
ANY XV - NUM. 5 t5 MARÇ 1951 

AGRICULTURA 

I 

Reconstitució de l'antiga raça catalana, en el Siubés (Garrotx a) 

.. -,lJMARJ: 

Els Sindicats i les Societats Anòn imes, per M. Rossell i Vilar.
Conreu de les patates, per Joan Vallès Estruch.-La poda del s 
fruiters , p er R. Sala. - La destil-lació del roman í. - Acció de 
llum en la síntesi de les vitamines, pel Dr. G. Vianello.-

Noticia ri . - El Mercat 

RAMADERIA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ: LLIBRERIA CAT ALO NIA 

B A R C B L O N A Plaça de Catalunya, 17 



·· ==================================================~============·· • • 

DICCIONARIO DE AGRICULTURA 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 

DIRIGIDO POR 

·AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILA 

CON LA COLABORACIÓN DE LOS BE.!lORES 

JOAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓ N CAPDEVILA , LEANDRO CERVERA , C. R. DANÉB, MANUEL 

ESPONERA, IGNACIO FAGES, MARIANO FAURA SANS, PEDRO J. GIRONA, C. A. JORDANA, JOAN 

DE LASATTE, ARNESTO MESTRE, VICENTE NUBIOLA, OARLOB PI SUÑER, M. PONS FABREGUES, 

J08É M.
8 

REND"É , IGNAOIO DE SAGARRA, EDOARDO SIMÓ , DIEGO VILAR, J. Xl.MÉNKZ DIC KMHÚN . 
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natnraleza. Aunque el estudio de la multitud de problemas cientificos y su practica resolución exija 
monografias o tratados espeeia)es de cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, 
rreimos de suma utilidad pat·a los agricultores compendiar en un DrcciONARIO los conocimientos de 
mayor importancia y de mas f1ecuent<?.?ltilidad practica, que sin recurrir. a_libros ·didacticos! no siempre 
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Demaneu-lo a les bones Far
màcies I Drogueries I a VA· 
LLÉS Gns., Massini, 79 (Saus) 
Telèfon 3 3 32 8 • Barcelona 

LISOL
1 

' VALLES G.Ns 

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

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

· mals del bestiar. J 



Bàscules IRISO 
SANS, 12 BA.RCJI!LON.A 
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Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma
gatzems d'olis i vins, i indústries, per llur 
-:- -:- duració, seguretat i exactitud -:- -:-

Caixes d'acer per a valors 
amb clau i sense 

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

Bàscula-Grua portàtil model 207 
Demani dibuixos i preus 

(RIEll POllETS PIIINERENt5 
I DE BONA PROtEDENtlll 
BAIXA HORTlltiTAT•tREIXEHENT RAPID•POSTll ABlJNDANT 

UNA SOLA RAÇA 

PRAT ROSSA 

GRANJA AVÍCOLA CORDELLAS 
SARDANYOLA 

. Aquest any 1930: Dos primers premis i medalla de 
campionat de l'Institut Agrícola Català de St. Isidre 



• 

'' DERC-USAN '' 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 
és fàcil de transportar i guardar. 

Té aplicació en ferides i processo~ infectats tant en les persones 

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

Es insubstituïble per a tractar aqueste,s afeccions en l'a viram, 

gossos, gats i altres animals domèstics. Desinfecta i cicatritza 

les picades dels tàvecs. No és metzinós ni irritant. 

E S VE N A L E S F-A R M A C I E S 

Tub petit t .. óO pessetes - Tub gran 3 .. 65 pessetes 
Tub per a Clíniques i Veterinària 7 .. 70 pessetes 

, IJ Higiènic 

Econòmic 

Perpetu 
Marca Registrada 

Pràctic I 
Trans
portable 
Estètic 

La darrera paraula en la colombicultura 

El criador desmuntable per a coloms 

"COLOMCRIA" 
PATENTAT 

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

Demanar informes i catàlegs a : 

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

11 COLOM-CRIA'' 

I 
Visita r el pabell6 que tenim en el pati d el P alau d'Agricultura de 

l 'EXPOSICI Ó DE BARCELON A 

-= -

Quin és el millor pinso? 
Quin és el pinso més barat? 
Per als cavalls, muls, ases i conills 

LA GARROFA ESMICO
LADA SENSE GARROFÍ 

Per a les vaques, ovelles i cabres 

LA GARROFA TRITURADA 
més petita que l'anterior 

Pe~ als porcs 

LA FARINA DE GARROFA 

INFORMES I PREUS: 

PRODUCTES AGRíCOLES I DERIVATS, S. A. 

Provença, 697 BARCELONA 
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Els Sindicats i les Societats Anònimes 

FÓRA curiós posseir una estadística dels Si n

. dicats agrícoles existe~ts abans de la Man

comunitat, en el moment de :finir la Mancomuni

tat i ara que fa set anys que no existeix. 

Aquesta estadística, potser, demostraria que els 

Sincicats foren en llur major part creats o que 

impulsà 11 ur creació el Servei Social Agrari de la 

Mancomunitat i que esventada aquesta Corpora· 

ció per la funesta Dictadura, el nombre de Sin

dicats ha disminuït. 
1També fóra interessant inve&tigar la vida, és 

a dir, l'activitat que menaven els Sindicats du

rant la Mancomunitat i la mena d'existència que 

han· portat aquestes associacions un cop :finida 

l'acció del Servei SociaL Agrari i els altres Ser

veis del Dep~rtament d'Agricultura de la Man

comunitat. 
Diem tot això perquè més d'una vegada hem 

pensat si la vida del Sindicat estava ben enfo

cada, o sigui quin era el paper que d'acord amb 

la nostra economia i la nostra idiosincràsia ha

via de tenir aquesta associació. 
La majoria dels Sindicats de Catalunya reduei

xen llur acció a la compra d'adobs químics i 

·matèries per a tractament de les malalties de la 

vinya. Altres, arriben a tenir un molí fariner o 

oliaire, i fora del de Martorell i del de Cervera, 

la resta o almenys la majoria, redueixen l~àc

ció a ben poca cosa. 
Com ha d'ésser un Sindicat? El Sindicat teò

ric pot comprendre tots els aspectes de la vida 

agrícola, industrial i mercantívola, és a dir, que 

el pagès tot el que ha de vendre ho vengui el 

Sindicat i que tot el que hagi de menester ho pu

gui trobar en el Sindicat. És més : el Sindicat 

local hauria de formar part de la Federació de 

Sindicats comarcals i aquesta de la Unió de Sin

diéat.s de Catalunya. 

I 

Però una cosa és la teoria i l' altra la pràctica . 

Tots els Sindicats que menen i que han portat 

una vida activa i satisfactòria, és perquè hi ha 

al seu davant un home. Un home que ha valgut 

molt per aLs aspectes als quals s'ha dedicat el 

Sindicat . I no ha: pas estat solament la vàlua co

mercial, indu&tria] o agrícola la d'aquest home, 

sinó que hi ha hagut d'afegir el tracte de geñts 

i, principalment, ha hagut de posseir mo1t des

enrotlladament el sentit altruïsta. 
Pel contrari, els Sindicats que se n'han anat 

enlaire és que no posseïen el seu home. Si aquest 

tenia talent d'organitzar i era bo per a les com

pres, no ho era per a les vendes. O, bé; el seu 

caràcter era més propi per a una empresa priva

da que per a un Sindicat ; o encara, no voJgué 

perdre e] temps que li exigia la direcció de la 

societat. 
· La immensa majoria · dels Sindicats són prin

cipalment l'obra d'un sol home. Quan aquest ho

me mor, o quan deixa d'actuar, la vida del Sin

dicat periclita i acaba per morir. 
S 'ha de convenir que, per regla general, la 

vida dels Sindicats catalans és migrada. Que no 

es retregui pas l'individualisme dels catalans. El 

català sent la necesitat de l'associació com qual

sevol home d'una altra raça. L'associació, com 

altres institucions, necessita que una força l'im

pulsi, i aquesta força existí quan hi havia la 

Mancomunitat. -

Es diu que ks races del tipus nòrdic tenen 

més tendències a l'associació que les races medi

terrànies. Això és un error. Si el pagès escandi

nau no- se l'impulsés a l'as&ociació, les COÒ'pera

tives d'aqu~lls països no sèrien el que són . Dina

marca és, indubtablement, el país' d'Europa on 

la cooperació agrícola està més desenvolupada. 

Però això és degut exclusivament a la instruc~ 
~ 



cw agrícola que reben els pagesos i a l'impuls 
vers 1' associació que donen els tècnics agrícoles 
de l'Estat. 

Fa prop d'un segle que Dinamarca té organit
zat l'ensenyament agrícola en la forma que cap 
Estat del món li és comparàble. Deixant a part 
l'en~enyança superior i de grau mitjà, tots els 
nois i noies de pagès durant l'hivern reben una 
ensenyança agre-pecuària adaptada a les neces
sitats de la comarca. Després ve l'educació ge
nera] complementària amb lliçons d'història i lú.
teratura, educació que · COID.ij)rèn ambdós sexes 
des dels 18 als 31 anys . 

