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ENCICLOPEDIA AGRICOLA 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Politicas 
y por la Sociedad Nacional de .Agricultura de F1·ancía 

publicada bdju la di t ección del 

Profesor G. WÉRY 
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En la E~CICLOPEDIA .AGRÍCO LA t¡n e ofreceruos al público agricultor de Españay América estan expuestas 
todas lns materi as cientilica,. indispensables para fi laboreo de Ja tiena. cultivo de las planta~, apro 
vechamiento del ~;uelo y técnica rmal. mediant e la estricta i!plicación a la Agricu ltura y Ap;rouomÍ<L 
de ciencias tan importar tes como Ja Botanica, Química, Meteorologia, Hidrologíil . Geol<'gía , Microbio 
logia y Entomologia. 'J'ambién tratn acabaclflmente de Jas matrrias de rspecifdiz flci(n 3grícola referentes 
a los diversos ramos del cultivo , como abonos, ce 1 ea l r~< . prac1os y forrajes. pl an1fl~< industriales, arbo
ricultura frutal. legt1minosas com estibl e~ . silvicnltunt, vitic.ultura, invernaculo~. E-nfermedades de las 
plantas, etc. No sc ha olvidado en esta ENCJCLOPEDIA la protlu cción y ci'Ía dr. l<s animalrs en sus 
diversas especialidades de ganaderfil. avicultura, apicultura, suicicnltuJ a, alinJ(UÜt ciór~. higifN·,etc. 
Complemento necesario de todos estos cCJnocimientos son los volúmenc:s relativos a Ja in genierfa 
agricola, que trata de las maquinas, motores, material de labranzn . irrigaciones, construcciones 

rurales , agrimensura, zootecnia, etc , etc. ! 
De esta Enciclopedia van publicados 62 tomos, los cuales put: den adquírirse Iujosamente encua 

dernados en tela, al precio de lO n 18 pesetas cada uno, según sea Ht volumen 

Solicítese el Ca ta logo general de la Secclón de Cienc ias , Arle, Hist oria, Littrülura, Agr iculttHa, et r. a la C.sa 
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Ous de Naftalina 
c:=::::J Patentats i model Industrial Registrat =::J 
Maten el poll.-Desínfecten els ponedors.-Evíten en les gallínes el 
vici de menjar-se els ous.-Serveixen d'ou ponedor.-Maten l'ama 

Preus franc envàs estació Barcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. una - Una grossa: 5 ptes. la dot.na 
DE VENDA A LES PRINCIPALS DROGUI!RII!S I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA DE CATALU NYA, 66, I.I!R LLETRA G. :-: BARCELONA 
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nous locals que 
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'' DERCUSAN '' 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar. 

Té aplicació en ferides i processos infectats tant en les persones 

com en els irracionals. Mata els paràsits (polls, puces, etc.) 
I 

Es insubstituïble per a tractar aquestes afeccions en l'a viram, 

gossos, gats i altres animals domèstics. Desinfecta cicatritza 

les picad~s dels tàvecs. No és metzinós n1 irritant. 

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES 

El mata rates "Nogat" constitue.tx" el producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de 
rates i ratolins. Es ven a so cèntims paquet i a 10 

pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7 DroglJ.eries Vidal i Ribas 
i en les p1 incipals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

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

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

ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit t .. óO pessetes Tub gran 3 .. 65 pessetes 

Tub per a Clíniques i Veterinària 7 .. 70 pessetes 

Molins trituradors 

"El [ampeón Universal" 
Patent n.• 91267 

® 

Per tota mena de 

grans, despulles, al

fals, fenc, garrofes 

i tota mena de materials 

És l'fmlc moll que ·no produeix pols. Doble durada que tots els 
altres sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treba
llar a la dreta I a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es 
sega. degut a la seva gran bossa d'entrada. Es construeix en cinc 
tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. 

L'únic anunciant que noml:s es dedica a construir molins tritura· 
dors, tenint tallers propis per a construir-los . No es cobra cap mà· 
quina fins que el client hagi donat la seva conformitat en el seu 
rendiment I bon funcionament. 

OLIVAIRES 
MODERN MOLÍmTRITURADORA 

R.EMOLEDOR.A D'OLIVES 
Triple t•endiment, treball mts perfecte que els antics corrons de 

pedra, fàcil neteJa. La mateixa màquina. amb un fàcil dispositiu 
serveix per esmicolar I moldre tota mena de pinsos. Grans faclli· 
tats en el pagament. 

Per detalls, al constructor 

MARC TORR AS 
Riereta, 15 - BARCELONA - Telèfon 1688'4: 
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Els miracles ·d'en Macià 

/ 

E s, senzillament, miraculós el que passa amb 

en Macià. D'ençà que aquest home s'ha 

posat al davant de Catalunya, els successos es 

desenvolupen d'una manera que tots els quadros 

de la lògica s' estabellen , com si fóssim en els 

temps de les faules i dels miracles diaris. 

Recordeu només : arriba Macià de l'estranger 

i en quinze dies organitza un partit que obté 

majoria arreu de Catalunya. Al cap de p<;>cs dies, 

clos o tres homes dels seus van a ca la Ciutat 

de Barcelona, es fan donar la vara per mans 

del mateix alcalde, surten al balcó i proclamen 

la República . Al cap d'una hora, Macià s'apo

dera de la Diputació i proclama, no la Repúbli

ca a seques, sinó la República catalana. A la 

mateixa nit les tropes espanyoles recorren el s 

carrers de Barcelona i, en català, proclamen la 

República catalana. 
Al cap de tres dies d'aquests fets tot Barce

lona, les Corporacions oficials, les entitats eco

nòmiques, les associacions culturals, les socie

tats obreres, les personalitats isolades, és a dir, 

tothom, ba anat a saludar i a posar-se a la dis

posició d_el President de la Rep,ública catalana. 

En endavant , tot volta a l'entorn del nostre 

President. Es promouen aldarulls, conflictes, ne

gociacions i tot sembla prendre un caire malè

fic, destructiu. Però així que intervé Macià, les 

qüestions perden virulència, i , com per art d'en

cantament, allí on semblava que no hi havia so

lució, amb la sola presència de Macià el con

flic te s 'arranja i es soluciona. 

¿Voleu res més enverinat que la qüestió dels 

rabassaires? Aquest mateix conflicte semblava 

definitivament resolt amb la intervenció del Go

vern civil, però els fets demostraren que aquesta 

intervenció fou tan sols una anècdota marginal 

de l' afer. El conflicte no es resolgué fins que el 

nostre President hi posà la mà . Vegeu el que 

passà a un dels pobles on la qüestió dels rabas

saires era més exaltada. 
A Sardanyola, em diu un amic, el dilluns, 

dia r4, els rabassaires comencen a collir, i un 

90 per · roo d'ells no porten les parts als pro

pietaris. El dimarts, dimecres, dijous i diven

dres les coses segueixen igual, essent inútils to

tes les visites al Govem civil. 

El dissabte i el diumenge la guàrdia civil rep 

l'ord re d'anar per les vinyes a prendre atestat 

dels parcers que no cedeixen les parts. Aquest 

últim .dia, el vespre, la guàrdia civil comença a 

practicar detencions de parcers que retenen la 

totalitat de la collita , o que no han fet al jutjat 

la consignació corresponent. Malgrat aquestes 

disposicions de l'autoritat, els parcers segueixen 

coll int, com si res. 

El dilluns, al matí, hi ha deu parcers detin

guts, de diverses propietats. Al vespre es deixa 

anar als detinguts. La collita roman suspesa a 

totes les vinyes dels parcers que no volen cedir 

parts a l' amo, els quals són la immensa majoria . 

E l matí de dimarts no es cull i els parcers i 

propietaris es reuneixen a la casa de la vila, 

on per ambdues parts s'accepten les bases de 

la Generalitat, és a dir, les bases redactades sota 

la presidència del senyor Macià, i el mateix di

marts a la tarda es reprèn la verema. 

¿ o hi ha hagut quelcom d'extraordinari en 

tot això? Si el cas dels rabassaires fos únic, po

dríem dir que una flor no fa estiu. Però recor

deu els nombrosos conflictes que han succeï~ 
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d'ençà del 12 d'abril, conflictes amb Madrid, 
conflictes socials, polítics i econòmics de tota 
mena, i tots ells no s'han arranjat fins que Ma
cià hi ha intervingut. 

Jo diria que Macià no és tan sols l'individu i 
la seva corresponent personalitat. Macià és, en 
aquests moments, la representació de la Raça 

catalana, però no una representaci.ó oficial, fre
ela, a la manera com representa una nació un 

rei o un president de república, sinó en aquella 
forma sentimental, intensa i plena, en la qual, 
representant i representats, sense proposar-s'ho, 
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fan un tot orgànic i solidari, un.a veritable raça 
amb funció autònoma. 

L'acció miraculosa de Macià constitueix un 
fenomen que nosaltres hem estat els primers a 
denunciar, i del qual amb molta insistència helll 
parlat llargament en el nostre llibre La Raça. 
El que està passant amb en Macià correspon a 
un ordre de processos, anomenats per nosaltres 
inconscients, comuns a la vida de totes les races 
i que no tenen res a veure amb les Heis de la lò
gica, ni amb la V'Ohmtat dels homes. 

M. ROSSELL I VILAR 

Un assaig infructuós 

E L nostre esperit observador ha estat con
trari. sempre a deixar «passar de llarg)) 

aquells esdeveniments que es presenten davant 
els nostres ulls algun vegada que altra, amb un 
cert aire de singularitat, amb relació als quals 
constitueixen la vulgaritat del rosari de la nos
tra vida. · I en la impossibilitat de <<parar» l'es
deveniment, ens havem decidit a seguir-lo en la 
seva cursa clins el temps i l'espai, a fi de dedi
car-li una bona part de l'atenció que les peremp
torietats de la vida material ens deixen lliure 
l'esperit. 

Una mateta de figuera infernal (ricí) creixent 
entre una plantada de fesols, cridà un dia la 
nostra mirada, i, per una llarga sèrie de consi
deracions que,- encara que no seria ben imperti
nent exposar, allargarien massa aquestes notes, 

ens decidírem a segui.r el seu procés vegetatiu 

fins arribar a la mort de la planta. Conseqüèn

cia d'aquesta seguida observació varen ésser uns 
assaigs, els quals ens encomanaren un pessimis

me aplanador, i a la deducció de creure que el 

cultiu de la figuera infernal en aquesta comarca 
de la Ribera del Sió fóra ruïnosa. 

No foren tan inútí.ls, però, aquests assaigs, 
que no ens portessin alguna ensenyança : aquesta 
consistí a demostrar-nos una vegada més l'acció 
benèfica dels adobs damunt les plantes culti
vades. 

.Però, per què parlar nosaltres, quan els fets 

ho faran amb molta més eloqüència? Mirem de 
segu,ir-los. 

De la finca on anàvem a fer els assaigs, và
rem triar tres punts diferents, de tal manera 
que responguessin a una mateixa qualitat de 
terra i estiguessi.n sotmesos a la mateixa influèn
cia del medi ambient, i així mateix allunyats 
de les influències que poguessin rebre o sofrir 
dels altres cultius propers. Això darrer no sa
bem fins a quin punt ho vàrem assoli.r, encara 
que estem convençuts que ni els adobs ni els 
recs destinats a les plantes circumdants arriba
ren a actuar sobre els punts de les nostres ex
perimentacions. 

En cada un d'aquells tres indrets es va cavar 
un metre quadrat de terra ; es regaren tot se
guit, i així que la saó ens va semblar al punt, 
vàrem procedir a la sembra de la figuera infer
nal, la qual es practicà diferentment en uns llocs 
dels altres, i essent les lletres A, B, C les que 
donàrem a cada un d'ells, per a més fàcil intel
ligència. 

A la parceUa C 'es tornà a cavar la terra a 
poca profunditat, i s'hi deixaren enterrats a 
uns vuit centímetres de fondària dos grans de 
ricí de bon aspecte. 

A les parceJ.les. A i. B es posaren tres quilos 
de fems d'estable ben fermentat, que s'enterrà, 
cavant novament la terra. A cada una d'aques
tes parceUes es deixaren, també a vuit centíme
tres, altres dues llavors de ricí d'igual bona 
qualitat. 

Tot això es féu al començament de la prima
vera i durant aquesta, com també durant l'es
tiu, les atencions dispensades a cada sembrada 
foren idèntiques, a excepció de la A, a la qual, 
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en obtenir la planta uns 40 centímetres d'altu
ra, se li. donaren cinc litres d'un líquid proce
dent d'una corralina on s'engreixaven tres porcs, 
líquid integrat pels orins, part dels excrements 

i aigua de la neteja. La resta dels treballs, por
tats per igual a les tres parcelles, consistiren 

en : una regada al poc temps de sortir a flor de 
terra les primeres fulles ; una suau entrecavada 
uns dies més tard, essent llavors que vàrem 
arrencar un dels clos peus que sortiren als clots 
A i C i. no al B, per haver-ne sols sortit un, 

no sabem si per manca de germinació d'un dels 
grans o per haver-Jo perjudicat algun animal. 
De manera que quedà una sola planta a cada 
parceJ.la. Durant els mesos següents es regaren 

le~ plantes cada quinze dies amb 25 litres d'ai
gua pel metre quadrat que els destinàrem. A 
les tres primeres regades seguiren una entreca
vada, que a l'~nsems que ablania la terra ser

via per a treure'n les males herbes i. evitar l'es
trangulació de les tendres tiges. 

En aquelles condicions i amb aquelles cures, 
els tres peus varen anar creixent ; però no tan 
paral-lelament · que la diferència de vigor no es 

posés ben aviat de manifest. Les plantes de les 
proves A i B avançaren prodigiosament, en tant 

que el peu de la e pujava amb un raquitisme 
desconsolador que feia témer per la seva vida. 

Per a fixar millor els resultats obtinguts, clo
narem les característiques observades en cada 
parcella, i el llegidor podrà treure'n les deduc
cions més pertinents : 

PLANTA A 

LA TTJA ES BIFURCA A RAN DE TERRA 

Rama r. 

Altura assolida, metres . 

