 111 1111111111111111 1111111111111111 11 111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111/llll ll 

I N I' ORMACIONS, CONSU LTES, IMPRESOS, CO:-IDI IONS 

HE N RY DORGEBR AY 
V I A L AIETANA, 1 9 BARCELONA 

la cm H. DHi: ll \Y pm gral~itam2JI el seu servei tèrnir a dispolitió dels Agricultors 

TRACTORS AGRICOLES 

"VLETRAV" 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll/ 111111111 

TIPUS TANC 

12/ 20, 20/27, 30;45, 40/55, 80¡60 y 100/ 125 HP. 
Gran Premi, Medalla d'Or ,i Diploma 
d'Honor en l'Exposició Internacional 

de Barcelona 

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

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

"CLETRAC" 
!\parells complementaris de totes classes i marques, a preus considerablement reduTts. 

Demanar catàlegs i proves al representant general a Espanya: 

ÀUTOMÓBIL SALÓ 
TRAF ALGAR, ~2 
BARCELONA 



COSECHEROS: 
LAS PRENSAS CONTINUAS 

COL I N 

Son los mejo
res basta boy. 
No dejan he
ces, quedand o 
el v ino sin a s-

pereza 

Prim er Pre
mio y l'lledalla 
de Oro en el 
Concurso de 
Pren sa en Al
clizar de San, 

Juan 

VIVENS VILA CLOSA -

Propietaris! 

Material de v endimia :-: 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 

Demaneu catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR UAÑARDO ~Aragó, .252 ~Barcelona 
(enlrt R. Catalunya 1 Balmes) 

"llASA" 
INDÚSTRIA DE TURTÓS. SEGÓS, LLAVORS I OLIS 

DU RAN I VALLS, S. C. 
Fàbrica i oficines: Avinguda d'Icària, 169 - Magatzems de Dipòsit: Castillejos, 2 i 4 
Telèfon 5 3 3 9 2 - Direcció telegràfica i telefònica: «I ta s a » - B A R C EL O N A 

TURTÓS de Coco, Cacauet, Colza, Gira
sol, Llinosa , Moresc, Palmiste, Ajonjolí i 

Soya. 

Farines de Turtós 
Farines de Peix 

Farines de Carn de Bou 
Llavors de Lli 

De Plata , Bombay i Marroc . 

FARINES VARIES de Garrofa torrada , 
Civada, Alfals, Ordi , Moresc, Mongetes, 
Ossos (esterilitzada), Palla, Manioc de java 

(pd ut) , Semolina de Manioc . 

Polpes seques de Remolatxa 
Cereals 

De Civada, Ordi , Moresc i Sègol 
Segós i Despulles 

N AGSA .-<Ja.sa.nova., 2~214-BA&CELONA. 