Ací fa una mica estrany sentir parLar de . jove~ 

que a vint-i-cinc anys encara vagin a estudi, En 
les Escoles Superiors d'Agricultura hi trobareu 
més joves de vint-i-dós anys per amunt que in
feriors a aquesta edat. Una cosa igual succeeix 
en els cursos especialitzats, temporals i locals . 
En les diverses visites que hem fet per res Es
coles europees sempre hem constatat que a }l'edat 
que els nostres alumnes sortien de l'Escola 
d'Agricultura, a }l'estranger tot just hi entraven. 

Tornant al tema, direm que aquests cursos 
d'educació general són seguits pels pagesos en 
la proporció del 25 per 100. Aquesta minoria 
constitueix l'acció eficient de la masia rural. Els 
individus que la componen, pel contacte que han 
tingut en les escoles, en els cursos. especialitzats, 
en l'educació general, els confereix certa unitat 
de pensament i per tant el desig d'obrar en de
terminat sentit. Si Dinamarca fos rm país sot
mès, és a dir, governat per una altra raça i llurs 
institucions fossin abolides, amb tota seguretat 
que l'a vida corporativa en romandria fortament 
alterada i no existiria en la puixança que avui 
la coneixem. 

La característica de la Cooperativa i del Sin
dicat, tant ací com a tot arreu del món, é~ que 
està presidida per un sentiment altruista . En 
matèria econòmica, en la funció econòmica na
cional ¿és lògic, o millor, és útil que el senti
mentalisme presideixi l'econoínia? El's fets de
mostren que quan deixen d'actuar cause& .gene
raLs com la de l'acció de la Mancomunitat, la 
vida dels Sindicats se'n ressent. Els· fets demos
tren taínbé, que quan les persones de marcat al
truü¡me moren o abandonen al seva funció, els 
Sindicat& desapareixen. 

L'existència dels Sindicats a Catalunya es 
concreta a posar a ratlla als petits comerciants, 
tant els que vénen matèries que els agricultors 
han de menèster, com per a la venda dels pro
ductes collits pels pagesos. En ell primer aspec
te, el Sindicat, anant a comprar els adobs i altres 
matèries a les cases que venen a l'engròs, rea
litza iguals benefici~, que els que percebria el co" 
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merciant. El cas no és pas igual per a la venda 
de la collita . El Sindicat ha de vendre igualment 
als comerciants i · per més. que e1 comerciant pa
gui el preu un xic més alt quan el volum de 
compra és molt més gros, si això beneficia una 
mica al pagès no perjudica en res al comerciant, 
puix que l'augment de preu li ve compensat per 
l'adquisició en una sola mà del que havia d'ha
ver comprat en vint, cinquanta o més cases. 

El Sindicat no existeix pas per a fer la guit
za al comerciant, sinó per a millorar eL preu de 
les matèries que ha de comprar i de les matè
ries que ha de vendre . Però, no hi ha cap dub
te que el preu de venda és tant més alt quant 
més forta és la demanda. ¿Qui determina la de
manda immediata? El comerciant. Aleshores al 
Sindicat li convé !'.existència d·el comerciant. 
Per què el comerciant demana? Perquè existeix 
un centre de consum que exigeix aquella mer
caderia. El bon comerciant no és pas el que es
pera rebre la comanda, sinó el que la cerca. Si 
els murcians, compradors de la pruna d'Urgell, 
hi ha any~ que en van afamats, és perquè han 
rebut ordres de comprar i en passar per Les seves 
mans, la fruita s'encareix. L'ideal fóra que els 
productes passessin del productor al consumidor. 

Tantes vegades com això s'ha provat, tants 
cops ha fracassat. El Sindicat no té la llibertat 
d'acció d'un comerciant. E~ Sindicat no té ca
pital per a .parar un· cop desfavorable. Per la 
s.eva naturalesa constitucional, per 1a manca de 
capital i per la seva poca agilitat, no pot com
petir amb el comerciant . Tot el que pot fer el 
Sindicat · és posar a ratlla el petit comerciant, és 
a dir, reduir les ~eves funcions a les d'un co
i:J::Lerciant/ de poca empenta. 

La pro~peritat d'una comarca agrícola, de to
ta l'agricultura del país, si es vol, rau en el fet 
senzillíssim d'una demanda exagerada, o si es 
vol, de comerciants potents .que trobin nombro
sos mercats on co1locar la mercaderia. Sense la 
condició de demanda abundosa els productes 
agrícoles seran semp.re pagats a baix preu, tant 
si existeixen Sindicats, com no. La cosa primor
dial, doncs, és que existeixin molts llocs on la 
mercaderia pugui ésser venuda i que aquests 
i:n!ercats se la disputin . Això úlrt:im comporta una 
qüestió de tècnica productiva, que no és ara el 
ca~ de parlM"-ne. Però, sí que hem de parlar de 
la · conveniència de l'actuació de grans comer
ciants, procl'l.radors de bons mercat15. Aquest 
gran comerciant amb :un capital fort, amb tota 
la llibertat d'acció, avui qua.si només pot exis
tir en la forma de Societat Anònima. 

En un pròxim article ens ocuparem de la 
manca que fan· unes quantes Societats Anòni
mes a Catalunya. M. ROSSELL VILAR 
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Conreu de les- patates 

ESSENT aquest tubèrcul :un preuat producte 
perquè ocupa un lloc importantíssim en la 

nostra alimentació, i al mateix temps un pode
ró~ auxiliar en la alimentació d~l bestiar ·· quan 
es pot collir en abundància, creiem intere~sant 

apuntar unes consideracions referents a tan im
portant conreu, i amb doble motiu en considerar 
que hi ha moltes plantacions que per no estar 
conreades i ateses com és degut, produeixen 
inlsignificants collites malgrat haver ocasionat 
quantioses despeses, co,rn per desgràcia hem ex
perimentat en pllantacions pròpies, i ,molt sovint 
observem encara · en plantacions alienes que vol
dríem veure abundoses en llur producció. L'è
xit d'aquest conreu consisteix a no desatendr-e 
cap detall en els miraments que requereix. En 
primer lloc, les patates destinades a la planta
ció, han d'estar .dipositades en llocs que hi en
tri intensament la llum del dia, evitant q:ue re
bin directament els raigs de] ~ol. Procedint d'a
questa manera, evitarem que no treguin grills 
o rebrots fins poc temps abans d'arribar al pe
ríode de la plantació, obtenint aix-í un . remarca
ble avantatge, i és que els grills reproductors 
seran més curts, però més aptes per as~egurar 
l'èxit en la reproducció. Cal tenir present que 
les patates que abans de la pLantació tenen llurs 
grills llarg~ i prims, no creixen amb la inten
sitat de les altres, vivint una vida molt raquí
tica durant tota la vegetació, que es tradueix 
en una collita molt petita i de in.ala qualitat. 
Fins en les que s'hagin guardat observant les 
instruccions que acabem de recoma~ar, se'n 
trobaran algunes que també tindran els grills 
esllanguits i altres amb patates petites a1 vol
tant del brot o grill. Unes i alitres les hem de 
considerar cop:3. a tarades i rebutjar-les per a la 
piantació, aprofitant-les per al consum dom'èstic 
o per alimentació del bestiar. Les prime;:-es ja 
hem dit que çreixerien molt malament i les se
gones són compLetament eixorques. També hem 
de rebutjar les que no estiguin_ completament 
sanes, perquè d'aquestes en surten unes pJ:antes 
molt malaltis~es i de .producció molt reduïda. 
Quan l'agricultor es convenci que les patates 
han degenerat, cosa que sol succeir als dos o 
tres anys de p1antar una mateixa varietat i mol
tes vegades abans d'aquest temps, ~erà conve
nient adquirir patates . per a la plantació proce
dents dè les comarques de reconeguda confiau-

ça per haver produït sempre exce1lents resultats. 
Tenen cada una de les patates, la seva zona 

~uperior i la seva zona inferior amb caràcters 
ben definit::;. La zona superior e!'¡ distingeix per 
tenir el~ seus brots. o grills~ JUOlt vigoSÇJsos, dels 
quals en creixen plantes també molt vigorose~ 

i ufanoses, mentre que els grills de la pf;lrt de 
sota cop:¡. que sempre són més esllanguits, no 
són tan a_ propòsit per a la reproducció, i per 
tant, sempre hem de tallar-los de dalt a baix. 
Mai haurem de tallar les patate?: separant les dues 
parts una de l'altra, i ho recomanem amb in
sis.tència, perquè la pràctica ens ha demostrat 
que prod·ueix resultats desastrosa!'¡. Principal
ment per aquesta causa s'observa molt sovint en 
una mateixa_ parceUa plantada de patates, que 
mentre unes plantes tenen un des.envolupament 
normal sen&e que sigui ,molt satisfactori, altres 
se les veu amb una vegetació molt raquítica que 
amb pro:u feines surt d'arran de l'a superfície, 
i altres que ni tan solament han pogut s.ortir. 
Hi ha molts agricultors que tenen el mal costum 
de no preocupar-se de les patates de&tinades a 
la reproducció, i si en arribar l'època de la plan
tació tenen els grills exces~ivament llargs, els 
trenquen, venint després com a fatall conseqüèn
cia que aquells brots que no han ~ervit per a res 
han debilitat considerablement e1s tubèrculs, i 
havent de rebrotar altra vegada, en enterrar-l'os 
en la plantació triguen molts més dies a sor
tir .a · la superfície, constituint un notable con
tratemps :per a · 1a. vida de les pl:antes perquè 
aquestes, a més del treball que a llur favor rea
litze·n les àrrels, necessiten també l'acció favo
rable de les fulles . Per tant, com més aviat esti
guin formades le~ fulles, més _temps guanyarem 
a favor de 1a planta, ja que cal tenir sempre 
present que el seu període de vegetació és mqlt 
curt. Sempre serà convenient fertilitzar amb 
adob complet. 