Circumferència a I cm. de terra, metres 

Rames primàries en . què es dividí 
D'aquestes rames es ramificaren a la 

vegada 

No es ramificaren 
Nombre total de raïms 

3'200 

o'r7s 
8 

4 
4 

28 

Raïms amb totes les capces madures ro 
Raïms amb capces no madurades 8 
Raïms no desenrotllats ro 

Nombre total de capces madures 280 

Els raïms amb capces verdes ofereixen un 
so per IOO de capces madures . 

Rama 2. 

Altura assolida, metres 

Circumferència a un centímetre de ter
ra, metres o'ISS 

Rames primàries en què es divideix . 4 
D'aquestes rames es ramificaren a la 

~~a 2 

o es rami.ficaren 2 

Nombre total de raïms 26 
Raïms amb totes les capces madures 8 
Raïms amb capces no madurades 7 
Raïms no desenrotllats I r 

ombre total de capces madures 149 
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Els raïms amb capces verdes ofereixen un 
so per roo de capces madures . 

PLANTA B 

LA 'l'fJA NO ES BIFURCA 

Altura assolida, metres 

Circumferència a I cm. de terra, metres 
Rames primàries en què es divideix 
D'aquestes es ramifiquen a la vegada 
No es ramifiquen 
Nombre total de raïms 

1'950 
o'131 
6 

3 
3 

21 

Raïms amb totes les capces madures I4 
Raïms amb capces no madures . 4 · 
Raïms no desenrotllats 3 

Nombre total de capces madures 225 

Els raïms amb ca¡pces verdes ofereixen un 
50 per roo de capces madures. 

PLANTA C 

LA TIJA ES BIFURCA A RAN DE TERRA 

Rama r. 

Altura assolida, metres 

Circumferència a un centímetre de ter
ra, metres 

No ofereix ramificacions. 

No arriben a apuntar els raïms florals. 

Rama 2. 

Altura assolida, metres 

Circumferència a I cm. te terra, metres 
No ofereix ramificacions. 

No arriben a apuntar els raïms florals. 

o' o ss 

Podria, amb aquestes dades, treure una sene 
de conseqüències, però ja hem invitat el llegi.

clor a què ell mateix les dedueixi. Per la nostra 
part, sols direm que la gran quantitat de raïms 
.¡ de capces que no arribaren al :fi natural de tot 

procés vegetatiu, ha d'atribuir-se al fet de les 

baixes temperatures que aquí es fan sentir tot 
just traspassat el setembre, i. que donada la pèr
dua de grana que ocasiona, fan impossible el 
cultiu econòmic de Ja :figuera infernal a les ter
res de la Ribera de Ció. 

J. VILADOT-PUIG 
APOTECARI 
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La segada 

L '
any passat la secada fou general en totes 

les terres catalanes. El pagès observador 

de qualsevol moment i circumstància en treu pro

fit. Heus ací que al Llenguadoc i a les comar

ques allunyades del litoral, on la secada fou en

cara nres intensa, es va realitzar de part de molts 

agricultors una observació coincident. 

Aquesta observació venia a demostrar que tots 

els conreus en els quals els adobs, principalment 

l'azot i la potassa no hi havien estat estalviats, 

la collita era molt més abundosa que la dels camps 

pobrament o nul-lament adobats . En efçcte : en 

aquests últims camps el blat quasi no arribà a 

granar i la palla fou molt curta ; les plantes far

ratgeres es, varen assecar i la producció de fruita 

fou escassa i dolenta, degut en gran part a la 

invasió de malalties criptogàmiques, les quals 

prengueren un desenrotllament molt important a 

causa de la debilitat dels arbres. 
La raó que les plantes ben adobades hagin re

sistit incomparablement millor a les mancades 

d'elements nutritius, radica en el fet que les pri

meres utilitzen menys quantitat d'aigua que les 

plantes poc o gens adobades. 

Els cereals, la vinya i els arbres fruiters que 

són racionalment conreats emeten menys arrels 

que les plantes deficientment cultivades. Aquest 

fet ja havia estat remarcat per notables agrò

noms, entre ells Lawes i Gilbert, Deherain, Pa

gnoult i Hellriegel. Les rels d'una planta, vénen 

a dir les experiències d'aquests savis, prenen un 

desenvolupament més gros a mesura que van 

penetrant en un terreny cada vegada més pobre. 

El fort desenrotllament de les arrels origina a 

• 
1 
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els adobs 

la vegada una transpiració abundant que la plan

ta la utilitza per a la formació de la seva matè

ria seca, posant-hi una quantitat d'aigua més 

grossa com més pobre és el terreny en elements 

fertilitzants, i la quantitat d'aigua pot variar del 

simple al doble, segons la riquesa nutritiva de 

què disposa la planta. 
En les comarques de clima seo a l'estiu, pa!ti

cularment aquelles que són allun.yades de la mar, 

Oit la humitat atmosfèrica i l'aigua són deficients 

i en les quals 1 'abundància de collites depèn 

d'una ploguda oportuna, els adobs éomplets apli

cats aviat en les terres propenses a la sequia, 

són encara més útils que en les regions humides, 

principalment quan els adobs s'escampen en for

ma de sals, és a dir, nitrat de sosa i de calç, 

clorur i sulfat de potassa, adobs que, per les 

seves propietats higroscòpiques, exerceixen U\}a 

acció molt notable en els cereals, farratges, vinya 

i altres cultius . 
Els agricultors de comarques secaneres han de 

procurar, per consegüent, treure el major bene

fici de les terres que menen ,i això és possible 

aprofitant l'aigua de pluja en l'única manera que 

és factible. 
Càldrà que el pagès de terres de .secà utilitzi 

de la millor manera que es pugui l'aigua, i això 

tan sols es pot realitzar evitant l'evaporació que 

es practica per les fulles de les plantes cultiva

des. L'única forma d'evitar aquesta pèrdua és, 

com s'ha dit, adobant completament els camps, 

tant si el conreu és de plantes, com d'arbustos o 

d'arbres. 
JOAN MON'!' FOR'!' 
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La genètica en la millora del bestiar 

E LS mètodes de millora de les plantes i del 
bestiar es basen en la coneixença dels fe

nòmens de variació i d'herència . Però s'ha de 
convenir que la. nostra coneixença en àques~ 

camp, durant molt de temps ha estat molt limi
tada. Fou en el segle passat, que la ciència bio
lògica, al mateix temps que es creava, s'ocu
pà de l'estudi dels fenòmens de variació i. herèn
cia, en els quals, per fortuna, hi prengueren 
part intelligències tan poderoses com les de La
mark i Darwin . 

La Zootècnia no trigà gaire a treure profit de 
les conquestes fetes per la biologia, i abandonant 
l'antic empirisme, ve elaborant els seus mèto
des i les seves ensenyances en harlllPnia dels 
nous coneixements en el camp de la variació i 
de l'herència. 

Es p.ot afirmar que la zootècnia científica de 
la segona meitat del segle passat i. dels primers 
anys de l'actual no fou més que una aplicació 
dels principis teòrics continguts en els màxims 
exponents de l'evolucionisme: Lamarck i Dar
win. 

No és ara el cas de descriure, ni resumida
ment, la teoria evolucionista, però no serà sn
perdiu, per a la millor comprensió del que es 
dirà, exposar els conceptes essencials que in
formen la teoria de Lamarck i Darwin, pel que 
es ref~reix als fenòmens de variació i herència. 

Aquests conceptes poden sintetitzar-se així : 
r. Existència d'una forma de variació degu

da al medi ambient, a l'ús i desús dels òrgans 
(Lamarck) i per causes no definides (variació es
pontània de Darwin). 

2. Herència de tots els caràcters, específics, 
racials, individuals, innats o adquirits per l'ac
ció de l'ambient, de l'ús i. del desús dels òrgans 
i per variació espontània . 

3· Possibilitat d'acumular, de generació en 
generació, per selecció natural o zootècnica} ca
ràcters exaltats o creats per l'ús o desús dels 
òrgans, dels factors del medi ambient i de la 
variació espontània. 

4· Escassa coneixença de la naturalesa i de 
les lleis d'herència, en virtut de la qual el ma
teix Darwin hagué de recórrer a l'enunciació de 
la teoria coneguda amb el nom de pangènesi .. 

Com ja s'ha fet constar, la zootècnia científica 
de la segona meitat del segle passat elaborà els 
seus mètodes de millora dels animals domèstics, 
sota aquests principis teòrics. 

¿Quins eren, i també podríem dir, quins són 
actualment els mètodes aconsellats per a la mi
llora de la raça dels animals domèstics 1 qmns 
els seus mecanismes ? 

Aquests eren la gimnàstica funcional, millora 
de les condicions del medi ambient i els mètodes 
de reproducció. 

Amb els primers es tendia a modificar en de
terminat sentit utilitari els caràcters morfològics 
i fisiològics dels animals ; amb els segons es pre
tenia fixar aquestes modificacions, accentuant-les 
en la descendència a guisa d'obtenir, en les suc
cessives generacwns individus zootècnicament 
millors. 

Per a fixar bé aquest concepte, posarem l'e
xemple d'una raça bovina lletera. 

Per a resoldre aquesta qüestió, la Zootècnia 
d'abans hauria adaptat aquest procediment : 
crear a la raça un ambient el més fa v;:,.-abl:; pos
si.ble en relació a la funció econòmica de la pro
ducció de llet ; sotmetre les femelles a la gim
nàstica funcional de l'aparell mamari, per tal 
d'exaltar la funció econòmica de la producció de 
llet ; escollir per a la reproducció els individus 
que presentin les característiques més rellevants 
de les _bones lleteres, a l'objecte d'obtenir d'a
quests, subjectes així mateix lleters. 

El mecanisme d'aquest procediment es resu
meix, per consegüent, provocant variacions 
útils, mitjançant l'acció combinada del medi am
bient i de la gimnàstica funcional, i acumulant 
a la descendència, de generació en generació, no 
sols els caràcters ja existents en els progenitors, 
sinó també els produïts en l'exaltació de fun
cwns . 

Com pot veure, la zootècnia derivada dels prin
cipis lamarckians i. danvinians, atribuïa una gran 
importància per al millorament de les races els 
mètodes de gimrtàstica funcional i de l'ambient, 
i assenyalava a la selecció una illimi.tada capa
citat en el perfeccionalJ!ent de les. .races. _f.:ques
tes~ però, reproduïdes únicamen-t a través de les 
característiques morfològiques fisiològiques 
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en l'individu, pui.x que dos reproductors sem
blants per llurs caràcters exteriors devien ge
nerar individus similars. Les freqüents desvia
cions que en realitat s'experimentaven respecte 
aquesta llei eren considerades com intervencions 
d'una particular forma hereditària dita ata
visme. 

La zootècnia lamarckiana i darwiniana, igno
rant la naturalesa i les lleis de l'herència, no es 
clonava compte dels resultats aparentment con
tradictoris que s 'obtenien en la pràctica pels mè
todes de reproducció i precisament de la consan
guinitat, del creuament i del mestissatge. I d'a
quest desconeixement de les lleis de l'herència, 
que entraven en joc en l'aplicació de tals mè
todes, fou origen de profundes dissidències i as
pres polèmiques que dividien els zootècnics en 
pro o en contra de la consanguinitat, del creua
ment i del mestissatge, com a mètod~ de millo
rament de les races. 

En els últims lustres del s~gle passat es realit
zaren nombrosos estudis i recerques, que pro
duïren noves llums en els fenòmens de l'herèn
cia i de la variació, originant la nova ciència 
anomenada genètica. Quan es parla de .genètica, 
el nostre pensament va a Gregori Mendel,. puix 
que és a ell que es deu la coneixença dels fe
nòmens d'herència, els quals per tant de temps 
han romàs inexcrutables i. misteriosos o almenys 
desconeguts en la seva essència i les seves lleis. 

La redescoberta, per dir-ho així, de les lleis 
de Mendel, realitzada en 1900, suscità a tot 
arreu un, afany d'investigació entorn del proble
ma de l'herència i de la variació. Mendel pot 
ésser considerat el fundador de la genètica, tant 
per la seva aportació original, com per haver 
determinat indirectament un moviment de recer
ca científica. Mendel fou, doncs, el fundador de 
la teoria del seu nom, el mendelisme, per més 
que el mendeli.sme no constitueixi tota la genè
tica. Per genètica s'ha d'entendre, diu Bateson, 
la ciència de l'herència i de la .;ariació. Els pri
mers genetistes foren els evolucionistes de la se
gona meitàt del segle passat, com així matei.x 
els dels començaments del segle actual. Ultra el 
nom de Mendel es poden considerar com primers 
genetistes vVeismann, de Vries, Johannsen, Ba
tesen, Morgan i altres. 

No ens és possible resumir tan sols la contri-
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bució particular de cada un d'aquests autors a 
la ciència genèti.ca. Per consegüent, ens limi
taren a posar de manifest els principis que in
formen la genètica, que més es destaquen i es 
contraposen a l'evolucionisme, i els quals han 
determinat una revisió dels mètodes zootècni.cs 
pel que afecta al millorament del bestiar. 

La conquesta de la genètica, pel que es refe
reix a la millora zootècnica, es concreta als se
güents extrems : 

a) - Concepte de l'individu; 
b) Concepte de la variació somàtica i. ger

minal; 
e) Concepte de l'herència i dels caràcters ad

quirits ; 
el) aturalesa i lleis de l'herència. 

Concepte ge'Ylèt·ic de findividu. 

La genèti.ca considera l'individu com el pro
ducte de la integració de tres grups de factors : 
herència, ambient i gimnàstica funcional. L'iudi
vidu s'origina per la fusió de dues cèJ.lules con
tenint dues masses cromàtiques equivalents (pro
nucli mascle i pronucli femella), portant respec
tivament el patrimoni hereditari patern i ma
tern. Els caràcters són potencialment represen
tants, sigui en els cromosomes paterns o en els 
materns, els quals reben el nom de genes, fac
tors o determinants. L'ou fecundat, en el qual 
es desenvoluparà l'individu, . ba rebut per con
següent els factors dels caràcters sexuals (zi
gots) mascle o femella. El conjunt dels facto ·rs, 
genes , o dete1"1ninants q·ue han intervingut en 
la formació de l'individu i que constitueixen el 
seu patrimoni hereditari., s'anomenen genotips. 
Si l'individu ha rebut iguals caràcters del pare 
i de la mare, com per exemple el pelatge negre, 
aquests caràcters s'anomenen homozigots, puix 
·que són purs. Si, pel contrari, un indivi.du ha 
estat engendrat de cèl-lules sexuals contenint fac
tors de caràcters diversos, com fóra el pelatge 
negre del pare i el pelatge blanc de la mare, 
l'individu és genèticament impur o heterozigot. 
Els caràcters que l'individu ostenta exteriorment 
constitueixen el fenotip. 

En els individus homozigots o genèticament 
purs, el fenotip resultarà dels mateixos caràc
ters. representants en el seu genotip. Així, en 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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el cas· del pelatge negre en dosi doble (paterna i. 
materna) el factor negre tindrà, en efecte, el pe
latge negre. En els indi vidus heterozigots, el 
fenotip serà més o menys divers del genotip, 
per quant tenen sols una part del caràcters re
presentats en l'ou fecundat (caràcters dominants) 
s'hauran exterioritzat, mentre una part haurà 
romàs en estat latent (caràcters recessius). Així, 
en el cas del pelatge negre i blanè, l'i.nclividu 
¡presentarà, segons el cas predomini negre ~~ 

blanca, o, eventualment, una capa de color in
termig (domini intermig). Dos ind·iv·idus . feno
típicament semblants poden ésser genotíp·ica
ment molt diversos; dos indiv·idus genèticament 
iguals seran fenotípicament semblants . 

Els individus homozigots reproduint-se per au
tofeoundaci6, p reproduint-se sex ual'l1'l1ent amb· 
indiv·idus igualrnent homozigots, reprodui?•an in
dividus genotípicament iguals i fenotípicamell i 
semblants. Pel coni?'ari, els ind·ividus hete1'0zi · 
gots, deprod~~int-se de la mateixa manera, en~en

dmran individus genotípicamen..t i fenotípicament 
di·versos. 

Concepte de la va1•iaci6 somàúca i ge1•minal. 

La genètica ha pogut establir que les varia
cions, contràriament a l'opinió dels evolucionis
tes del segle passat, poden ésser de diversa na
turalesa, podent-se dividir en somàtiques i ge·r
minals . Les primeres interessen al fenotip i dei
xen immutat el genotip, com són, per exemple, 
les variacions degudes a la gimnàstica funcio
nal i a la major part dels factors del medi am
bient. Les segones suposen una modificació del 
genotip i poden ésser representades per muta
cions (transformació de factors o genes) o bé de 
noves combinacions de factors (en el cas de re
producció d'individus heterozigots). 

La distinció entre aquestes dues categories de 
variacions és fonamental. De fet, les variacions 
so'YI'Ioàtiques s6n i ?'esten pat?'imoni de l'individ·u 
(o sig~~i, no s6n t1•ansn~oissibles hered'Ïtà?·iament) ; 
les germinals, ~~li-ra ésser pat·rimmú ·indiv idual, 
poden esdeveni·r pat·rimowi de la desce·ndènc·ia, o 
sig ui, he1·editàries . 

Concepte d'he1·ènàa dels ca1•àcten adq·u.irits. 

Els genetistes han estat d'acord amb vVeis
mann respecte la independència entre el soma i 
el germen, o sigui, de la part corporal i de la 
part germinal, i amb això de la no herència dels 
caràcters adquirits. La qliestió ha estat prou de
batuda, i en la impossibilitat de provocar en 
l'individu variacions susceptibles d'ésser trans-
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meses hereditàriament, s'ha conclòs que els ca
ràcters originats per variacions somàtiques no 
són transmissibles hereditàriament, sinó que to
tes les variacions són degudes a la gimnàstica 
funcional. Aquest concepte està en completa opo
sició amb els pnnctpts que informen la teoria 
de Lamarck i Darwin. 

Naturalesa i lleis de l'h erència. 

Els fenòmens de l'herència, sego11s els actuals 
coneixements de la genètica, són considerats es
tretament amb els cromosomes de les cè1lules se
xuals, i llurs caràcters hi. són potencialment re
presentats pels facton, genes o dete·nninants. 
Tant el mascle com la femella intervenen amb 
igual número de cromosones en la generació de 
l'individu, i per consegüent existeix equiv alèn
cia he.reditàri..a d'ambdós sexes . 

Respecte les lleis que regulen els fenòmens de 
l'herència, les quals tindrien un valor decisiu 
per a l'elaboració dels mètodes de millorament 
de les plantes i dels animals, s'és ben lluny en
cara de conèixer-les. Les lleis formulades per 
Mendel són innegables, com així mateix les dels 
neomendelistes . Aquests principis poden ésser 
formulats de la següent manera: 

Lle·is de la un·ifonnitat dels híbrids (mestissos). 

En el creuament de dues races genèticament 
pures, els mestissos de la primera generació són 
uniformes, si els caràcters d'ambdues races es 
comporten d'una de les dues maneres següents : 
o clonen lloc a dominança o recessivitat comple
ta, o donen lloc a caràcters intermigs (dominau
ça intermitja), o bé originen caràcters nous (in
tegració de. factors). 

Llei dJe la dis junc·i6 de caràcters : en la repro
ducció d'individus heterozigots sobrevé la elis
junció de caràcters, i mentre uns individus ofe
reixen caràcters dominants, altres presenten ca
ràcters rec1ssms. 

Llei de la independència dels ca1·àcte·rs : els 
factors o genes que condicionen els caràcters he
reditaris es comporten independentment un d'al
tre, i donen lloc a les més diverses combinacions. 

Mentre a les primeres dues lleis s'atribueix 
un valor general, pel que afecta l'última es co
neixen excepcions, com és, per exemple, l'he
rència lligada al sexe. 

Ens cal ara exposar les repercusswns que po
den tenir en la Zootècuia a·quests conceptes ge
nètics, i són : 

r. Valor de l'incliviclu considerat com repro
ductor. 
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2 . Significat zootècnic i genètic de la raça. 
3· Valor dels mètodes de gimnàstica fun cio

nal. 
4· Valor de la selecció com mètode de mi

llora de la raça . 
5· El significat i la importànci a de la consan

guinitat. 
6. Valor del creuament i del mestissatge per 

a la formació cle races noves . 

Valor de l'indiv idu cousiderat com .. a 1'e fnodu c/o1' 

Abans, i encara en la major part dels casos 
actuals, el reprod uctor era judicat pels caràcters 
exteriors, morfològics i fisiològics, o sigui, pel 
seu fenotip, i pel cap dalt s' hi afegia la investi
gació genealògica. Le genètica ensenya que 1'-iu
dividu s'ha de j~1dica·r essencia/n¡,e11t pel setL ge
notip, per quant el seu val01' com a rep?'Odti.cto?' 
depèn exclusivame11t dels ca?'àcien q·¡,¿e s6n 1'e
P.1'e'sen,tats en. els c'rom.¡osonves de / .. es seves cèUu
les sexuals, o e~ que és e ~ mate·ix, de la seva f6r
nvula hereditària. Si l'individu és homozigot res
pecte un o més caràcters, acoblat igualment amb 
un individu homozigot; donarà ll oc a una descen
dència genèticament igual. Si , pel contrari, l'in
dividu és heterozigot i unit amb un individu fe
notípicament similar, clonarà un a descend ència 
fenotípicament i genotípicament heterogènia (llei 
de la disjunció dels caràcters) . Però, ¿com valo
rar el genotip d'un r eproductor? La investiga
ció genealògica és útil, p~rò no suficient ; cal'
clrà examinar la descendència, la qual mostrarà 
la naturalesa genètica dels reproductors. Per con
següent, els reprod·uclors - i aquest és un del s 
conceptes que la genètica ha posat al descobert
han d' ésse1' judicats, m.is qtl.e pels caràct.e?'S ex
/e?·io?'S, per l'ascendènc ia i per la descendència. 

Significat zoo t .. ècnic 1: genètic de la raça . 

En Zootècnia es dóna el qualificatiu de raça 
al conjunt el' animals de la mateixa espècie que 
presenten una suma de caràcters comuns mor
fològics i fisiològics, transmissibles hereditària
ment. La genètica dóna, però, una definició més 
precisa de raça : la raça és la collecció d'indi
vidus homizogots respec_te un cert número de ca
ràcters morfològics i fi siològics. Les races ani-
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mals, i comptant-hi fins les tin gudes per més 
pures, són efectivament races genotípiques ( Si 
s'exceptua tal volta el valor secundari (com és , 
per exemple, el pelatge), respecte el qual algu
nes races són vertaderament homozigots , en can
vi, per la majoria de caràcters , i especialment 
pels funcionals, les races d'animals domèstics no 
són genèticament pures : són populaci6, r esul
tant d'un cert nombre d'estirps o millor biotips. 

Valo1' de/.s m ètodes de g¡>nvnàs /.ica f~L?lcional. 

E ntre els mètodes c1e millora propugnats per 
la Zootècnia, hi consta la gimnàstica funcional. 
En tots els textes de Zootècnia es diu que una 
gran part del millorament de les races bovines 
de ll et, de carn, de cavalls de cursa , etc. , es deu 
a la gimnàs tica funcional. Aquest concepte avui 
no pot ésser acceptat com ho era abans . La 
gimnàstica funcional exalta les fun cions i des
enrotll a els òrgans (subordinats a la capacitat 
potencial dels individus) , però aquestes modifi
cacions, com ja s'ha dit, resten patrimoni de 
l'indi vidu i no són susceptibles d'acumular-se a 
través de les generacions . Això no resta impor
tància als mètodes de la gimnàstica funcional, 
per quant aquests permeten als ramaders apreuar 
certes característiques fi siològiques representati
ves en el genotip i que sense la gimnà&tica fun
cional no s' haurien ma nifestat completament. 

Valor de la selecc·ió com a mètode de mill01'ament 
de la ?'aça. 

Fins ara ha estat admès que la selecció no té 
cap facultat creadora de caràcters nous, sinó. que 
isola i purifica de la massa dels indivi.clus cons
tituents les diverses races animals, els individus 
que presenten els caràcters millors . Però si es 
té en compte que, com s'ha elit, les races d'ani
mals són papulacions i no races genèticament pu
res, llavors es convindrà que en una raça genèti
cament pura (formada d'individus homozigots) la 
selecció fóra completament ineficaç . 

La genètica reconeix dues menes de selecció : 
la selecà6 en massa o jenotfpica. que consisteix 
a escollir per a la reproducció, entre els indivi
dus d'una raça, els subjectes fenotípicament mi
llors (o s1gm la mateixa selecció practi~ada fins 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 
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ara pels ramaders) i la selecció genolípica, que 
consisteix a, isolar de la massa els millors biotips 
i reproduir-los en consanguinitat per a constituir 
línies pures o r elativament pures . 

Significació i impo1'tància de la consanguinital. 

La genètica s'ha fet càrrec amb precisió su
ficien t del mecanisme i dels r esultats de la re
producció consanguínia . La consanguinitat des
e?1'bmascara els indiv idus cons1:de1'ats conv a feno

tips i posa en evidència llu1' natumlesa ge?~otípi

ca a· través dels fenòmens de disjunció ·i an1-b els 
co11 següents caràcten ?'ecess ius latents . Si els re
productors que es reprodueixen consanguínia
ment fossin genotípicament purs (homozigots) , la 
consanguinitat no faria més que assegurar un a 
descendència del tot semblant als gen itors ; però, 
pel fet que els reproductors animals són tots més 
o menys heterozigots, o sigui que amaguen en 
llur fórmula hereditària els caràcters latents , no 
s' impedeix que amb la reproducció consanguínia 
compareixin individus que presenti.n tals carac
terístiques. Els ?'estdtats de la 1'eP1'0dtt.cció semn 
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.bons, o dole1üs, segons IJL~e en ~z ge ll{J lip de:ls re

prodt~cL01'S s·igtún ?'eP·resen tats ca·ràcte·rs 1ít-iLs o 
pe·rj-udicials . La consanguinitat porta l 'homozi
gosi a la descend ència , i és ensems el mitjà més 
eficaç per a la constitució de famílies, est irps o 
llinatges amb caràcters uniformes i constants. 

T!alo·r del creuament i del mestissa /ge en la for
mació de noves races . 

Respecte la possibilitat d'obtenir noves races 
partint del creuament i procedint igualment en el 
mestissatge, qüestió que motivà moltes diferèn
cies entre els zootècnics, negant uns i. afirmant 
altres aquesta possibilitat, la genètica ha mos
trat teòricament i experimentalment que, partint 
de dues races diferenciades de caràcters morfo
lògic~ i fisiològics, és possible, amb el creuament 
i els mestissatges consegüents, obtenir formes 
constants participant dels caràcters de la raça pri
mitiva, les gual s, per ésser constants , poden es
devenir el punt de partida de noves races. 

PROF. R. GIULIANI 

lo(a cuca o corc de ·lle_gums secs 

E LS fesols o mongetes i altres llegums secs 
sovint es corquen . . El corc és una larva 

o cuca, corresponent a un a f'asè del desenvolupa
men t d'un escarabat, el qual per la primavera 
posa els ous enr les flors de les veces, faves, .llen
ties, fesols, etc., de manera que quan l'ovari de 
dites plantes es desenvolupa per a convertir-se 
en tavelles, les larves sortides dels ous penetren 
a l'in terior de la tavella i allí .dintre les gra
nes. El desenrotllament de les larves o cuques 
és lent; la nimfosi es realitza dintre el gra i els 
insectes perfectes no apareixen fins la primave
ra següent, els qual s en havent eixit deixen un 
forat en la grana. 

E n aquest procés hi ha, però, un a petita di
ferència pels fesols o mongetes . Per aquest lle
gum l'insecte no respecta temporades, i1i · li cal 
per a entrar dintre la grana que aquesta sigui 
tendra i di.us la tavella, sinó que ataca les gra
nes a tot temps. 

La multiplicació d'aquests insectes s'ha d'evi
tar, o del contrari la i11vasió del mal serà cada 

dia més importan t. Des del punt de vista del 
conreu, certes precaucions s::>Ien ésser molt pràc
tiques, com són utilitzar només sement molt neta, 
és a dir, absolutament deslliurada de paràsits , 
alternància de conreus, collita i batuda imme
diata . 