Si conreem patates en terrenys de secà i ens 
resultés econòmic el transport, convé emprar el 
pixum coin adob nitrogenat, el qual conté a més 
potassa i àcid fo&fòric, i proporciona ensems la 
humitat per a facilitar el naixement de les plan
tes. Si disposem de fems abundants i q:ue puguin 
ésser portats al tros amb economia, haurem d'em-

.. prar de trenta a quaranta tones per hectàrea, 
però si la compra i el transport han d'ocasio
nar excessives despeses, haurem de recórrer a la 



sembra de lleguminoses cinc o s1s mesos abans 

de 1a plantació, aconseguint així incorporar al 

terreny, "amb econon:íia gens despreciable, una 

considerable dosi de nitrógen i voluminoses pi

les de matèria orgànica. Aqueste?, lleguminoses 

poden ésser e11terrades quinze o vint dies abans 

de la plantació. 
Altre afer molt important és que la patata, en 

iniciar-se el seu creixement, o sigui abans que 

surti a la superfície, neces~ita cert grau d'hu

mitat, e] qual ha d'ésser molt mé;:; intens, que 

el que necessiten per a llur germinació lles plan

tes que es reprodueixen mitjançant llavors o 

grans . En en els terrenys on les pluges són molt 

freqüents, poc han de preocupar-~.e d'aquest 

afer, però, en le¡:¡ coi:narques on le.;:;. pluges es

cassegen hem de posar molt mirament en la ma

nera de procedir. Si conreem patates en secà 

és molt conv:enient procedir a la pl'antació en el 

moment en què la terra e~tà en plena saó i a 

propòsit per a ésser treballada, perquè d'aques

ta manera, tenint la humitat necessària, imme

diatament començaran a desenvol:upa,r llurs ar

rels i brots, i al cap de pocs dies ja observem 

en el patatar un creixement vigorós amb una 

verdor sumament intensa. Diem això i li conce

dim extraordinària importància perquè hi ha 

molts agricultors que no miren gaire prim en 

aquest afer i no volen adonar-se, que quan la 

terra no té saó abastai:n.ent, els tubèrculs s 'ar

ronsen i e? panseixen, amb notable perjudici de 

la futura collita. Si el conreu es fa en regadiu 

i tenim interès i )nirament, 1'èxit e;:;tà assegu

rat, però per desgràcia hem de fer constar que 

àdhuc disposant d'aigua abundosa són molt fre

qüents els casos en els quals la collita queda 

considerablement reduïda per falta de humitat, 

perquè la terra de regadiu queda seca molt aviat, 

i com que e¡:¡tà molt generalitzat el .costu;m de 

plantar les patates sense abans regar la terra, 

procediment que quasi podríem quaLificar d'in

dispensable, la vegetació es retarda considera

blement com ja hem dit, i si per desgràcia tri

ga molt temps a ploure queden moltes plantes 

que no neixen i els patatars · fets una vertadera 

llà~tima. Els agricultors jamai hem d'oblidar el 

que tothom sap perfectament, i és que la pata

tera que pot néixer ben aviat i amb robustesa i 

v1gor ben remarcables, té l'èxit assegurat en 1a 

• 
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sev:a creixença venint després una collita abun

dosa i de superior qualitat . Per tant, quan es 

disposa d'abundosa aigua de rec convé obrir els 

solcs i a 3o centí~etre;:;. de distància els uns dels 

altres aproximadament. Per a enterrar-los es 

formen de nou els solcs en ell lloc que ocupaven 

els crestalls o cavallons. D'aqeusta manera la 

patata disposa de molta humitat per sota, hu

mitat que per capilaritat envaeix tot el seu vol

tant i amb facilitat aviat surten el;:;. ¡:¡eus brots 

a· la superfície, per la cresta o carena del cava

lló que li costa molt d'endurir-se, fins en ells 

casos que sobrevénen pluges perllongades i per

sistents. 
Quan ens trobem en el cas. molt freqüent 

que la terra de~tinada a le;:;. patates estigui ocu

pada per altres plantes,. q:ue no sigui convenient 

arrencar-les fins el moment de la plantació o 

pocs dies abans, haurem d'adoptar un altre pro

cediment que també produeix satisfactoris re

sultats : Tot seguit d'haver arrancat les plantes, 

si La terra no té a bastament huinitat natural, 

la regarem abundosament i tan prompte estigui 

bé per treballar-la, l;i escampare;m els fems i els 

adobs químics i plantarem les patates mitjan

çant una llaurada tan profunda com en~ perme

ti }''economia quan puguem operar en parcelles 

prou grans, o mitjançant una f~ngada quan si

gujn molt petites, però tant en _un cas com en 

l'altre sempre prenent 1a precaució que els tu

bèrculs estiguin collocats a: una profunditat con

venient o sigui de 8 a ro centb:n.etres perquè si 

consentíem que caiguessin all fons del solc que 

obra l'arada o al fons de l'obertura que deixa 

la fanga estarien excessivament enterrats i tri~ 

garien molt temps a néixer. 

·Quan les plantes hagin arribat a l'alçada de 20 

a . 30 centímetres, o mé¡:¡ av:iat si s'observés ei+ 

les mateixes un aspecte poc sanitós, serà con

venient pulveritzar-1es amb una solució de sul

fat de coure a1 inig per cent, amb una dosi de 

calç més elevada que l'a que s.'acostuma a em

prar per la vinya. Recomanem poc sulfat i mol

ta calç per a evitar que l'acidesa del sulfat mal

meti el tendre molt delicat de 1es fulle~. Al dia 

següent d'haver sulfatat, o com més aviat mi, 

llor, hem de començar a caJiçar les plantes traient 

la terra del fons dels solcs. Aquesta operacié 

deu practicar-s{! amb aixades ben es.tretes 1 s1 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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són amples fer-les treballar de cantó operant de
manera que quedin els solc?. frofunds i estrets . 
Així els crestalls o cavallon~ estaran a bastament 
amples i alt?, per a evitar que quedin endurits 
amb les aigües de rec, i aconseguir el fàcil des
envolupament de la futura collita de tubèrculs 
que com se sap no creixen gaire bé i un bon xic 
estrafets quan han de desenvolupar-se en una 
terra massa dura i atapeïda. 

L'operació de calçar patates ha de practicar
se més lleugerament en les terre?. de secà per
què si deixéssim els crestalls o cavallons a una 
alçada excessiva, hi hauria exposada major su
perfície a l'acció de1 sol, i .les plantes inolt més 
aviat es resentirien de l'eixut. Als vint o tren
ta dies d'haver sulfatat per. primera vegada hau
rem de repetir l'operació, posant en disolució 
8oo gram~ de sulfat per Ioo litres d'aigua, i 
també molta calç. Hi ha molts agricultors que 
tenen el mal costum de sulfatar les patateres 

- amb la mateixa solució que solen emprar per 
la vinya. :es absolutament neces?.ari rebutjar 
aquest procediment, perquè e~sent aquesta so
lució, per regla general, més carregada de ~ui

fat que la que realment necessita la patatera, el 
resultat que s'aconsegueix quasi sempre no és 
altre que un entorpiment molt brusc, quan no 
una paralització en La vegetació de lles plantes. 
Si sobra solució de sulfat després de sulfatar la 

La poda 

C
~P 4e les operacions culturals de la produc
ció de fr:uiters és tan mal entesa, i s.'hi va 

tan a les fosques, com en aquesta de la poda. 
Tot allò qu~ s'està acostumat a veure escrit, 

o que se sol donar per lliçó als que s.'interes
sen per la poda de fruiters, pot aplegar-se en dos 
grups. Un, és el gnJ,p de vaguetats que no pr~
cisen ni delímiten res, i que no serveixen de 
cap guia, i l'altre és el grup de pràctiques de
terminades de la tècnica francesa (principal
ment) en produir peres i pomes, i presseguers, 
1 ctrerers en formes artificioses, i condicions 
força de!¡ . 