Les precaucions que es prenen regul arment 
per a evi tar la invasió dels paràsits un cop des
granades les tavelles, com la de tenir les granes 
en locals frescos i foscos, protegits per tela me
tàBica, si bé són molt útils, ón incapaces de 
deturar el desenvolupament de la larva que és 
dins la grana, o millor encara, de destruir-la . 

És natui·al, que si na. es destrueix -la larva , 
aquesta donarà lloc a un insecte perfecte, el qual 
tornarà a anar al camp a posar els ous en l'ova
ri de les lleguminose .. Per altra part, mentre 
la larva és dins la grana consumeix part inte
grant de la matèria, i per consegüent dismi
nueix el valor nutritiu de la llegum. Comercial
ment, les granes que són molt infe tades tenen 
un preu més baix que les que no ho són tant. 
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Cal, doncs, destruir les larves. El doctor F ey

taud indica que per a matar els paràsits de les 

llegums seques es pot emprar el· fred . L a tem

peratura a zero graus, durant un mes, mata les 

cuques; a -I0.0 les destrueix en un dia . La 

calor també pot ésser utilitzada per al mateix fi. 

A 6o0 durant algunes hores, moren tot s els in

sectes i llurs larves o cuques . 

A més d'aquests proced iments físics es poden 

emprar els mètodes químics. Aquests es baseú 

a produir l 'asfíxia del paràsit , sense fer malbé 

les llegums . Una de les substàncies que es so

len utilitzar és el sulfur de carboni , a raó de 

roo grams per metre cúbic de llegums . El te

lraclorur de carboni, a raó de 200 grams, com 

lambé el cloropicri, a la dosi de 20 gr ams, són 

substàncies comnnainent emprades, aquesta úl

tima exigeix, però, la careta protectora con tra 

els gasos asfixian ts . Les altres substàncies són 

molt inflamables, i s ' ha d'anar amb compte a 

no tenir ni prop ni apartat foc o llum. Aquestes 

dosis produeixen excelleúts efectes dintre un lo

cal ben tancat i durant quaranta-vuit hores. El 

local no serà a una temperatura super ior a 20°, 

sinó de ro a 19. 
En el grup d'elements químics s 'ha de-comp

tar el paradiclorobenzen, que en el comerç es 
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conetx amb el nom de clor il , el qual es pot uti

litzar a la dosi de rso a 200 grams per metre 

cúbic, en les mateixes cond icions que els prece

den ts . A quests ~ètodes que s 'acaben d' exposar 

són convenients per al tractament de grans quan

t ita ts de llegums . 
Per a les petites quantitats es pot utilitzar el 

següent procediment : L es granes es posen din

tre un a bóta que es pugui tapar hermèticament, 

i aleshores s 'hi tira clins de 30 a 50 grams de 

sulfur de carboni per hectolitre de granes . L a 

bóta es r emena de tant en t ant, de manera que 

els vapors de sulfur se carboni s ' escampin uni

formement. A les trenta-sis hores les larves i 

tota mena de paràsits queden as·fi x iats. Després 

es treuen les granes i es posen a airejar durant 

un el ia, per tal que s 'evapori el sulfur de car

bon i . Amb el cloril .es pot procedir d'anàloga 

manera. 
Després de la desinfecc ió de les gr anes , les 

que s 'han. de servar per llavor caldrà preservar

les de la invasió dels insectes. E ls pots de vidre 

tapats amb cotó, per t al de deixar-hi entrar l' ai

re, són recipien ts molt indi cats. L es sements 

no poden servar-~e 'en reci:rients mancats en 

ab olut d'aire . L' aire és indispensable a la vi

talitat de la grana. MANUEL CODINA 

La recerca de tòfones 

UNA manera força comun a de cercar tòfones 

és ut ilitzar les t ruges i els gossos . Aquests 

animals , amb l 'olfacte afinat que possf.eixen, tro

ben fàci lment les tòfones . Els porcs cerquen les 

tòfones naturalment, però als gossos se' ls ha 

d'ed ucar. 
H i ba tofonaires, però, que no necessiten l 'a

jut dels animals. Per a descobrir les tòfones es 

valen de certs senyals que presenten els arbres , 

o la terra que envolta l'arbre . Aquests senyals 

són força remarcables quan els micelis de la to

fonera es troben en plena ach vltat. 

Com és sabut, les tòfones es crien al voltant 

de les alzines. L'alzina que té una tofonera en 

activi tat , el seu fullatge es torn a pàll id i les 

glans cauen, és a dir , que les flor s femelles no 

arriben a formar el f ruit. 

A terra, i en l 'espai. que cobreix tota la bran 

cada, la vegetació adventícia es va esgrogueint 

i les herbes acaben per assecar-se . Aquests trossos 

recremats es mòstren prop de la soca, quan 

aquesta és encara jove . Amb els anys la t aca 

recremada es va allunyant. 

L' allunyament de la taca recremada obeeix al 

seg i.i~en t fe t. E l miceli de la tòfona viu a expen

ses del sistema radic~lar de l' alzina, o sigui en 

la cabellera de les arrels de l' arbre , d qual es 

forma sempre en les parts més joves de les arrels, 

i com que aquestes a mesura que passen els 

anys s'aparten de la soca, la tofonera , per con

següent, és prop de les soques en les alzí.nes ten

dres i apartada en les alzines velles. 

Les arrels de les herbes i altres plantes que 

vegeten sota el brancatg,e de les alzines , són, 111-

cl.ubtablement, x1~clades per la tofonera, o bé, 

aques ta elimina una toxina que les mata . 

En les tofoneres que es van formant es sol 

trobar un a espècie de bolets , els qu als, precisa

_ment quan desapareixen , anuncien l' aparició de 

les tòfones. Però aquestes no es poden collir, al 

.¡ 
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cli.r d'alguns tofonaires, fins al tap de dos anys. 
La tòfona és, segons la comarca, de color ver

mellós, gris o negrenc. 
Quan la tòfona es forma, mentre va creixent, 

aixeca una mica de terra. Si es truca damunt 
la terra fa un so esquerdat, com el de les olles 
quan parlen castellà. 

La terra s'esberla quan la tofonera es desen
rotlla, sempre que no tingui damunt un bon 
gruix de terra, com és el cas general. Les es
querdes constitueixen els senyals infallibles, 
amb la condició de saber distingir la c1as
se d 'esquerdes. Però , les esquerdes poden ·esbor
rar-se per l'acció de les pluges de tardor. Bs per 
això que quan el tofonaire examina el terreny 
pels mesos de setembre i octubre, procura fer 
un senyal en el lloc on existeixen les esquerdes 
tofoneres. 

L'època de la collita és novembre i desembre. 
Aleshores là tòfona és madura, pesa més i es 
conserva fàcilment . 

Quan la tòfona comença de mad urar perfuma 
el seu entorn, i és llavors que tota una pila d'a
nimal's, els conills, teixons, senglars, guilles o 
guineus, moltons, cabres i porcs la troben i se 
la mengen . 

Hi ha també uns insectes que volten sempre 
les tofoneres . Aquests insectes, mosques de di
verses espècies , tracten, senzillament, i ho fan, 
de dipositar llur ous en l'interior de la tòfona, 
cosa relativament fàci l quan és. madura, per ésser 
perforable amb poc treball i trobar-se quasi a 
flor de terra. 
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A aquestes mosques la llegenda popular les 
atribuïa la funció de crear les tofoneres. Però, 
ja hem dit que, pel contrai, és la tòfona que. ser
veix a la mosca de lloc d'incubació per als seus 
ous. 

La presència d'aquestes mosques indica també 
l'existència d'una tofonera. Per a averiguar si 
sota una alzina hi ha mosques d'aquesta mena, 
s'agafa un branqnilló amb fulles i s'arrossega per 
terra, fent un mica de soroll. Les mosques que 
hi hagi a la tofonera no trigaran gaire a sortir. 
Doncs, quan de sota terra surtin mosques, és 
probable que en aquell mateix lloc hi hagi una 
tofonera. Corn que això succeeix al fort de la 
calor, caldrà marcar el lloc per a saber-ho al 
moment que s'hagi de fer la collita, o sigui al 
cap de dos o tres mesos. 

Les:: tofonerte.s no s'han pas d'explorar, ni 
treure les tòfones amb aixada ni amb cap altre 
instrument agrícola. Aquests fan grans esvorancs 
i posen al çlescobert el miceli, i per consegüent 
el maten,· és a dir, que en la tofonera on es 
capgira la terra, ja no es colliran més tòfones. 

Per a treure les tòfones de la tofonera, els to
fonaires es serveixen d'un bastó. Claven el bas
tó a poca profunditat, treuen un pols de terra 
i la flairen . El perfum de la tòfona es troba en 
la mostra de terra, si hi ha una tofonera. En 
cas afirmatiu s'aixeca poc a poc una mica de 
terra i es treuen les tòfones. La mateixa terra 
que s'ha aixecat es torna a lloc, amb el fi que 
la tofonera quedi ben tapada. 

A. ROLET 

Conveniència de la selecció 

/ 

E s inútil creure obtenir beneficis en l'avicul-
tura, si, com hem dit mantes vegades, no 

donem la més gran atenció i importància a l'ali
mentació, la qual, al mateix temps que perfec
tament equilibrada, hem de procurar que re
sulti el més econòmica possible. El problema no 
és pas insoluble ; però és precís practicar seve
rament al selecció dins e·l galliner, si es vol : 

Primer . Desfer-se de totes les gallines que 
mengen 1 no donen en ous l'equivalent de les 
despeses que ocasionen. 

Segon. Observar les millors ponedores per a 
cono~ervar-les, ~JOmés conservar aquesteS/ i fer, 
covar només els ous llurs . 

'fercer. Vigi.lar i observar contínuament l'avi
ram. 

El treball de selecció no ocupa tant de temps 
I 

com sembla, i en canvi, els resultats d'aquest 
treball fan pujar els beneficis el doble, per no 
dir el t riple. 

Per a e.·ercir aquesta selecció sols hi ha dos 
mitjans : la palpació i el nial registrador. 

Un any enrera, érem partidaris - encara que 
amb moderació - de la palpació ; hem abando
nat, però, aquest sistema d'investigació, per tro
bar-lo massa precari, car no hem d'oblidar que 
\iValter Hoggan, l'inventor d'aquest procediment, 
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pot dir-se que sols l'aplicava a una sola raça : 
la «Leghorm blanca, havent adquirit amb el 
temps una precisió extraordinària en el t acte ; 
cleina::~em , però, a un principiant, i fins a un 
pràctic, de conservar o bé cl'elimi.nar una pone
dora basant-se únicament en la separació dels 
ossos de les anques, i ens sembla que és molt 
demanar . Les equivocacions sovintegen. Un avi
cu1tor experimentat, que dirigeix un establiment 
de grans ponedores, m'escrivia darrerament que 
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el seu millor subjecte presen tava una separació 
gairebé insignificant. Moltes vegades ens hem tro
bat en casos idèntics . 

El sistema de palpació no serveix avui elia més 
que com a exploració general de les polletès jo
ves. El nial registrador, clonant al nostre examen 
tota la rigorosa exactitud desitjable, confirma, 
gairebé sempre, o collabora moltes vegades les 
conclusions de la palpació. 

L. GALLINA,_f 

Els mètodes moderns contra els incendis dels boscos 

N
O~JBROSOS propietaris s'han preocupat, na
turalment, d'aplicar als incendis dels bos

cos els darrers progressos científics, en particu
lar els que esbn en voga eles dels primers anys 
el' aquest segle. 

Algunes persones s'estranyen que contra els 
incendis dels boscos es segueixin encara els pro
cediments empírics, però aquestes persones no 
observen que una cosa és apagar el foc d'un edi
fici i una altra impedir la propagació del foc dels 
boscos. 

Els incendis d'una casa, d'un paller o d'una 
masia qualsevol inflamable, són limitats, i en 
això difereixen de la crema dels bdscos, ' la qual 
es caracteritza per l'extensió del bosc. 

En els boscos l'incendi excepcionalment s''ini
cia a la proximitat d'una casa o d' un poblat, 
cosa que permeti intervenir-hi a seguit. 

L'incendi dels boscos s'estén ràpidament, i 
això perquè en augmentar l'extensió creix con
s.egüentment la seva importància, mentre qJ•e 
1 'incendi d'una casa es desenrotlla en profundi
tat. L'in.cendi d'un bosc és com una flamarada, 
puix que les matèries combustibles no s'hi con
sumeixen ; el foc afecta únicament les parts su
perficials dels vegetals . 

El vent és un dels elements caus~nts de la 

ràpida propagació del foc, estenent-lo amb més 
o menys velocitat, segons la topografia del ter
reny. 

Els nous mètodes de lluita contra la crema de 
boscos proposats fins avui dia, s'i.nspiren en els 
mètodes emprats contra els incendis en general, 
oom, per exemple, les projeccions de líquids cli
V·ersos de propietats extintores, i en particular 
l'aigua. 

L'ús de les bombes no pot concebre's sense 
disposició abundant el' aigua. I això constitueix, 
la dificultat, puix que és evident que se'n neces
siten enónues quantitas, com també nombroses 
bombes, puix que el perímetre del foc pot com
prendre molts quilòmetres. 

També s'ha proposat construir diversos pous , 
per tal de disposar el' aigua en el moment opor
tú. Però això sols pot ésser en terrenys baixos , 
puix a muntanya és difícil trobar aigua en quan
titat suficient . 

La participació d'avions tirant aigua damunt 
)es flames ha estat molt preconitzada. Però la 
quantitat d'aigua que es necessita per a apagar 
el foc és molt important per a ésser transpor
tada en avió . Per altra part, els avions han d'ac
tuar de molt enlaire per a no sofrir els efectes 
del calor i del fum de l'incendi. 

lvoGHOURAT CONDAL Li assegurarà l'èxit en 
la recria del ramat boví. 

SOL·LJC/T/ DETALLS I ANAL/SIS A 

Passeig de Maragall, num. 16 Telèfon num. 79254 BARCELONA I 
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Un altre procediment consistiria a tirar bom
bes extintores, però llur explosió és perillosa 
per als que les tiren, a menys que fossin tira
eles en avió. 

En fi, els extintors de totes classes no han 
pas donat gaires bons resultats . 

Els procediments indirectes són, en definiti
va, els que donen mill or resultat. Les planta
cions de franges més o menys amples d'arbres, 

. que no sigui.n gaire inflamables, constitueix la 
man era més pràctica de localitzar els incendis . 
E ls boscos vells de castanyers en són una, pro
va, però aquests arbres necessiten una cinquan
tena d'anys. · Els castanyers petits cremen igual
ment de pressa que les altres p]antes. Els x i
prers poden ésser utilitzats com paravents, al 
mateix temps que són arbres poc inflamable . 

Semblp. que el procediment que va millor és 
el deixar amples parceJ.les ermes o conreades, se
gons la naturalesa del terreny . Si el terreny ho 
permet, el conreu de vinya o arbre fruiter paga 

Barcelona • 
1 les 

N o veiem cap millora en l'ordre de coses re
ferent a subsistències. Cap fet r evolnci.o

nari no s'ha operat en aqnestes latitnds . I si 
s 'ha fet alguna cosa no ha estat res més que 
seguir els pitjors camins del vell règim : els 
camins del monopoli, de l'exclusiva, de les pri
vacions i destorbs als lliures exercicis industrials 
i comercials relacionats amb el tràfic d'articles 
c1e primera necessitat. 

I aquests camins que se segueixen són pre
cisament els! camins perdedors, els que feren 
més cruenta l'acció dictatorial i. els que ·han de 
portar fatalment el poble al descontent i a la 
facilitat d'insurgències. Ja hem vist les protes
tes actives motivades per la implantació del ser
vei monopolitzat de càrrega, descàrrega i trans
port de fruites i verdures. Protestes del tot jus
tificades, car aquest nou monopoli o exclusiva 
no sols ve a ocasionar una pertorbació en un 
ordre de coses que ja es .realitzava normal, sinó 
que implica el que resti gent sense feina i mo
tivarà a la curta o a la llarga una nova causa 
d'elevació dels articles esmentats, car no altra 
oosa pot afavorir tant als agavell.adors de frui
tes i verdures com la monopolització del . ervei 
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les ' despeses de mantenir netes les franges que 
divideixen el bosc en diverses porcions. 

Això últim, junt amb exti.ntors, permet de lo
caht~ar el foc i fins apagar-lo quan no ocupa 
gaire extensió. 

De totes maneres, és evident que els avion 
en l'incendi dels boscos tindran molta feü1a i 
que aquests aparells seran els únics capaços d'ac
tuar amb rapidesa tii·ant damunt les flames les 
substàncies d'apagar foc . Mentrestant, caldrà se
guir utilitzant els mètodes empíri cs , o sigu i : 

Primer : Mantenir el bosc net. 
Segon : Trencar el bosc per franges ermes 

sense mates, o amb terres de conreu. 
Tercer : Proveir-se d'alguns aparells extintors 

per a usar-los immediatament que hagi comen
çat 1' incendi . 

És inútil dir que convindrà extremar la vigi
lància en el bosc quan aquest és excessivament 
sec , i fer les opor tunes recomanacions al perso
nal que treballi en el bosc o prop d' ell. 

CosME GIRAI./I' 

subsistències 

de càrrega, puix que no serà lluny el dia que 
aquests procuraran fer d'aquest servei. un ins
trument favorable a les seves especulacions. 

El Mercat Central de fruites i verdures en s i 
ofereix poques garanties per a la lliure concur
rència, i això motiva abstencions i r etraccions 
perjudicials. No hi faltava mês que l'exclusiva 
a què em refereixo, per acabar de promoure més 
abstencions d'agricultors i més retraïments en 
els transmesors. 

Aquest mon'Opoli, com el del transport del 
bestiar en viu, és una clara manifestació de la 
trajectòria equivocada que es ve segui nt en ma
tèria de subsistències. Tots els monopolis són 
impopulars. Aquests són senzill ament r epug
nants, car no tenen cap justificació. Al contrari. 
Ells vindran a crear dificultats allà on precisa
ment el Municipi hauria de procurar-hi el mà
ximum de facilitats . 

Ara no són hores de pensar en exclusives dels 
carreteigs. Cal girar la mirada envers les ciutats 
d'igual categoria o de moltíssimes d'inferior c;
tegoria a la de Barcelona, les quals han anat a 
la resolució de qüestions més transcendentals i . 
positives ; han fet que els trens anessin a des-
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embarcar directament el bestiar a l'escorxador, 
i les fruites, verdures i peix, als respectius mer
cats centrals ; han procurat instaJ.lar un mercat 
de carns a l'engròs i s'han preoupat de posseir 
centres de proveïment aptes per a les necessitats 
de la població. 

Barcelona no ha de romandre entretinguda en 
problemes de característica pobletana. Tant més 
quan té plantejats problemes de cabdal impor
tància, tals com el de la manifesta insuficiència 
del Mercat Central de fruites i verdures, de l'Es
corxador i del Mercat de bestiar. 

És més : tenim barriades com les de Les Corts, 
la Sagrada Família i el Guinardó, amb nuclis 
densos de població, sense disposar de les bene
ficioses places-mercats per al proveïment casolà. 
I és un error no dotar aquelles baniades de pla
ces-mercats del tipus de la d'Hostafrancs, dei-
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xant que aquells nuclis de població s'hagin de 
proveir pel mitjà de les botigues de barri-d'ins
pecció i fiscalització poc eficient-o per mitjà de 
l'avergonyidora venda ambulant, que dóna a la 
nostra ciutat un aspecte propi d'una població xi
nesa. I dic que és un error, perquè el Munici
pi, en crear aquests mercats, n'obtindria bene
ficis immediatament, car l'èxit en la licitació 
dels llocs de venda fóra segur, amb l'avantatge 
que actualment encara es poden trobar a les bar
riades indicades terrenys a baix preu. 

És cap a aquest sentit que es poden realitzar 
actuacions de contingut positiu per al bé públic. 
Són elements de vida els que ens manquen. Am
plitud d'horitzons. I no monopolis , exclusives ni 
privilegis, que són elements d'estacament, d'as· 
fíxia i de mort. 

JoRDI JORDINALS 

Els «rècords » de producció de la vaca holandesa 
als Estats Units 

L A raça bovina hplandesa fou introduïda als 
Estats Units a la meitat del segle passat. 

,Aquesta raça al lí. es coneix amb el nom d'I-Iols
tein Fr.iesiaH i actualment és la que compta amb 
major nombre de caps a l'Amèrica del Nord. 

Els ramaders nordamericans l11lllltiplicaren rà
pidament els subjectes de la raça holandesa, preo
cupant-se el mateix temps de la seva millora. 
Amb el sentit pràctic que caracteritza la gent 
d'aquell poble, la millora es realitzà basant-la 
quasi exclussivament en el control individual de 
la quantitat de llet. 

És curiós que el mètode de millora observat als 
Estats Units per a la raça holandesa, no hagi 
estat implantat a Holanda fins quatre anys des
prés. Ita constitució de l' <<Holstein-Friesian 
Herd-Boob i l' «Arnerican Hols1;ein-Friesian 
Herd-Boob implantats en r871, correspon al lli
bre genealògic holandès «Nederlandesch.e Run
dee Stambocb establert en 1875· 

P.el que es refereix a11 control de la produc
ció de llet, va iniciar-se en r88s per compte de 
la societat «Holstein Friesian Associatiom, o si
gui onze anys abans de l::t primera societat ho
landesa de control. Per a donar una id.ea de l::t 
importància de ]' «Holstein Friesian Association)) 
sols direm que està composta de prop de 24 mil 

ramaders amb t~n efectiu de 1.350.ooo bovins . 
El mètode que ha consentit a aquesta potent 

Associació de rantaders de realitzar en temps re
lativalJ.l,ent breu un progrés grandiós es deu al 
principi informador de la identificació i separa-

, dó de la massa dels bovins de raça pura inscrits 
en el llibre genealògic dels subjectes caracterit
zats per una producció elevadíssima, per tal de 
constituir famílies escollides . Aques t mètode 
constitueix la selecció genotípica, la qual ha 
substituït la selecció en massa, principi que Ja 
genètica odierna ha valoritzat completament. 

Els l;lovins de raça pura que reuneixen els ca
racters fixats són inscrits en ,el He-rd Book, per 
tal de conservar la puresa de la raça. Les va
ques inscrites en el llibre genealògic estan sot
meses al control quantitatiu i qualitatiu de l::t 
producció làctea. Les vaques que depassen la 
mitjana de producció passeu a ésser inscrites a 
l 'A dvenced R egis ter, llibre que es pot qualifi
car propi de subjectes superior·. En aquest lli
bre s 'hi poden inscriure així mateix els toros 
amb la condició, però, que hi tinguin almenys 
quatre filles inscrites. Les vaques inscrites e11 
l' Adv.anc(31d R egister es fan cobrir per toros lns
crits també en aquest llibre. 

Abans, per a ]a inscripció a l' / I dvanced Re-



AGRICULTURA I RAMADERIA 

gister s'exigia que els animal? posseïssin deter
minats caràcters morfològics i certa producció 
de mantega, però avui sols es demana un sol ca
ràcter, el de la producció . · 

Es comprendrà fàcilment que amb aquest mè
tode s 'hagin obtingut notables progressos . Els 
animals inscrits en l' Ad~vanced Regist{?rr adqui
r.eixen , naturalment, una estima comercial im
portant. Hi ha hagut toro inscrit en aquest lli
bre que se n'han pagat 25 .000 dolars i les va 
ques, el seu preu promig és de s.ooo. En una 
subhasta pública s'arribà a pagar ro6.ooo do
lars per un toro. 

E l control de llet es realitza en d:ues formes : 
control oficial i control semioficial. El primer es 
fa sota la vigilància rigorosa del Col-legi d' Agri
cultura, de l'Estació Agrària, o de la Institu
ció designada pel govern. Aquest control oficial 
és limitat a set dies, o a trenta consecutius al 
part. El control semioficial consisteix en pesar 
diariament la llet de les vaques pel propi va
quer i per una visita cada mes, de dos dies de 
duració, per agents de la Societat de control. El 
control semioficial té una durada de 305 a 365 
dies, segons les localitats. 

El control es realitza de manera que obtingui 
les màximes garanties. La producció de llet de 
les vaques inscrites en l' Ad·venced R egiste1· són , 
doncs, de gran producció i els seus 1'BC01'ds ·són 
de positiva consistència. Els ramaders posen de 
la seva part tots els mitjans per tal d'aconse
guir la inscripció d'una o més de les seves va
ques en elit llibre per a després, amb l'art de 
la propaganda, treure'n els màxims profits. Les 
xifres que indiquen la producció mitjana de la 
llet de les vaques controlades són fo rça altes, i 
sol ésser de 7.030 litres de llet amb 26r quilos 

. de mantega. 
Si aquesta és la producció mitjana es comprèn 

qu.e els récords han d'assolir xifres molt més im
portants. Les dues factories que gaudeixen d.e la 
prim-?-cia en aquesta qüestió són la aOarnation
farmJJ, en l'estat de Washington i el aCoUegi 
Agrari», d'Ithaka. La primera d'aquestes ins
titucions tingué una vaca que donà en un any 
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16.933 quilos de llet, i en dos anys no con.secu
tius, 33.037 quilos ; la seva màxima producció 
diària fou de 53 quilos i la mensual de 3·378. En 
aquesta mateixa corporació hi hagué també la 
vaca Rocksack Dekol que donà en 365 dies 
15.692 quilos de llet i 6r8 de mantega; la vaca 
Bella Bee11wn, 14.585 de llet i 567 de mantega. 

Dèiem fa poc que: els ramaders americans po
sen en joc tota la seva habilitat tècnica per a 
portar llurs millors vaques a la conquesta dels 
récords de la producció. És evident que si no 
s'adaptessin mètodes especials per a forçar la 
producció làctea els resultats constatats en refe
rir els récords no haurien esdevingut. 

Aquests mètodes consisteixen essencialment 
en la manera d'alimentar les vaques, alimenta
ció que ja s'atén abans del part i que continua 
després. Aquesta preparació té per objecte en 
primer lloc aconseguir l'eixugament de les va
ques sis o vuit setmanes abans del part a fi de 
què la mamella pugui reposar i reconstituir-se ; 
en segon lloc, min.eralitzar la vaca que ha de do
nar una forta producció de llet tant peï la sub-
ministració directa de minerals com pel que 
aportin els farratges rics en aquestes matèries 
(alfals i trefle) i portadors així mateix de la vi
tamina D, la qual afavor.eix l'absorció del calci, 
i, finalment, habituar la vaca a menjar i assi
milar grans quantitats d'aliments concentrats. 

Després del part es comença el sistema d'ali
mentació intensiva basat en farratges apropiats 
i aliments concentrats . Aquests aliments es sub
muustren en quantitat sempre creixent fins al 
punt que de donar-ne més no s'augmentaria la 
producció de llet. 

E ls farratges preferits són el d'alfals, tant el 
dessecat . a l'aire com l'ensitjat, la bledarrave o 
remolatxa, la polpa de remolatxa i el moresc en
sitjat. Els aEments concentrats no s'utilitzen 
mai isoladai:nent, sinó barrejats, tenint compte 
de llur proteïna i de llur apetència. En aquesta 
barreja hi entren normalment els següents ali
m,ents: segó o segones, civada mòlta, farina de 
blat de moro, turtó de llinosa, turtó de cacauet, 
turtó de cotó, turtó de moresc i turtó de sèsam. 
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Producte Tònic Combat ràpidament la g' 
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Per tal de conservar l'apetit a les vaques i 
afavorir la ingestió de graus quantitats de con
centrats, l'alimentació deu ésser variada, és a 
dir, composta de molts aliments. 

En conclusió, el secret de la producció de ré'
cords consisteix principalme~t a fer ingerir i 
assimilar a les vaques que posseeixen una apti
tud lletera desenvolupada, gran quantitat d'ali
ments, en particular els concentrats. 