Aquesta darrera és una tècnica molt perfec
cionada, que podria servir sens cap variació per 
a importar a q:ualsevol país, com nosaltres ma
teixos, si és que les nostres condicions fossin 
igualts a les de França. Però no ens podem estar 
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vinya, molt bé que s'aprofiti per a sulfatar les 
patateres, però hem de tenir present que aques
tes s.ón més tendres i delicades, i per tant con
vé afegir aigua i calç en la proporció convenient. 
La sulfatació, si es practica acuradament pro
dueix molt bons resultat~ a la vegetació, con
serv:ant-la mo1t sana. En canvi' quan les malal
ties envaeixen els patatars ocasionen estralls de 
consideració, tant en la quantitat com en la qua
litat de les collite~. El moinent més oportú per 
a sulfatar és a les acaballe~ de la tarda, ja que 
la h:umitat de la nit afavoreix considerablement 
la difusió del suLfat. 

Una escampada de sul!fat de ferro en pols a la 
dosi de 70 quilos per hectàrea abans de la plan
tació, imprimeix a les plantes una intensa ver
dor que les fa inolt mé~ resi~tents a les inva
sions de les malalties criptogàmiques, i .per aca
bar tinguem sempre en compte que les patates 
procedents d'una vegetació lliure de tota malal
tia tenen l'èxit assegurat en la seva conserva-
. , 

ClO. 

Seguint al peu de la lletra tots aquest~ pro
cediments podrem acons.eguir anyalment tan bo
nes collites que, comparades amb les d'uns 
qua~ts anys endarrera ens semblaran fabuloses. 

JOAN VALL:B:S ESTRUCH 

Vallbona, gener 1931. 

dels fruiters 

de somnure, cada vegada que veiem un escrit, 
en què se'ns fa una descripció de la poda con
venient al perer o al pomer, o al presseguer, li
teralment calcada, é? a dir una traducció per
fecta, de qualsevol descripció dels mètode3 que 
es practiquen amb èxit en els fruiterars en aes
paliers», o en les «!¡en:es» fredes o calentes, o 
a tot estirar en les plantacions als quatre vent~, 
però pujades en les formes artificioses de cor
dons, fusos, piràmides, «gobelets», etG., que 
allà a tanta perfecció han desenrotllat. 

Però és el cas que aquí no es troba un sol 
invernade amb arbre~, i e.s comptarien pels : dits 
de la mà les plantades pujades arrecerad.-es a 
parets, o en formes artificioses. I encara quan 
aquí es tracta de pujar f.tuiters en cordons, en 
filferros o parets, etc., hom s.e troba que el nos
tre clima més calent empeny els fruiters a for-
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tes vegetacions i a què responguin ben poc exac
tament a l'estímul de la poda, feta a la manera 
diguem-ne francesa. Per tan t l' única tècnica 
de poda que aquí es predica deixa d'ésser tèc.ni
ca des del moment que és una cosa inadapta
ble. 

I, ¿com es resolt la pod~ aquí en ks nostres 
comarques catalanes? NaturaliD:ent, faltant la 
base tècnica que hem dit que fa]!tava, s'ba de r :
soldre d'una manera errada. 

Com et> fa la, poda a Catal!wwya 

En els casos en què més interès es posa a fer 
la poda s'encarrega de fer-la a una colla d'o
brers especialitzats, que es diuen «colla d'es
porgadors», i que fan la feina de tot el poble, i 
duts pel crèdit que s'han guanyat van demanats 
de l'un a l 'altre pobTe, i a vegades fins recorren 
comarques ben apartades de la seva pròpia . En. 
les comarques de molta den~itat d'arbres hi ba 
colla o colles en cada poble. En le$ coh"Larques 
am,b pocs arbres sol haver-hi un o alguns homes 
que també es diuen esporgadors i que també fan 
aquesta feina per altri. 

Fan bé l'esporgada? La podrien fer millor? 
Rodonament hem de dir que no ho fan bé. 
Aquests esporgadors en els casos que fan honor 
al seu crèdit ~ón uns molt destres i àgil's opera
ris de la destral i altres eines de tallar . No us 
hi juguéssiu pas a tallar una branca ambs menys 
cops, amb un tall més net, i amb més pre.cioió en 
el punt marcat prèviament amb una ratlla, p r 
què perdríeu . Pe;:-ò aql!-ests bons operaris, i els 
fructicultors qui els fan treballar no s'han donat 
encara compte que el podar no és precisa
ment el tallar ràpidament i bé, branques a torl 
i a dret, ~ens massa consideracions, sinó que el 
podar bé consisteix a tallar precisament les bran
ques que caL, només les que cal, ' i justament 
aquelles, no pas unes altres . · · . 

Si teniu una mica de pràctica a conèixer la 
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gent p ~r la seva cara, i per la manera d~ dir les 
coses, podeu fer una experiència que us donarà 
sempre el mateix resultat. F eu a aquests espor
gadon¡ només aquestes dues preguntes : - ¿Per 
quin fi feu la poda ? _¿ Per què talleu aques
ta branca, i en el punt on l ' heu tallada? , i veu
reu. sempre una cara de sorpresa fins en els ca
sos que us responguin, que moltes vegades us 
quedareu sens resposta . Realment no han pen-

·sat ni ~aben ell que pretenet). amb la poda, ni 
el perqu~ t allen. una brancaJ i no l 'altra que hi 
ha a l costat. 

És clar que en comarques de molta densitat 
d'una sola espècie i varietat de fruiter com: és ara 
el Camp de Tarragona amb l 'oliver, a t ravés de 
les generacions d'esporgar olivers , la poca o mol
ta aptitud de destriar els r.=sultats derivats d 'una 
pràctica bona o dolenta, ha fet adoptar als pa
gesos una bona pràctica, l ' ímica bona, i rao
nable. I en aquests casos encara que els espor
gadors facin una feina maquinal, sense discernir 
perquè la fan d' aquella manera, fan _però una 
bona esporgada. Però aquests bons. esporgadors 
d'olivers arbequins no els poseu a esporgar pres
seguers, o fins si -voleu oliver s d 'una altra va
r ietat perquè no faran r es més que desgràcies 
a l 'engròs, ja que els esporgaran com els oliver s 
que són l ' ú nic que saben e~porgar. 

I aquest és el cas dels espo:gadors del L lo
bregat. Aquí fa relativament ,pocs anys que hi 
-~ón conreats els fruiter s, s' hi con;:-een totes Les 
espècies, i de cada espècie un llarg nombre de 
varietats . És per aquest fet de la múltiple va
rietat dels subjectes que han d 'èsporgar-se que 
els esporgadors no han sabut elabora r - encara 
que fos inconscientment - un sistema de poda 
racional per a · cada arbre, que és justament la 
única co~a que pot admetre's . Molt lluny d'això 
poden gairebé per un mateix rassant tots els 
fruiters, t an·t se val que siguin presseguers, com 
perers, i tant se val que ' sigui.n una variètat com 
una altra . Aquests arbres d'un metre setanta i 
més, de ~oca nua, aquests presseguer s lamenta-
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blei:nent despullats de les brqtades baixes, i em
pesqs cap a les guies terminals, aquests frui
ters, replanats, tots els any~:?, de la copa, com sí 
una dalla mecànica els hagués arrasat tots 
iguals, aquestes soques que en el punt d'enfor
éament donen sortida a quatre, cinc, i més bran
ques, tot~s aquestes, són mostres .de desconeixe
ment complet de la poda, i que es troben arreu 
del Pla. del Llobregat, volen dir que els seu~ es
porgado';s 110 saben pas el que fan. 

I altrament la poda. és una_cosa que queda ben 
qetermin.ada pel mecanisme biològic de· l'arbre, 
presa en consideració la funCió que l'home pre
t.én desemotllar amb ella. 

No és pas possible en l'e~pai d'un article de 
revista estendre's en un e~tudi detingut de la 
poda, però direm tres o quatre de les idees 
que s'han de tenir presents en anar a esporgar, 
i que half de regir la poda. 

Finalitat de la poda 

. Pot fer-se amb mires a dÍstintes :finalitats. 
Per què faig la poda? Aquesta és la· primera pre
gunta que_ un ha e! e respondre' s en anar a podar. 

Pot buscar-se la finalitat de fer créixer l'ar
bre. En aquest cas la poda ha d'ésser nulla . .'l'o
ta extirpació de vegetació és en detriment de 
la creixença. 

Pot buscar-se donar a l'arbre, que vagi adqui
rint, una forma ornamental definida. En aquest 
cas, les tisores s'han de subjectar completa
ment a la forma que es vulgui dona;:-, sens te
nir eu compte per a res el creixement, ni la f~uc-
-tificació. 