Per a donar una idea de la ració que consu
meixen aquestes vaques, copiem: la següent, sub
ministrada a una vaca que produïa 42 litres de 

llet : 
Fenc d'alfals ... 
Polpa de remolatx·a. 
Remolatxa 
Malassa ........... . 
Més ........ . 

la barreja següent : 

Farina de civada 
Farina de moresc 
Farina de soja .. . 
Segones ....... . . 
Sèmlola de ÏII.Oresc 
Turtó de cotó 
Turtó de cacauet 
Turtó de llinosa 
Cendra de llenya 
Sal ........... . 

r3'5oo quilos. 
2'750 )) 

r8'ooo >> 

0'750 )) 
g'ooo n de 

4'5o parts. 
o' 5o )) 

o'75 )) 

01 30 )) 

3'5o J) 

0'75 l) 

3100 )) 

0'75 )) 

o'25 » 

a voluntat. 

~ 
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Les vaques destinades a una forta producció 
es tenen en boxes espaioses i sense fermar. 

Prescindmt de la propaganda exaltadora 
d'aquest mètode que realitzen els vaquers nord
americans, i que en ells els dóna bons resultats, 
puix que no basta saber produir econòmicament, 
sinó que s'ha de saber vendre car, és evident 
que la coneixença dels mètodes americans pot 
ésser beneficiosa pels nostres ramaders. 

L'únic mitjà segur i eficaç per a millorar el 
bestiar de llet està representat per la selecció 
funcional basada en el control individual de la 
producció de la quantitat i qualitat de la llet. 

Per tal de rea1itzar la millora efectiva del bes
tiar lleter calt isolar de la massa¡ mediocre les va
ques d'alta producció, i els toros que per la pro
va de la descendència s'han demostrat verameñt 
milloradors de l'aptitud lactífera i manteguera de 
la descendència. Després acoblar les vaques amb 
un toro que r~nneixi les qualitats susdites. 

Amb tot el dit encara no n'hi ha prou. Cal 
que una alimíentació abundant i nutritiva aporti 
els elements per a fabricar la forta producció de 
llet, preparant la vaca amb aquest règim abans 
del part, és a dir, de mineralització d.e la vaca. 
Tingui's present, finalment, que la relació nu
tritiva de la ració de les grans vaques lleteres 
ha d'ésser estreta, és a dir, que la matèria azo
tada hi estigui representada per r contra 3 de 
matèria no azotada. PROF. R. GruLtANI 

Reiorma agrària 

L'exemple 

El projecte de reforma agrària ha produït sen
sació i ha desvetllat temences i recels en les clas
ses conservadores espanyoles. La gent de drete~ 
-i molta que es diu d'esquerres-dama al cel 
contra el propòsit revolucionMi de, la jove Repú
blica, en el qual veuen, si més no, amagades in

tencions dissolvents. 
Aquesta actitud no demostra cap més cosa que 

llur ignorància del que s'esdevé a Europa de fa 
quinze anys i, també, que no sospiten el que pot 
esdevenir-se a Espanya si la reforma agrària no 
es realitza ràpidament i com cal. 

El tema és vast i ultrapassa els Hmits d'un ar
ticle normal de diari. Davant la necessitat de de
dicar-n'hi uns quants, s'imposa consagrar el pri
mer a informar superficialment sobre el conjunt 
de les reformes que diversos pobles europeus han 
portat a terme en els últims anys. 

d'Europa 

Després de la guerra s'ha reformat el règim de 
la terra no res menys que a catorze països : Po,. 
lònia, Lituània, Letònia, Estònia, Finlàndia, 

Rússia, Romania, Grècia, Bulgària, Iugoslàvia, 

Hongria, Àustria, Txecoslovàquia i Irlanda. No 

és exacte dir que aquestes reformes han estat im
posades per l'estat de desequilibri que la confla

gr2.ció va produir als pobles de la Bàltica, de 

l'Europa Central i dels Balcans. Els fets que va

ren fer necessària la intervenció enèrgica dels 

respectius gov.erns són anteriors al 1914 i radi
quen en l'essència del règim territorial, que 
-igual• que actualment a molts d'indrets d'Es

panya-regia aleshores en aquests països ; la 

guetTa va fer més imperiosa la reforma. C.erta
ment, el fenomen presentava característiques prò
pies a cadascun d'ells ; pet·ò, per sobre (1'aques-
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tes notes diferencials, hi havia la unitat indiscu
tible del fet feudal, de la propietat quiritària 
portada al màxim extrem, de la gran propietat 
adquirida i concentrada per manera bèllica i no 
pas a base de personal esforç .. 

En aquest darr.er aspecte és típic el cas de 
Txecoslovàquia. El sistema feudal fou introduït 
a Bohèmia al segle XIII, i durant aquesta cen
túria i la següent l'Església no va fer m~s que 
augmentar-hi les seves propietats fins a fer-les 
assolir la categoria de privil.egis. Quan Ferran II 
d'Habsburg va voler punir els Estats de Bohè
mia per l 'oposició que l<i. havien fet, confis~à ks 
tres quartes parts del territori bohemi i la mei
tat del de Moràvia, i els va repartir entre els seus 
atnlCS. 

Però ¿quin Estat d'Europa no té en la seva 
història centenars d'episodis el' aquesta mena? 
Les cròniques llatines de l'Edat Mitjana espa
nyola i les coJ.leccions de documents reials, són 
plenes de narracions i de proves paleses d'aquests 
despullaments; i a m.olts països, àdhuc en èpo
ques recents, la propietat rústega no ba fet altra 
cosa que anar-se concentrant a les mans d'unes 
poques persones privilegiades. 

El trencament de I11Dtilos vells que la guerra 
va provocar, abastà també-i de manera molt di
recta-les normes que tradicionalment havien re
gulat el règim de la propietat rústega. Acabat el 
conflicte bèllic els governs de gairebé tots els paï
sos d'Europa es trobaren amb el mateix proble
ma que els elillperaclors romans després de llurs 
guerres amb Cartago, amb la Gàllia i amb els 
pobles germànics. ¿Què n'havien de fer, de les 
legions? Com havien de mantenir-les? Octavi, 
exaltat a la dignitat imperial, va haver de repar
tir terres ,entre els legionaris llicenciats del seu 
pare adoptiu, Juli Cèsar ; i en aquest reparti
ment varen ésser expropiades les finques dels 
més alts poetes d'aquella època : Virgili i Horaci. 

S<i. la reforma agrària eS¡ féu indispensable ales
hores, quan solament calia saciar la fam de vuit 
miJ legionaris, ¿ co:m no havia d'ésser-ho després 
~le la Gran Guerra, durant la qual molts milers 
d'homes havien lluitat per defensar una terra 
que no era de llur propietat, per trobar-se final
ment enfront d'un títol de domini, és a dir : en
front de la misèria a la qual els condelll[lava la 
subsistència del règim feudal, encara existent a 
molts països? 

Els governs es veieren en la disjuntiva de fer 
ells la reforma o deixar que la fes el poble pel 
seu compte. Els que tingueren decisió i energia 
per a actuar, han reeixit a evitar el comnmisme. 
Rússia, que no va reformar a temps, és avui 
l'únic Estat comunista del món. 

2!3 

Totes les reformes, rn,enys la feta pels Soviets, 
han partit de la base del repartiment de terres. 
No em sembla aquest sistema el més recoma.na
ble ;· però ~1 fet és que el règim de ·propietat que 
abans existia representava una de les més incon
cebibles monstruositats jurídiques que ha cone
gut la història, i. calia substituir-lo d'una manera 
o d'altra. -

Més de la cinquena part de la població txeca 
havia emigrat per manca d.e terra lliure. Sola
ment entre cent-cinquanta famílies cletentaven la 
tercera part del territori de Bohèmia, i un altre 
tant del d'Eslovàquia pertanyia a un total apro
ximat de mil- person.es. 

El príncep de Scbwarzenberg i el de Lichtens
tein posseïen cada un, aproximadament, cent-se
tanta cinc mil hectàrees. 

Milions de pagesos es veien obligats a emigrar 
o a morir de gana. Si es refugiaven a les ciutats, 
eren triturats per l'engranatge de l'organització 
industrial' ; si fugien a l'estranger no els espe
rançava una sort més falaguera. La r~forma agrà
ria va significar en aquests països no tan sols uu 
acte de justícia humana, sinó també una eficaç 
mesura de pacificació social. 

La situació d'una gran part del territori espa
nyol, en aquest aspecte, no és pas millor que la 
que hi havia fa anys a qualsevol dels pobles .es
mentats . Ens trobem amenaçats dels mateixos pe
rills, perquè hi ha les mateixes causes. Tenim 
enormes latifundis improductibles, una formida
ble conc.entració de la propietat, un excés de po
blació a les ciutats proporcionalment al camp, 
atur forçós, misèria. L'esdevenidor d'Espanya 
planteja, també, el dilema anguniós : o reforma 
el govern, o reforma, a la seva manera, la mul
titud famolenca. 

Certament, aquest problema ·és gairebé inexis
tent a Catalunya i a València; però la seva mag
nitud fa que les tasques governamental's i parla
mentàries que hom realitza per a resoldre'} als 
indrets on .existeix, tinguin un interès marcadís
sim per a tots elS) que es preocupen de là marxa 
dels afers públics de la República. 

És per això que h volem dedicar l'atenció que 
es mer.eix en els articles que seguiran a aquest. 

El nostre poble no comprèn la gravetat del pro
blema, perquè no veu de ben a la vora les seves 
conseqüènciest actuals i f·utures . Per als que dub
tin de la brutal realitat que el règim actual pre
senta a certs indrets de Castella, Extremadura i 
Andalusia, he retingut el text d'un rètol que vaig 
trobar fa uns quants dies al llindar d'una finca 
próxima al Pardo, el qual deia així : ccTerreno 
acota do. H ay cepos y veueuOll. 

AR'l'UR PERD HO 

• 
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NOTICIARI 

ACORDS DE LA R fmNTO DE PROPIE'rARIR . I RA
BASSAIRES 

A la ciutat de Barcelona, a vint-i-u de setembre de 
mil nou-cents tre.ut.a-u, al Palau de la Generalitat de 
Catalunya, amb assistència del govem ador civil dè la 
província de Barcelona i dels parlamentaris senyors 
L luís Companys, Joan Lluhi i Vallescà i Amadeu Al·a
gay, d 'una banda, els senyors Jaume de. Riba, Xavier 
de Ros, Josep Ci rera, Joan Parellada, Lluís Desvalls, 
Marquès de FatTàs, en representació de l 'Institut Agrí
cola Català de Sant Isidre, en representalió de l'esta
ment propietari, i els senyors Francesc. Riera, J osep Sa
la, Feliu Roig, J osep M. Mam·ell, iVIateu Raventós, Ben
jamí Jane, Ramon Poch, Andreu Turina, Ignasi Oriol, 
Jaume Sellés i J osep Buil, de la Unió de Rabassaires 
i altres conreadors del camp de Catalunya, en represen
tació de l'estament de rabassaires i parcers, per tal de re
soldre el conflicte a Catalunya amb motiu de la inter
pretació dels decrets del Govern de la Repúbli ca , de 11 
de juliol i 6 d'agost darrers i 10 del mes que som, sen
se perjudici dels resultats de la revisió de renda per a 
aquest any estatuïda en els decre ts esmen,tats i a l 'e
fecte d'evitar consignacions judicials i perjudicis per 
ambdues parts . 

Debatuts amp1ame.ut els assumptes plantejats , han es
ta.t adoptats els següents aeords, que ambdós estaments 
s'obliguen 11 complir : 

Primer. Cada rabassaire o parcer podrà atorgar lliu
rement amb el se u propietari els pactes i les estipula
cions que tingui per convenient , sense que cap dels dos 
estaments influeixi coacdüvament a la. llibertat de contrac
tació . 

Segon. Els qui tinguin ja demanaoo o que demanin 
la revisió de 1a renda substituiran la consignació judi
cial pel lliurament al propietari d 'una part de collita, 
cal(}ulada de la següent manera, o sia que si lliurava 
una meitat de fruits, en lliurarà un terç; si en lliurava 
d os cinquens, en lliurara dos setens ; si en lliurava un 
terç , en lliurarà un quart; si en lliurava un quart, en 
lliurarà un cinquè; si en lliurava un c.inquè , en lliura
rà un sisè , i si en lliurava dos setens, en lliurarà dos 
novens . 

Tercer. El propietari podrà intervenir a la medició i 
pes de la collita, per si o per persona que el representi. 
Dits fruits que rebi en lliurarà un document al parcer 
o rabassaire, i el propi farà l'altra part, expressant que 
el lliurament fet segons el tipus ara convingut, en res 
no perjudica els resultats del judici de revisió, on cada 
part podrà defensar lliurement els seus drets . 

Quart. El llim·ament dels fruits , de conformitat a 
1 'establert, surtirà tots els efectes de la consignació ju
dicial, quant al judici de revisió, i bastarà a qui de
mani la revisió manifestar i justificar en el seu cas amb 
el corresponent rebut, el lliurament fet . Per tant , mit
jançant el compliment del pactat, no podrà el propietari 
exercitar, per manca de pagament, cap altt;a acció fins 
després del judi.ci de revisió. 

• 

Uinquè. Els que a la data del present haguess in al 
çat i fêt seva la totalitat de la collita, pagaran la part 
al propietari, de conformitat a la base establerta al pac
te direc.te a.nib el propietari, amb diner o vi; per a pa
gar amb diner tindrà temps fins al 20 de novembre., i 
per a pagar amb vi, fins que estigui elabor.at, sense que 
pugui passar del vint de n,ovembre. E l preu serà calcu
lat al que tingui fL"Xat la respectiva comarca al mercat 
Vilafranea del Penedès el dia 15 de l 'esmentat novem
bre ]Jròxim . Per drets d ' elaborac.ió, el parcer o r.abassai
re retindrà la brisa i lma pesseta per càrrega. 

Sisè . Els parcers o rabassaires de les vinyes que en 
l' actualitat es cullen i que hagin demanat o demanin la 
revisió, podra.n usar qualsevol dels drets que atorgueu 
els articles segon i cinquè d 'aquest con ven i. 