I pot pretendre's J:a fructificació. La poda en 
aquest cas, ha de regular-se d'acord amb les al- . 
tres .pràctiques cult~rals, ja que amb la poda 
sola, no s'aconseguiria pas sempre. regular .o 
modificar la fructificació de" l'arbre. La in~ensi
tat de, la poda, és' a dir·, el treure m~s o menys 
brots i branques, és una cosa que sempre ha 
d'a.nar parallela a !.'estat de vegetació de l'arbre; 
o· sigui, dels factors que en ~n determinat di• 
ma la influencien, com són la riquesa de la ter
ra, la humitat · (i recs, 1es 'abonades, i -les con

reades. . 

Fora dels dos o tr~~ primers_ ~n:ys_._el1_ què ~n 
els fru{ten~ ·cal parar mol.t de cura a_ podar per_ 
a formar un arbre ben articulat: pro!!' esp~iat de 
branq~es, i convenientment a l'aba,s_l;_ qç .le;;o'ope

racions éulturals totes, calr en el suc.céssiu~ eú 
els Jruiter::s no curar de res mês ~.que _de aonar la_ 

convenient -poda de fructÍfi.éa.ci6: :..S 

R eaccions de l'a1·bre a la poda 

La poda desvigoritza sempre la planta. 
Si bé no és s.abut en quina proporció, se sap 

però, que a ~a extirpació de branques; corres
pon una reducció èl'arrels, o si no res menys 
una minva de creixement de les arrels. 

Sols un arbre envellit, amb conductes de saba 
llargs, i embussat~, és a dir, amb mala circula
ció de saba, pot rejovenir-se amb la poda, i re
prendre nou vigor. És e1 cas d'arbres amb bran
que~ altes i despullades de les parts baixes, o 
bé amb gr~ns àrees de pell morta,-. ja sig~i per 
ferides o corcs, .etc., que esporgats fort es rejo-

. . . 
vene1xen 1 renoven VIgorosos. 

En tots els altres casos la poda forta desvigo
ritza fortament, i la poda fln.ixa ho fa menys, 
però també resta vigor a l'arbre. 

Els brots .vigorosos que surten immediatament 
des~ota del lloc on s'ha tallat una branca, - o es
capçat, determinen la falsa impressió de què 
pren més vigor un arbre esporgat fort que un 
d'esporgat fluix . És un defecte d~observació, ja 
que observacions metòdiques de !laboratori han 
demostrat que al cap de dos anys només d'es
porgar fort un arbre resta ja visiblement endar
rerit a un company seu veí, que sols v:ingui es
sent esporgat fluix. L'esporga forta dóna brota
des més vigoroses, però 1'arbre esporgat lleu
ment té un major total de vegetació. 

L'esporga estimula la formació de brots i ulls 
de fustà, i al revé~ l'absència de poda és apta a · 
la formació d'ulls de flor o fruita. 

Dues branques veïnes d'un mateix arbre i si
milars de força, se les pot modificar amb la poda 

., ., en el .sentit que convingui a l'esporgador. La 
· branca podada _més ~nèr~icament anirà endarre

rint-se a la seva companya, i permanentment po
sarà brots de fusta, rectes i tendre~ . La branca 
que s'ha podat poc avançarà considerablement a 
1' altr~ i tèndiià a· brotades tórtes i ~planes· que se
ran màximatu"enf propénses a portat fruíta . El 
mateix principi funcionarà a gúst' de l'esporga- . 
clor si vol igualar una . branca . grossa -a. una: petr
tà, o al t;.evés, fent la inten~itat "de poda conve~ · 
riientmen( repartida. · 

· Aquests principis són bàs-ics i funcioñen· sem
pre de la manera que s'han anunciat én t(Jta ·clas
se d'arbres : Per tant, · cal tenit-'los semprç pre
sei1ts en ·encarar-se à un arbre i fer-se la pre
guntà :. com -~1 vaig a podar?, ¿i qüè pretenç ,que· 
faci l.'arbre? ·· · 

M odalitats_ e¿specífiques i varietats de cadÍJ, ·arbre· 

Ja hem dit que segons el que e.s pr~te]!gui es
timu~ar amb lra poda i si es vol forçar la_ pro~uc-

ció, que segons la terra, adobs, reès, C?nreus,_ et.:: 
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cètera, que es donin a l'arbre, cal fer una poda 
determinada . Encara totes aquestes condicions 
iguals, és a dir, invariables per a tot un camp 

d' arbres, cal tenir molt en compte la pròpia na
turalesa de ].'arbre en qüestió. 

En efecte; un presseguer no fa pas la fruita 
igualment disposada que una perera, i aquesta 
a la vegada té les seves diferències amb la pome
ra, o el noguer, o el cirerer, etc. Cada espècie fa 
les :flors en una mena determinada de fusta . 

E ls presseguers, per exemple, fan la imlnen 
sa majoria de :flors en ulls laterals de brots i ra
metes de l'ariy anterior. No gran cosa en rame

tes més curtes que arriben a viure :un parell 
d'anys. Els dards no hi compten per a res, es
sent difícil de trobar-ne cap. 

Le.s pruneres japoneses fan igualment la :flor 

en fusta de l'any ante:rior, però a més t enen una 
bona proporció de dards que des de1 segon any 
carreguen de :flor, i que en viuen només que dos 
o tres . En eUes els ulls de :flors també són sem
pre laterals, mai terin.inals . 

Les pereres tenen la majoria de la :flor en dards 
ja vells de tres o quatre anys, i Ja :flor hi és te;,-

minal. L at eralment es renova cada any en fusta 
el mateix dard arribant a viure deu anys i més. 
Aquesta és la característica . 

Si . això fos absolut i invariable per a cada es-

La destil·Iació 

L A .manera primitiva de destillar el romaní es 
feia en el mateix indret on es collia aques

ta planta . . El material era ben senzill . . Un alam
bí. fàcilment transportable, dit també de mun

tanya, el qual es co11oca damunt d'un cercle apla
nat de ferro, sostingut per pedres, o bé damunt 
d'un tres-peus . La .installació es realitza prop 
d'uaa font o vora un rierol. 

Els ajudants tallen les plantes dels voltants i 

quan el paratge s'ha ben resseguit, llavors la 

instaUació es trasllada una mica més. lluny. 
Si la comarca té moltes carreteres la installa

ció pot ésser fixa i el romaní es transporta en 
v.:ehicles . 

El romaní es pot destillar tot l'any, principal
ment des del mes de maig fins e] de setembre, 

puix que la planta conserva la :flor durant una 
llarga temporada. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

peCle, seria fàcil de tractar-ies segons un patró 
invariable, prèviament definit. 
· Però és eL cas que, dins de cada· espècie, exis

teixen varietats que trenquen el motllo genèric. 
Així, per exempile, una accentuada característica 
de la perera Bon Cristià d'agost és la de portar 
la majoria de la :flor en ulls terminals en brota
des de l'any anterior. Un esporgador que no ha

gués anotat aquest fet i es posés a escapçar totes 
les brotades tendres de l'any, se li enduria amb 

la poda la immensa majoria de la collita. 
Un cas parallelament divergent passa amb les 

jap.on~ses que porten molta s¡mg de· «p . simonii"' 

o bé de cep. domèstica», com. és ara la Gavína . 
Aquestes, contra la característica de les japone-· 
ses són notablement escas.ses de :flor en la bro

tada de l'any per portar la majoria de dards. 
Aquestes observacions disperses, però esçolli- · 

des d'entre les més remarcables referents a la 
poda, entenem i desitgem que serviran per a fer 
veure l'error en què es troben aquells esporga
dors que diuen : jo esporgo ¿·'aquesta mane;,-a, · i 

sempre d!aquesta manera. Igualment que aquells 
qúe escriuen «manera d'esporgar tall arbre» . La 
poda no pot fer-s.e invariable per tots els casos. 

:f:s una cosa adaptable a cada cas concret. 

R. SALA 

,. 
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La destinació deL romaní es realitza com . la 

de l'espígol. Es tiren les ràmes a l'alambic, és 
a · dir, les fulles i les :flors. L'essència es troba 

en tota la planta; excepció en la tija, o sigui la 
part llenyosa de la mateixa. Els òrgans més rics 

d~ essència ·de la planta són les fulles, i aques~es 
sembla que ho són encara més durant la :florae~ó. 

El rendiment en essència va de o' 350 a r' 2Òo. 

quilos per roo quilos de plantes. Les despeses · 
són le~ d'installació, mà d'obra i destillació. 

En les instaUacions de certa importància . es 
destina e1 romaní amb alambins fixes, emplaçats 
en un centre de producció. Els alambins són de • 

coure i pod·en contenir de 1.200 a r:soo quilós 
de plantes .' Hi han dues classes d'alambins : els 
d'aigua i e1s .de vapor. En els primers s'emplena 

el fons d'aigua fins a uns 30 centímetres d'alça
da, damunt de la qual es · col:loca un reixat o 

I 
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graella, i l'alambí s'acaba d'emplen?-r de roma

ní fins dalt. Es fa bullir l'aigua i el vapor que 

es produeix e}..1:reu l' es~ència. L'operació dura 

unes tres hores. 

En el~ alambins de vapor, un generador pro

dueix el vapor, e1 qual per un tub és conduït en 

el fons de l'alambí. Aquest essent ple de roma

ní i la tapadora o part superior del capitell aJ. 

seu lloc, s'obra l'aixet?- de vapor del tub que ar

riba a baix de l'alambí i la destillació comença, 

de~tillació que no dura més de quinze minuts. 

Les plantes es buiden d'un sol cop per una pa

lanca que aixeca el grillatge damunt el qual es 

troben les plantes. Quan aqu~stes han estat des.

tillades es fan assecar al sol i serveixen després 

de comb~stible per a l'alambí d'aigua. 

Els alambins mòbils són força cars, puix que 

llur generador tan sols funciona amb carbó i no 

permet utiJitzar les p!antes destillade~ i asseca

des. A més aquests alambins no poden servir 

mé~ que en els llocs on hi ha aigua abundant, 

puix que la destiUació de plantes aromàtique\? 

exigeix una gran quantitat d'aigua freda per a 

alimentar d refrigerant de 1'aparell destillatori. 

És per això que. s'ha cregut convenient transpor

tar les plantes als centres de destiJ.lació i no els 

alambins als llocs de producció de plantes. 

Els petits colliters solen tenir només que un 

o dos alambins en ple aire o sota pn cob=rt. Cada 

un d'aquests petits industrials destilla de 200 a 

z.ooo quilos anyals de plantes . 

Per a una prod.ucció important convindria des

tillar a vapor. Els alambins podrien tenir una ca

pacitat de 2.000 litres i podrien, essent dos o qua

tre, treballar alternativament. Les installacions 

modernes comprenen, o bé una bateria de grans 

aparells a bàscula, calentador a vapor, o bé gros

sos aparells :fixes, damunt voltes i color indi

recte. 

,Quan no és possible utilitzar el?; grans alam
bins que s'empren en - les indústries d'utillatge 

modern, es pot usar un alambí, de foc directe, 
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extremadament senzill, la caldera del qual pot 

contenir de 90 a roo quilbs de plantes fresques. 

En aquest ca,s, la collita s'ha de tractar a ~eguit 

per tal d'evitar transformacions .. Al fons de la cal

dera hi ha un engraellat damunt el qual s'aplica 

una espècie de capell, i tant l'un com l'altre són 

de· coure, amb forats nombrosos per a impedir 

que les plantes caiguin al fons de 1a caldera i 

no es torrin. A més, així s'evita també, i això 

és molit important, d'embrutar l'essència amb 

matèries resinoses. L'essència en sortir de l' alam

bí és límpida i cristallina:, com si fos produïda 

amb un aparell a vapor. 

La tapadora es perllonga en coll de cigne en 

un canó gros i obert per tal que els productes 

pe~ats que s'han d'eliminar no siguin pas arros

segats en el serpentí, sinó que retornin a la ca.J.

dera. La caldera i el serpentí són reunides per 

una tanca hidràu1ica. Aquesta millora és copia

da dels aparells perfeccionats. El serpentí i la 

tanca formen una corona de 15 a 30 litres que 

ajuda a la condensació dels productes olorants . 

Una bomba amb un canó de goma, que es ter

mina per una poma, buida l'alambí de l' aigua 

inare, 1a qual és bruta i negra com el lleixiu, 

mentre que en l'alambí àrab o perol, aquesta 

aigua hi roman durant tota la temporada i per 

consegüent perjudica l'essència. 

Quan l'aigua ha pas.sat s'aixeca la tapadora, 

després el capell foradat junt amb la palla des

tillada que es troba damunt, i per últim l'engrae

llat. Això es fa amb pn ba~tó llarg aïn.b un gan

xo al capdavall. Ja no resta més que buidar la 

caldera amb la bomba per a tornar a seguit a 

carregar l'aparell. El tap de la corona havent 

estat tret l'aigua s'escorre, però la que hi queda, 

essent a la temperatura de 6o a 8o graus no -tri

garà gaire a tornar a bullir. 

Per a acabar d'emplenar la caldera ai:n.b els 

15 o 20 litres que hi manquen, es mes~a primer 

amb un ba~tó graduat la quantitat que falta, que 

serà la que s'haurà de bombar . Aleshores la cal-
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dera s'emplena de plantes, la tapadora es torna 
a pos.ar al seu lloc i la destillació pot tornar a 
recomençar. 

Els alambins de vapor tenen el defecte de pro
duir una essència que no és enterament soluble 
a l'alcoho] de So graus. 

Una petita fàbrica per a la destillació de ro
maní pot ésser in s tallada ' fàcilment sota un co
bert i pot estar composta d'un nombre indeter
minat d'alambins en tola galvanitzada, calentats 
amb llenya, amb molta aigua, Ioo litres al mí
niín per alambí, comptant per alambí una ca
pacitat de I .ooo litres. 

La installació comprèn .: un · alambí de I .ooo 
litres (tipus Soxhlet) de doble embolcall d'aigua 
un vas :florentí de tola per a; separar l'aigua de 
l'essència, un fogó d'·obra amb o sem¡e ret~rn 
de :flama i amb xemeneia i una mufla per a des
carregar les plantes destillades . 

En les regions on s'explota la indústria resi
nera de pi, els aparells destinats a la destülació 
de la gemma de pi, poden amb algunes modifi
çacions en eJis aparells utilitzar-los _per a la des
tillació del romaní, principalment en els casos 
en què els alambins són calentats -per vapor di
recte. Aleshores cal tan. sols emprar una cistella 
de tela metàllica i el serpentí per a l'essència de 
trementina pot ésser utilitzat mitjançant vasos 
:florentins suplementari~ per a _la d·ecantació, és 
a qir, per tal de separar de l'a}gua l'oli. essencial. 

Pensem gue serà útil de no,¡;tres lectors des
criure una importa_nt d~stillacio de ronianí, amb 
utillatge moderl}, que funciona al Rosselló. · 
· Aquesta fàbrica comprèn sis alambins, dels 

quals quatre a vapor i dos casats o aparellats. 
El vapor prové d'un generador de 30 a 3.S metres 
de superfície de fogaina ; el combustible és el 
-romaní assecat a~ sol, ~e~prés d'haver e.stat _des.
tülat . La fàbrica té vuit obrers e~pleats per al 
'funcionament · de dia i sis per a la nit. 

La quantitat de romaní dèstillat en vint-i-qua
tre hores és, aproximadament, de 8.ooo quilos, 
amb un rendiment de 30 a 40 quilos d'essència, 
prom1g. 

Els alambins s.ón de coure roig, en tola del ma
teix de dos mi1ímetres de gruix, per als aparells 
La capacitat dels quals és de IS . hectòlitres de 
carga i de I. roo quilos de plantes de romaní. 
Els alambins s 'eli1plenen a m~ per ):nitjà de grans 
teles. La descàrrega de l'alambí es real'itza per 
un mecanisme q.ue aixeca el grillatge del fons, 
com també l'embalum de les plantes. La potèn
cia gira i hi totaLitat de les plantes destiJ.lades es 
tiren a un carro que .les porta a fora· a secar. 
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Aquests dos alambins estant carregats, es co
mença de posar-les en marxa enviant vapor di
recte en el' fons del primer alambí. Les plan tes 
s'escalfen i al cap de tres quarts comença la des
tillació, la qual es continua tre~ quarts més. L'ai
xeta de tres vies posa en comunicació l'alambí 
amb el seu serpentí. AL cap. d'.una hora i mitja 
es fa funcionar l'aix~ta de tres vies, p~r tal d'im
pedir la introducció de vapors en el serpentí, di
rigint-les en el segon alambic. Allí la destillació 
s'acaba, le~ darreres porcions d'essència es con
densen en aquesf alambí, i al cap d'una hora 
s'atura la destillació, la du_ració total de la quaL 
ha estat de dues hores i mitja, Llavors s'intro
dueix el vapor directe en e1 segon al:;mbí, les 
plantes del qual han estat calentade~ pel vapor 
procedent del primer alambí, i la destillació re
comença durant una hora aproximadament_. 
.. : Durant aquest temps l'obrer ha descarregat i 
carregat de nou el prime; ·alambLi després tan
ca per 1 'aixeta la comunicació . entre el segon 
~lambí i el s.eu serpentí, i per últim envia · els 
vapors de destillació del primer alambí al 'se
gon. Aquest vapor carregat de ~es darreres por
cions d'essència continua en el. segon alambí i 
es combina en el primer calentant les plantes i 
l'op~ració es continua d'a_questa manera, &ense 
parar. 