Setè. De c.omü acord es presentarà i=ediatament 
escrit al Jutjat corresponent per demanar la solta de les 
quantitats consignades, les quals seran lliurades al pro
pietari a compte del que li pertoqui el 20 de novembre, 
si el pagament ~algues fe r-lo amb diner, i al parcer o 
rabassaire en :tot altre cas . 

Vuitè. Tota diferència per al compliment de l'acor
dat, . serà resolta en cada cas per una Comissió mixta 
oomposta de dos represe.utants de la Unió de Rabassai 
res i altres conreadors del camp de Catalunya, i de dos 
mes de l'Institut Agrícola Català de Sant Isid,re, presi 
cllida per un delegat de l'honorable senyor President de 
la Generalitat de Ca~alunya. La comissió es .reunirà al 
Palau de la Generalitat, on podran esser adreçades di
recffiament les reclamcions . 

EL SINDICAT AGRICOLA DE GUISSONA I SA CO

:M.A.RCA 

Aquest Sinàic.at del qual no es pot parlar sense elogi, 
puix que es Ull dels milJors de Catalunya ha publicat 
1-à Memòria de 1930-1931, contenint moltes ensenyances. 

Per avui ens l imitarem a copiar algunes d.ade~ i en al
gun altre número ens en tornarem a ocupar. 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

Pèrdues Guanys 
S E CCIO N S 

Pess• t•s P•ss• tts 

Cooperativa de consum 4.070'70 
Panificadores 4.230'40 
Adobs . 14.463'60 
Magatzem 15.385'45 
Bla ts 8.599'15 
Producció 7.294'35 
En tra des i quotes 17.592'50 
Trans ports 3.689'00 
Despeses genera ls , interessos 

i a morti tzacions 53.185'70 
Benefi cis nets d'aques t exerci ci 22.139'55 

75.325'15 75.325'15 
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SEGUR MUTU D'ANIMALS 
SITUACIÓ EL 30 DE JUNY DE 1931 

Existència en caixa en comen-
çar l'exercici . 

Ingressos per noves entrades . 
Import repartiment a l 1 % . 
Sinistres pagats durant l'exer· 

cici . 
Existència en caixa el 30 de juny 

6.011'60 
3,329'35 
6S 06'10 

9.031 '20 
7.215'85 

1 16.247'05 1 16.247'05 

Les xifres publicades-diu la Memòria-ens pregonen 
amb sa muda eloqüèncli a com ho es de :fl.oreixent ,i pro
gt·essiv.a la situació econòmica de la nostra societat i com 
fi únic comentari pe.r a enrobustir si eaJ els comptes pu
blicats, així com tot lo exposat en la present Memòria, 
hem de manifestar que tot és palesat amb documents i 
dades incontrovertibles que estan a disposició de tots els 
socis, com ho està en aquest moment la Junta de Go
vern per a fer le~ aclaracions que calgl]i i per a discutir 
i provar tot el que queda esmentat . 

El volum de les operacions practicades i la importàn
cia material de les ·mateixes ens ·mostren de faisó ben 
falaguera i encoratjadora com el nostre Sindicat ha dei
xat d'ésser una reunió de quatre am.ics, quisc.un d 'ells i 
a I 'impuls de la !;eva voluntat, modificava planerament 
les normes més substancials de la seva organització. 
Avui el nostre Sindicat ha passat a ésser una ferma col
le.ctivitat amb enormes responsabilitats per als elements 
direc.tius, degut a la diversitat d'interessos que li son 
confiats . 

Bs per això que molts socis que no es fan càrrec del 
que significa aquest progrés o aquesta transformació i no 
estableixen una gran diferència entre el Sindice.t d'avui 
i el dels primers temps, no es fan càrrec. que les ob
servacàons de cada soci fetes al president, al secretari o 
a un amic de Junta, no poden sorti.r una eficàcia imme
diata com en altres temps; és per això que recomanem 
a tots els socis, procurin presentar les seves indica.cions 
de reformes, etc., amb anticipació a la Junta Directiva 
perquè aques.ta fent-ne una ponencia pugui presentar-les 
a lia Junta General de Socis . 

EL TREBALL AL MERCAT CENTRAL DE FRUITES 

I VERDURES 

Hem rebut la nota següent de la Unió de Sindicats 
Agrícoles de Catalunya : 

«Entre els productors de fruites i verdures del Pla de 
Llobregat i del Litoral existeix molt de descontentament 
a conseqüència de les darreres mesures preses al Mercat 
Ce.ntral , amb relacuó a les bores de venda i a I 'actuació 
de I 'empresa arrenda.tària dels treballs de càrrega i des
càrrega. 

»Un bon nombre de representants de Sindica.ts Agrí
coles dels esmenta~s indrets, pertanyents a les Seccions 
de ~~·oducdó de Fruites i Productes Hortícoles Prime
rencs de la U. S . A., s 'han reunit per tal de canviar im
pressions sobre el cl8,s que tant afecta els colliters de frui
tetS i verdures que 1 roveeixen el met·ca.t barceloní. 

»Es va acordar recomanar\ cordura als exaltats que, se· 
gons es va dir , propooaven exterioritzar el seu desconten
t.ament, dona.nt-li forma de protesta sorollosa o adoptaJJt 
el camí de no trametre prodnc.tes al meroo.t. 
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»Per unanimitat es va donar ampie voL de confiança 
als Comi~ès Directius d 'aJl']bdues seccions i al Consell 
General de la U. S. A. perquè decideixin els mitjans 
més pertinents per posar en pr11cltica., per tal de conjurar 
el que podria esdevenir un greu conflicte. 

»Entre els reunits-propie.taris parcers-hi va haver el 
més franc companyonjsme, perseguint tots l'ideal comú 
de defensar llurs productes que , en arribar al mercat so
freixen idèntiques v'cissituds, en e que ningú pari es
ment a esbrinar de qui són, procura-nt-se, això sí, posar 
tota mena d'entrebaJlCS perquè el colli ter (parcer, maso
ver o propietari) cobri eJ míniJ;num i s'obligui al públic 
a pagar el màximum. » 

SINDTCA'r VJTICOLA COMARCAL DE MARTORELL 

JVIEMÒRL\ DE LA CA?>fPANYA CLOSA EN LA JUNTA GENBUAL UE 

30 D'AGOST DE 1931. 

Aquesta Junta General ha estat . egurament la més 
concoJTeguda de totes ja que hi ban assistit uns 800 
assoscia.ts. 

La impressió de conjunt de cada una d'elles, és la 
següent: 

Brisa .. - En les dues campanyes pass_¡¡,des assolirem 
els preus més alts de brisa. Enguany ens resulta dos rals 
menys per cent quilos degut- en una part a l'augment de 
jornals i en altre més grossa a la baixa del tartrat de 
calç. L 'import total que ara pagarem és de 244.725'00 
pessetes. 

Mares. :- Passa exac.tament que a.mb la brisa, doncs 
per les mateixa~ raons i motius valen engua.ny dues pes
setes per hectòlitre menys que l'any passat, pujan_t el Lo
tal imp::>rt de les mateixes 03.330'00 pessetes. 

Vi i piquetes. -Se n'ban destil:l at per compte dels so
cis per un total de 33.402'95 pessetes. 

Primeres matèries. -El que hem servit als socis en 
concepte d'adobs, soíre, sulfat, patates, moresc., etc., etc., 
ba importat la suma de 771.576 '20 pessetes. 

Ametlles i avcUanes.- Se n'ban venut per compte 
deJs socis, per un valor total de G7.G71ï4G pesse.tes. 

Tartrà de bóta. -Se n'han venut per compte dels so
cis, per valor de 13.G28'20 pessetes_ 

En res111n : En conc.epte de brisa i mares i com a preu 
líquid d'aquestes matèries, es paga enguany als socis la 
quantita,t dé 327 .013'66 pessetes, quelcom menys que 
1 'any passat degut a haver-hi menys brisa i ma.res. 

Les matèries servides als socis ba.n importat en con
junt 771.576'20 pessetes. 

I les matèries portades per als socis per a vendre per 
llur compte (vi, tartrà, ame_tlles, etc..) han importat 
114.G06'GO pessetes. 

Tot el qual ía un valor total de 1.213.196 '4.6 pessetes. 
Actualment tenim en ple funcionament, les seccions 

de : Brisa, lVIares , Primeres Matèr ies, Venda de produc
les i :finalment la Fàbrica de licors i magatzem d'alcohols. 

S 'ha instaHat durant aquest any la botiga suC/Urs al de 
la Plaça de lVI·artorell amb resultat satisfactori. 

Hem pres ja possessió de la . fàbrica i terreny de la se
nyora¡ Vídua Domènech i s 'està estudian,t la forma i ma
nera d 'ana.r-la utilitzant per a. düerents serveis . 

La marxa, doncs, del Sindicat és ascendent malgrat 
!•'època¡ dura que s'està atravessant i esperem que els so· 
cñs ho veuran a.mb satisfacció, per és er un benefici indi
vidual i social per a la nostral comarca. 

i 
I 

! i 
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El, l:i l Dl 'A'l' D'gHPOLLA 

Per fi dit treballador Rindicat. ha lrobat. la wauera de 
po1·tar a complet termini la seva obra mitjançant un prés
tec que li ha concedit l'Institut de Crèdit Agrari de 
150.000 pessetes . Aquella obra esplèndida, alçaJa amb 
l'esforç de iota la població, amb eb gran patrici en Fran
cesc :\fascorl al front, que ba estat l'lmima. de la matei
xa, podrà, per fi , ésser acabada. amb l'aplicació de to.ts 
ols avenços moderns en I 'elaboració del vi i així quedarà 
redimida tota una població i tal volta. tota una comarca, 
obligad.a, ara, a. vendre la c.o ll ita de vi al preu que els 
e><lrangers volien. Felicitem, un cop més, al Sindi cat 
d'Espolla i al ~eu dignis. im President, senyor :\Jascort, 
b i lamentant que les circumstàncies no hagin permè. 
que l'impuls financ.ier definitiu per a acabar dita obra, 
uo hagi vingul de la nostra organiLr.ació com tant havíem 
desitjat. 

U~ lú DE l:iT DlCATS ACRI OLES DE CAT.\LU "YA 

El Consell directiu de Ja U. S . . l. en la seva reunió ba 
examinat la marxa de les diverses Seccions de Producció, 
lo>< quals sn la seva majoria han entrat en període de 
plena a(itivi Lat. 

S' ha donat. compte dels resultats satisfactoris obti nguts 
de les seves gestions , tant pel c¡ue fa a aquells assumptes 
d'interès c.omú a ,tots els associats, com en els privatius 
de determinades seccions. 

Designada oficialment la Unió de indicats Agrícoles 
de Catalunya, per formar part de la Conferència el 'Eco
•lomia Nacional, sortí cap a :l.[adrid el vwe-presi dent de 
la U. S. A. senyor l'ere Cabot i Puig, per tal d 'assistir a 
les sessions de Ja dita Conferènc.ia. 

Amb l'afluència del Consell directi u, el dia 11 d'octu
bre se celebraran dues Assemblees generals : la de la Sec
ció de Frui(ies i Verdures i la de Cereals, respectivament, 
en aquesta capita.! i a la ciutat de Cervera. 

.En l'e roentada en primer lloc, s 'informarà ald asso
ciats del resultat que s'hagi obtingut amb els treballs 
que s'estan fe.nt per solucionar els problemes relacionats 
amb el sumini~tre de fruites i verdures als mercats 
t! 'aquesta capita.!. 

En la que tindrà lloc a Cervera, ultra els assumptes 
J 'ordre interior, com aprovació del Regl¡¡.roent, elecció 
del C-omitè definitiu, etc., es tractarà de la compra 
d'adobs en comú per a la. campanya vinent . 

'ha aoordat que es doni compte al Consell direc tiu de 
les conclusions que s'adoptin en ambdues assemblees, 
cas que nlgun dels acords presos puguin interessar les 
a.llres seccions o que facin precisa l'actuació del Consell 
general. 

G.\SE'l:ffiLA SOPLICAD.\ 

:\ 'l'UACiú DE L 'ERTACIO DE FlTOrATOLOGIA 
.\GR!COLA DE BARCELONA 

Després d'haver aclimaL.at i difós per les comarques 

fi'I!ÍLeres de 'atalunya l' insecte entomMag Aplwlinns 

11wli (IIaJd. ) el qual on lluita naLural o biològica ve.nc; 
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fàci lment el pugó llanós de la pomera, flagell que ha pro
cluï~ estralls de considerac.ió a nostra fructicultura, l'Es
tació de Fitopatologia Agrícola de Barcelona, va estendre 
les seves activitats en aquest aspecte per terres del reste 
d'Espanya principalment en aquells llocs com Vascònia 
Santander, Astúries i Galícia on el conn·eu de la pomera 
hi .té una importànci a marcada .. Astúries solament té des
t inades al conreu de la pomera unes 5.700 hectàrees cor
responent a 1.400.000 arbres la producció de.ls quals és 
d'un.<; 550.000 quin tal-s m ètrics de poma destinats prin
cipalment a la producdó de sidra amb un valor aproxi
mat d'uns 7.000.000 de pessetes . 

Molts dels pomerars del Nord d'Espanya s 'han vist, 
com els nostres, greument malalts a conseqüència de 
l'atac del pugó ll anós . L'Estació de Fitopatologia Agrí
cola de Barcelona ja hi té trameses moltes colònies de 
l'útil Aphelinns ambl l'aplicacrió de les quals s'hi ban ob
t.ingut com a Catalunya resultats plenament satisfnctoris, 
doncs el flagell ja és vençut allí on l' Auhelinus ba actuat . 
Es qüestió ara d'organitzar d'una ma.nera conCJ·eta la 
lluita, divulgar entre els pagesos del Nord aquells cone.l
xements de llui ta na,tural o biològica necessaris per a 
portar a cap una ferma campanya per l' e-xtinció d·'aque
lla m alura. Amb aquest motiu, a petició d'algunes enti
t.a.i:.6 agrícoles d'As túries i de Santa.nder i amb 1 'aprova
etió de la Diredció general d'Agricultura, han sort.it cap 
aqueJles te<rres 1 'Enginyer Cap de 1 'Estació , don Jau me 
Non ell i Corna.~ i els senyors Adalbert Picasso, enginyer, 
i R. Bardia i Bardia, afectes a. la mateixa, els que for. 
meu una missió que es proposa visitar le.s principals zo
nes afectades per la malal tia, donar conferències de di
vulgació i organitzar la campanya de lluita que ha de 
posar fora de perill una de les priucjpa.ls ma.nifestacions 
de la riquesa fruitera espanyola. 