L'avantatge que presenten els alambins casats 
o ajuntats rau en L'economia notable de vapor i 
d'aigua de condensació dels vapors (aigua i ro
maní) ,. L'inconvenient és el perill q'exP.losió, 
puix que si per inadvertència un obrer po_&a l'ai
xeta de tr~s vies en una posició tal que t'aixeta 
tanqui la comunicació amb e1 ·serpentí i amb 
l'alambí veí, el vapor no trob¡mt sortida en un 
aparell que no és fet per a suportar la -pressió 
d'un genera?or, farà .explotar l'alambí. Per co~
següent ca·ldrà vigilar el treball dels obre~s : Pe~ 

-~al cl'evitar e] perill d'explosió. 

Amb els . alambins de· petita capacitat l'essèn
cia obtinguda és més fina i .la planta més esgo
tada. 

La venda d'essència de romaní és fàcil, puix 
que té moltes aplicacions. Aquesta essència en
tra en la preparació de productes de primera qua
litat com en l'aigua de Colònia i els sabon~ fin&. 
A Alemanya l'ci.· fan' .servir per. a desnaturalitzat 
alcohols, per a fabrícació de vernissos fins, pin
tura fina, teles encerades o de linoleum. 

L'essència de . romaní es ,transporta en bidons 
de coure estanyat de 20, 30, 40 i so quilo&, se
gons la importància de la prod_ucció. 

I 
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Acciò 'de . la llum en -la síntesi de les vitamines 

E~periència de la formació de ia vitamina C en 
- el 'germèn de la· civada . - -- <:: 

·LA fo~in~ció de le~ vitamines en relaci~-- à.-' l'~s 
. rad1~cwns llummoses ha estat una qüe~h9 

molt estudiapa, e'sp::ci'alment pel - que afecta a 
ia vitamipa antirraq~ítica, al qua-1 pels s'eps. re~ 
sultats començ<! a cridar l'atenció br~~atològica~ 

La vitamina A 

La vitamina _ A o antixeroftàlm,íca -pertany aJ 
grup de les liposolublès i té ·la funció d'af<J.votir 
1a creixença delii jo\res animals tot impediu( ·en 
ds ~nimals ¡.n<?lt sen;ibles à la j:nanca d'aquesta 
vitamiija, com .són els ratolins, 1' afecció c;lels tei
xits oculars, "ets quals es manifesten, quan ._hi h~ 
carència de dita vitamin:a, pet x~rosi conjuntj~ 
val i ulcèració çòrnea. . 

La vitamina A és particularment _ abupdant, en 
les grasse_s dels òrgans de forta activítat funcio
nal, com l'oli de fetge de bacallà, riquesa vita
mínica què · s'origina ·p~r l'al~mentació . planctò~ 
òica que realitza aquest peix: Les pl'!-ntes. s"ón; 
per regla -general1 molt riques d'àquesta vitami
na . La vitamin~ A de _la llet prov~, com la de 
l_'oli de fet-ge de bacallà, dels aliill_e~ts vegetals . 
Així, la Uet _de vaca és tan més- riGa en yitaini
·nes A e-om més farratges verds consumeix là 
lletera, i a .l'hiv~~n les vaques estabulades no do
nen la llet tañ abundant en _vitamines -per estar 
sotmeseii a un règim sec . . 

La vitamina A dels aliment~ pr6v_é: deL calor. 
Actualment es tenen forces coneixements respec
'te la con~titució química. de Ía vitaffi:ina À. Els 
"investigadors Drummond i Takahashi han de~ 

mostrat que aquesta vitamina es troba en la zo
na insaponifica_bie de Jes grasses: com una' mena 
d'estearina semblant a la colesterina; a la qual 
han denominat, ·biosterina. ' . . 

Recordarem que segons alguns autor"s l'orga
nisme anim.al és incapaç de sintetitzar la vita~ 

mina A, la qual provindria dels vegetals, únics 
organismes productor~. -

S'ha tractat <:l'establir una rélaçió_ ·eutre la. ri
quesa de vitamines A dels vegetals. i llur inten-· 
sitat de funcions c_lorofi~anes. Bs indubtable que 
'res plantes vérdes operen una veritable síntesi 
de la 'vitamina A, co¡.n han demostrat Drummond 
i Coward, cultivant Trasdescantia i algues ver-

des en medis artificials de cultura assèptica . Els 
referitS:·:roiors : dínt~n '·que - els "gen'nens no asse
cats de dïvet~"tlS. - Uavors tenei:Í. Ún contingut ·en 
·vitamii1a A .maior que el ·dè -les Uavots de les 
·quals proveneil' ~nentre -q}le els -gèrmens secs . n.'o 
·augmenten . ·el. cobti:ÚgÚt · vitarníniG -inicial de la 
s_èment. Contra aquesta mànera d'opinar les re
cerques de.:Wilsón i Stepp s'hi troben òposades ·: 
·aquésts han .trobat que. els gèrrt~ens assecats de 
~granes tenien :un· conti.nguf de vitamina A força 
-ilniportant-,' capaÇ de completàr una ració amb ca
·rènçia d'aquests factors, a la proporció del 5 per 

' ·ro·o. Certament que el's gènnens verds en coríte
neri més, de fotjna que les experiències de Drum
·mon<f i .Coward devien pecar per haver · donat 
.una quantitat massa petita -de gèrmens. 
- Un ·àltrè exemple que es pot Citar respecte la 
formacíó ae la . vitamina A independentment de 
=1a llum és la seva presència en diverses bactè
ries~ com" en- el ilèvat de cervesa, on evidentment 
·no e¡:¡ -pot parlar d'acció clorofilia:na. 
· ' S'ha coin:p.arat la riques.a de la vitamina· A de 
-les fulles amb la dè le's parts rad-icals de diver
.sès p:lantès,. obtenint resultats variables, segon~s 
·re·s· p1antes; puíx quê mentre -la pa~tanaga é¡> i-i
·ca de vi-tamines. en el rave, l'a part carnosa del 
nap n'és pobre. P èrò aquestes dades no serveixen 
·cértament per a · demostrar . una possibilitat afir
mativa o negativa de sintèsi respecte la llum, 
per -l'even'tualitat de - Yein.igració ·de les vitami
·nes de les parts verdes a les arrels de les p1an
·ïes. La s~ntèsi de-la Vitamina A' és, doncs; P.Ós"
'.sible àdliúC eti'~< absè'ncia -de lcc llu'l'li. Recordem a 
·m€s ·qu_e les temptatives ·d'obten:ir :aqueiita vita
'minà: a-rn b irradiacioiis · de raigs ultra· violeta -en 
aÍ~ments· inactius falliren per Gomplet, per més 
que Steèmbock Í -Biack' creguessin que havien 
·trÒbat aquesta facultat per a ·- les grases. Poste
.norníent Drumnoud, Coward- i Hanciy démÓs
traren que es tractava d'un error d'experièn
·éia·, ptiix ·qu~ t'efecte ·dè les gr'a¡>_ses irradiades 
era témpòrà.l, degut a la ·manca en la ració del 
fador a:nti~aqlútic·, que ¡}ortava la gra~sa irra
·diadi doriailt per resultat un defecte passatger 
de . majór resÍstència er! comparaci6 dels lots en 
la ració déls qual's mancaven els dos factor¡> Vl

tamfnlcs. · · · · · 

·· · Podríem aixf mateix citar. l'experiència de 
L'uc~, el qua1 va demostrar com e1 contingut en 
factbrs A · 'de ·la llet n·o varia, tenint la vaca 
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a les clares o a les fosques, mentre que les va
riacions existeixen, segon;:; que el règimen sigui 
verd o sec, augmentant en el primer cas ei: con
tingut vitamínic. 

La vitamina D 

El segon factor liposolubJe és la vitamina an
tiraquítica, calciofixatriu o vitamina D de Drum
mond, la qual e!';tigué un temps sense diferèn
cia de la vitamina A, però completament diversa 
per: la seva major resistència a l'acció del calor 
i de l'oxidació. No hi cap dubte que es tracta 
de dues vitamines diverses, puix que la mante
ga té un poder antiraquític o com els espinacs 
que no posseeixen el factor calciolxatriu, essent 
ambdó~ aliments rics en vitamina A. La vita
mina antiraquítica es troba abundant en les gras
ses animals dels òrgans, especialment en el fet
ge de bacallà i en les ·fulles verdes, però manca 
o s'hi troba en molt petita quantitat en els olis 
vegetaLs, amb excepció del de palma i el de coco. 

Els individus en experiència més sensibles a 
la deficiència de vitamines són els rats joves. · 

Recordarem que la normal disposició de les 
sals de calci en l'esquelet del~ individus en 
creixença exigeix un equilibri entre el fòsfor i la 
caLc; i que aquest equilibri deu trobar-se el ma
teix en la ració que en líq:uids orgànics ; un de
fecte d'equilibri, especiall;nent :un excés de calç, 
té per efecte una disfrofia en ~1 desenvolupa
ment de l'esquel'et. L'acció de la vitamina anti
raquítica fa possible una <:alcificació normal. 