EL «PARTI'l' AGRARI DE CATALUNYA» 

Se'ns pre.ga la public.ació de les següen ts ratlle:: 
«En Consell Directiu del Partit Agrari de Catalunya, 

ha acordat per a millor comoditat dels seus socis, instal
lar el Secretariat General al carrer de Ca.sp, núm . 12 , 
1.•r , D, d'aquesta ciutat, on podran acudir tots els dies 
feiner , de 4 , a 7 de la tarda, a fi de poder-los resoldre 
qualsevol dubte i diferència respecte els c.onflic¡te.s que els 
puguin ocórrer amb motiu de l 'aplicac.ió de les últimes 
disposicions agràrie.s, podent rebre al mateix temps, les 
orientacions.» 

Llibres rebuts 

!lmtario Estadística de las Produccioncs !lg rícplas . Mi
nisterio de Economia Nacional. Di rección General de 
Agricultura. Comité iniormativo de Produooiones Agrí
colas . 

Conté, com el seu títol indica, l'estadística de les prin
cipals producc.ions agdcoles i ramaderes d'Espanya, re
partida l)er prov.lnci es. Per alguns productes h i l1 a així 
m a-te ix una estadística comparativa de l'ú'Ltim decenni. 
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ADOBS 

Superfosfat d'os , 18-20 per 
Ioo d'àcid fosfòric i I \2 
per IOO de nitrogen 

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

Superfosfat de calç, IÓ-18 

r::;l~o~. ~·.~e~~ ~~s~~~i·~ · 8~~ 
Superfosfat de calç, 13-IS 

r::;l~~. ~·.~e~~ ~~s~~~i.~ . s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-:.n per 

Ioo de nitrogen .. . .. . .. . 
Nitrat de sosa, IS-IÓ per 

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

Ioo, equivalent a 49-so 
per Ioo de potassa pura . 

Clorur de potassa, 8o-8s 
per Ioo, equivalent a 
49' 50 per 100 de potassa 
pura ... ................. . 

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

Guano Sant Jordi, ¡-8 per 
100 de nitrogen i 9-II per 
100 d'àcid fosfòric i s-ó 
per 100 de potassa .. . .. . 

Sulfat de ferro en gra ...... 
Nitrat de calç IS-IÓ per 100 

de nitrogen i 28 per Ioo 
de calç ... ........... . .. . 

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

SOFRES 

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

Id. {d, g8-1oo íd., extra fi .. . 
Sofre gris o precipitat ..... . 
Flor de sofre o sofre subli· 

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

PRODUCTES ENOLOGICS 

Acid cítric cristal'litzat, pur 
estranjer 99° .... . .. ..... . .. . 

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

Anhídrid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de 5 a 100 grs .... ... .. . 
Lluquets class e extra sense 

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

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

Carbó vegetal en pols fina .. . 
Cel·lulosa Enol. ... ... .... .. . .. 
Cola Vila . ...... ............ .. 
Id. Coignet, en plaques .. 
ld . xina en fideus ... 

Carolussa Saliausky ... ... 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

PRSSRTRS UNITAT 
---- -------1 

100 quilo~ 

)) 

70 quilos I 
too quilos 

40 quilos 
» 

so quilos 

1 kllo o lilre 
)) 

)) 

» 

~I 

)) 

)) 

)) 

I 

rs' -

10'86 

45' -

49' -

2 9'50 

40' -

23'-
12'50 

30'50 ' 

18'-
201 

- · 

10' -

26'-
40'oo 
46'so 
sz'-

(comprant-ne 100) 

8 ' 25 
4'50 
4'25 
I'25 

1'so 

r'so 
o'8s 

3'75 
2

115 
5'-
2'7 s 
3'-

s~·-
45' -

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

F0sfat amòn ic blanc de neu, 
en pols ... ... .. .... ..... . .. . 

Gelatina F làndes extra ...... .. 
Id . or, plata, bronze ..... . 

Glicerina, pura bidesti lada, 
30° Enol ........ .... ....... .. 

Metabisulfit de potasa cris-
tal·litzat ... .. ...... . 

Negre animal .. . .............. . 
Nosperal (substitueix al sui· 

fat de {:OUre) ....... ........ . 
Osteocila Coign et ....... .. 
Sang cristal·Ji tzada Eno) .. . 
Taní al alcohol, pur ...... . .. 

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

BOTAM 

Barrils de 14 a r6litres, roure 
» 28 a 32 » 
» 100 litres .. . 

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

CEREALS 

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

Civada 
Extremadura ... ..... . 
Manxa ... ... .. . 
Aragó ...... ........ . 

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

Moresc. 
Plata, 
Dan ubi 

Mill 
Estranger 
Comarca 

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

UNITAT 

1 kilo o litre 
» 

» 

)) 

Un 

" » 
» 

» 

I 

too quilcsl 
)) 

)) 

» 

)) 
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PRSSRTRS 

15 a 75 
15 a 7 S 

2' 10 a 2'45 
4'25 

8'25 - 7'25 

3'50 

1' 70 a 2'10 
1'15 a 1'45 

''rs 
4'35 
3'50 

5'6s a 10 
ro '75 a 16 

1'75 

7' -
13' -
28' -
48'-
50'-

210'-

46'5o a 47'25 
46'-
46'-

46'.50 a 47' -
47'50 

47'- a 48'so 
4l 1

-

46'so 
oo'- a oo'-

49'-

34'-
34'- a 35'-
32'50 a 35'-

37'50 a 38'
oo'oo a oo'-
36'- a 37'-
38'- a 38'5o 
39'- a 39'50 
37' - a 38'-

43' - a 44'50 
oo'- a oo' -

39'- a 39'50 
oo'- a oo'-

s6'- a 57'-
56'- a s8'-
59'- a 6r'-
57'5o a 59'5 o 
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I dem, selecte .. . . . . . .. . .. 
Bomba) ordi nari . . . .. . . .. 
I dem, superior ... . . . ... . . . 
Jdem, ex tra ..... . .. . 

LLEGUMS 

Faves 
Ex t remadura . . . . .. .. . . .. 
Itàlia .. . ... .. . . . . . . . . . . . .. 
Mall orca ................. . I 
Orau, .... .. .... .. .. . 
Valencianes, ... ..... . 
Prat ...... ..... . ............ 1 

l' avons 
Sevilla ... .... ... .... . ..... . 
Xereç .. ... ........... ... .. 
Marroc .......... .... .... .. . 

Ang lesos .. . . .. ... ...... . .. 
Italians .. . ... ... .. . . .. ... I 

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

Vece s 
Navarra .. . . . . .. . .. .. ... .... . 
Romania ... . ..... ...... .. . 
Calaf ... . .. .... .. .... .. . .. 
Màlaga .. . .................. .. . 

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

Er:ltre ~. U-~~u~~ - - ... ...... I 
Titus ........ . ... ..... . ... I 
Guixes .. .. ..... ... .. ... . .. . 
Llenties ............ . .. 
Cigrons pel on s . . . . . . . . . . .. 
I dem blancs . . . . . . . . . . . . . . . 

FARINES I DESPU LLES 

Extra blanca superior ...... 
I dem ordinària . . . .. . . . . . .. 
Intervingud a . . . . . . . . . . . . .. . 
Número 3 ...... . .. . .. .. .. . . 
Número 4 ... . .. . .. .. . 
Segones . ................. .. .. 
Terceres ... ....... ....... . 
Quartes ... ... ... .. . .. ...... . 
Segó ..... . ... .. .... .. .. .. .. . 
Segonet ......... ...... .. .. .. 
Farinassa d'arrós ... ..... . .... . . 
Morret .. . ...... ......... .. ... . 
Farin a de ma ni oc .... .. 

FARRATGES I PINSOS 

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

gera ......... ........... . 
Idem, pa{s ............ .. . 
Turtó de coco . . . . . . .. . . .. . .. 
I dem de cacauet . . . . .. .. . 
Farina de turtó de llinosa 
Farina de carn . . . .. . .. . .. . 

UN ITA T 

1ooq uilos 
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»· 

h 

)) 

)) 

)) 

• 
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• 
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)) 

)) 

• 
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roo lit res 
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70 qu il os 
• 

100 )) 
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» 

» 

)) 

I 
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59'6o 
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105' - a r 12' -
1 13'- a 1 19'..,--

.17'-
55'- a ss 'so 
só'- a só' so 
ss ' - a Só'So 

oo'
oo'-

53'50 a 54' so 
54'- a 5s'
so'- a 51'-
53' - a 53'50 

51'-

20132 
28'5 7 
24 '65 
25' -
0 0 1-

29' 76 
29'50 

33'- a 43' 
oo'-

44'-

92'- a 95'-
90'- a 92 '-
90'- a 92'-
70'- a 75'-

ós '
oo'
oo'-

90'- a 95'-

39'50 a 41 '-
41'5o a 42'-
42 '- a 44' -

1101- a 125' 
ï7'- a 83' -
8o' - a 185' -

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

261- é'. 27' -
23'- a 24'-
20'- é'. 221

-

18'- a 19'-
17'- a r8' -

5'
s'-

2o'-
40'-
35'-

6'5o a 7'-
3'- a 3'50 

44'- a 45 '-
28'- a 29' 50 
34'- a 36' -

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

AGRICULTURA I RAMADERIA 

Farina de peix 
Farina d'ossos 

FRUITES SEQUES 
A metlles 

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

A v e llanes 
Ordinària amb clofoll a ... ... 
Negreta • • .. . . .. 
Sense clofolla, prim era ... .. . 

• >> segona ... . .. 

Figues 
Fraga ..... . .. . ... ........ . 
Idem ex tra .. .......... .. . 
Mallorca ... . .. .. ........ . . 
[dem negres .. . . . . . . . .. . .. . 
Burriana ........ .. .. ... .. . 
Albunyol ......... .. .. .... . 

Pin y ons ... 

VINS 
Penedès, blanc . . . . .. ... . . . 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre . . . .. . . . . .. . 
Martorell, blanc ...... ... .. . 
Manx a, blanc ... . . . . ..... .. . 
Mistela blanca . . . . .. . . . . .. 
ldem negra ..... .... ... .. . 
Mescatell ......... .. . ... .. . 

ALCOHOLS 

Industrials 96 per roo ... 

Residus vínics 96 
Neu tres d e vi.. . ..... . ... .. . .. . 

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

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

OLIS 
Oliva 

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

De pinyo~a 
Verd, primera . . . . .. . . . .. . 
Idem, se~ona .. . ...... .. . 
Groc, pnmera .... ....... . 
I dem, segona .. . . . . .. . . .. 

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

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del pals .. . .. . .. . . .. 
Vaques idem .. . . . . .. . .. . 
Vedelles i dem .. . . . . . . . . . . 
Ovelles i dem . . . . .. .. . .. . 
Xais ídem amb llan a ... .. . 
Moltó. ... ... ... ... ... . .. 
Cal>res ídem . . . . .. . .. . .. .. . 
Cabrits ídem .. ......... . 
Porcs blancs qel país, de 

n o quilos net . . . .. . .. 
!dem, molt grassos .. . . .. 
Idem fd . valencians, íd .. . . 
Idem mallorquins .......... .. . 
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CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L'ANY •881 

lllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de Barcelona7 enllaçats amb la xarxa 

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

Préstecs sobre cereals7 fruits i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis . ....-Comptes corrents en mone

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

Valors . .....- Cupons. --Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7---- Apartat de Correus bb1 

lllllERS PFEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer lnduslrial 
PER E IV, 1 O 9 - Casa fundada en 1855 • BARCELONA 

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

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Disp0sitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Andreu Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BARCELONA 

Instal·Iacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRIU[Ió HA[IOHAL. ~ol1i[itar preus i [ftfòlegs 



r~~~~ .. ;;;~~7~~~>S<~~~¡ 
~ LAS PRENSAS CONTI UAS 

COL I N 

~ Son '-' mo;n-

~
?{¡ res basta boy. I Yl. No dej an he-

ces, q u edando 
el vlno sln as

perezn 

Prlm er Pre-
~ mlo y lUedalln ?{¡ 
'Il.. de Oro en el 'fi. 
(f. Con curso de {í 
'Jl. Prensa en Al- IJ{ I '''"{ 0 ~\ Snn I 
~ .1\-laterial de vendimia :-: Productos para la elaboración ~ 

I 
PEDIR DETALLES Y CATALOGOS ~ 

VIC EN S VILA VLOSA - ~.~.~- ~~~~ _ ~:T.~.:-~ ~~:~v~~~ - Barce I o na ~ 
·)SIC~~~>Sc:~>S<~>S<>Sl<•>ec:~;:..e;<:>E;;<;>S<~::>S<;l@;()E;l<;:.sos.c:~· 

Propl.efarl .. Sl Quan necessiteu elevar aigua 
• recordeu-vos sempre de la 

Bomba HINERV A 
que vos donarà completa satisfacció 

D~man~u catàlegs i pressupostos a 

MELCIOR CAÑARDO -Aragó, .252 -Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmes ) 

IIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

GRANJA "CARLES" 
PALS • • (PROV. DE GIRONA) 
lllllllll l lllllllllliilil•illllllliiilllilllllliililiiiiiilililliililiiilllllliliiill iil lirai•i•a••••'''''''''''''tttitlllllllllllllitl l 

IMPORTACIÓ DE VAQUES I 

VEDELLE!S DIRECTAMENT 

DE SUISSA 

GRANS EXISTÉNCIES 

PERE CARRERAS BOFILL 
TÉCNIC AGRÍCOLA E. S. A . B. 

11111111111 lli 1111111111111111111.11111 IIIIIIIIIIIU·IIH .... I 1111111111111 li 

ADQUIRIU ELS LLIBRES A 

LLIBRERIA 
CATALONIA 

PLAÇA CATALUNYA, 17 - Telèfon 12456 

BARCELONA 

N A.GSA. .-<Ja.sa.nova., 21~214--iiA.&CELON A.. 