Un dels fets més intere!'¡sants respecte els fac
tors antiraquítics, és Ira possibilitat de la seva 
.síntesi sota l'acció dels raigs lluminosos. Fa 
molt temps que era coneguda la propietat tera
pèutica de ia llum solar ·sobre el' raquitisme h'Q.
mà; successivament Uldschin·sky demostrà la 
possibilitat de substituir els raigs solar~ per Fac
ció terapèutica dels raigs ultra-vio1eta d'una 
làmpara de mercuri i en general de tots els fo
cu~ lluillinosos emanant radiacions de llarga ona 
entorn de 290-300 micres, o !';igui de les radia
cions de l'espectre que po!';seïen la PJ,àxima acció' 
química. 

Una sèrie d'investigacions han demostrat des
prés la possibilitat de gorir el raquitisme expe
rimental amb l'expo~ició dels i11dividm¡ mitjan
çant els raigs soLars o provinents d'una làmpa
ra de mercuri. D'aquesta obs·ervaci6 s'ha arribat 
al descobriment que no és necessari irradiar els 
animals pet: a impedir l'operació del raquiti!';me, 
sinó que n'hi ha prou ep. irradiar llurs aliments. 
Respecte aquesta qüestió hi h~vien una sèrie in
nombrable · de recerques destinades a demostrar 
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la possibilitat d'activació de diversos aliment!'; : 
recordem la fàcil activació dels olis vegetaLs, es
pecialin.ent de l'oli de cacauet, com demostrà 
Rondonis, de la llet fres<;a o se_ca, de les fulles 

. verdes o dessecades i particularment dels prepa
rats comercials de colesterina. 

La irradiació no deu ésser massa perllongada 
ni massa int~nsa, especialment en matèries molt 
actives, puix que es corre e1 ri!';c d'obtenir efec
tes contraris als desitjats. 

Les recerques s'han dirigit a isolar les subs
Üncies actives per radiació i aque!'¡tes es troben 
loca]itzades en la fracció insaponificable de les 
grasses, o !';igui en la fracció colesterífica, la 
qual irradiada presenta una modificació d:: la se
va propietat químico-física, modificació que es 
caracteritza per la manca de precipitació de la 
part activa en la digitonina·, la qual precipita les 
colesterine!'¡ i a més la propietat, demostrada per 
Takahaski, d'emetre raigs d'ona de curta lon
gitud, capaços d'impresionar una placa fotogrà
fica en l'obscuritat. Ultimament Wíndans de
mostrà que no era la colesterina la substància -
de potència antiraquítica en la irradiació, sinó 
.una e~terina particuLar acompanyada d'una pe
tita quantitat de colesterina, i ell fou el primer 
en isolar-la del - sègol o· segle, donant-li el nom 
d' e-rgo s terin.a. 

S'ha pogut obtenir una estreta relació entre la 
vitamina antiraquítica i les radiacions llumino
ses, però és l'energia dels raig;:; químics de 1'es
pectre solar que presideix, per regla general, la 
síntesi d'aquesta vitamina. No ob!';tant, nosal
tres no creiem que · tal · energia ,sigui l'única 
capaç d'originar l'activitat de l'esterina anti
raquítica, ja que l'activitat vital del protoplas
ma pot, segurament, arribar al mateix resultat 
utilitzant altres energies, anàlogament al que 
passa en altres fenòmens vitals, e!'¡pecialment els 
organismes vegetals, els quaJ:s en llur cicle vi
tal no utilitzen la llum (bactèries, plantes ver
des durant el període de germinació de les lla
vors, en d qual els gèrmens joves viuen a ex- _ 
penses dels materials de reserva, sense necessi
.tat de lluïn). No fa molt que, Stepp ha demo;:;
-trat la formació de vitamina antiraquítica en la 
germinació de sements en plena obscuritat. 

Les investigacions de Luce són interessants. 
L'autor demostra que la llet de les vaques ma-n
tingudes en pastura i per consegüent en plena 
llum té un valor antiraquític en la rata superior 
a la llet de 1es vaques mantingydes en l'obscu-

. ritat i en règim sec. 
Això demo!';tra, que resulta d'un positiu 

avantatge la: importància · de la pas.tura pel bes
tiar de llet a l'ensems que la utilitat de la bona 
iUuminació de l'estable, fent que la llum natu-
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ral entri pe1 mitjà de cristalls o vidres blaus o 
violetes, ds quals permeten el pas de raigs llu
minosos de menor longitud d'ona, b sigui, raigs 
actius. Aquesta llum blava o 11?-0rada no s'oposa 
a les conveniències zootècniques, puix que com 
és sabut, l'excés d'iUuminació constitueix un 
exitant per a les vaques; les quals han d'estar 
sotmeses, si e~ vol una regularitat en la pro
d_ucció, a una llum pàllida. 

Ens cal-:així mateix retreure les experiències 
de Steeï:nboc1<, Hart i Elvehjem, que demostren 
com l'aèció favorable d_e _La llum es manifesta en 
el raquitisme dels joves animals i en. el meta
boLisme de la calç i del fòsfor del1¡ animals adults. 
Els sus_dits autors també han expêrimentàt que 
els, farratges assecats a la llum deli sol posseeixen 
propietats antiraquítique~ força més accentua
des que els fems obtinguts en l'obscuritat. 

Anàlogament el . poder antiraquític dels ous 
provinents de gallines alimentadès anib manca 
d'aquest factor es troba en relació amb el grau 
d'irradi:kió lluminosa a què havien estat expo~ 
sats els animals. Cal tenir pres_ent que els ous 
pobres en factòrs antiraquítics donen un percen
tatgè inferior de pollets, segons les experiències 
de Hughès, Payne, Titus ï Moore. 

La vitamina E 

La_. vitaï:nina · E, o vitamina de la fecunditat, 
fou descoberta per Bishop, E vans i Sure ; és li- . 
posoluble i sembla presidir la normal funció de 
les glàndules sexuals i l'evolucfó d-e l'~m.brió 

ï fetu~. 
La vitamina E es presenta en les fulles ver:J 

des, en la carn, mantega i en :nolt:a abundància 
en_ els gèrmens de 1es llavors, especialment en 
la. civada. _ Amb civada germinada ~'ha arribat a 
retornar la 'fecunditat en alguns bòvids, . quan 
aquesta,. nat~ralmet~t, no ha . estat ~a':lsada per 
a:IteraCíons anatòmiques, com s'ha pogut obser
vaz eJt. la. gra~ja experime~tal de Beltsvill~, Es
tats Units .' L'ús de les sements germinades de 
civada hà. e¡ltrat en la pràctica de i'aliïnentació 
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de les gallines amb bon resultat per a la produc
ció d'ous. 

La independència de 1a vitamina B de la in
:fiuència de la llum s'ha demostrat per la seva 
gran abundància en les sements germinades el 
mateix en el buid que en la llum. 

La vitamina B 

La vitamina B, o antineur~tica, é~ la més di
fosa de la natura, _solluble en l'aigua i en l'al
cohol, resisteix força la calor i està continguda 
abundament en la llevadura de cervesa, en les 
llavors de cereals, ous i es troba també localit
zada en totes les plantes i teixits animals. 
Aque1;ta vjtaï:nina manca en la mantega i en el 
llard_ i l'oli de fetge de bacallà. Per regla gene
ral, el factor B està s_empre present en els tei
xits on existeix plasme cellu1ar viu, però man
ca en els teixits de reserva i de sosteniment. 
Aquestes consideracions e~ poden aplicar a les 
altres vitamine~. 

L'acció de la vitamina B e~ comporta im!lJedint 
els fenòmens nerviosos de la polineuriti (acció 
ben demostrable en els colomíns · alimentats amb 
una ració _ amb carència de dit factor), com tam
bé d'afavorir la creixença la qual es· demo1;tra 
cLarament en els mamífers, principalment en les 
rates joves. 

Segons Pugliesc, el qual proposa per aquesta 
vitamina el nom d'eutomina, la vitamina B rea
litzaria una acció tròfica i neuro-tònica, estimu
laria les secrecions digestives i tindria una in
:fiuència favorable en els processos de creixença. 

La gran riquesa en vitamin~ B en la llevadu
ra de cervesa constitueix una prova de la inde
pendència ~e la sl.ntesi d'aque1;ta vitamin,.a en
front de ·l'acció dels raigs lluminosos, com tam
bé és una demostració en el mateix sentit la pre
sència d'aquest factor en moltes bactèries, en
tre elles la del tifus i paratifus: Una ·altra dada 
a favor d'aquesta consideràció és_ el gran aug
ment de vitamines B que es realitza en- la ger
minació de les sements obtingudes tan a les fos
ques com en plena llum. 

LA MII:LOR TUB-ERIA PER A 

CONDUCCIONS· A PRESSIO 
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La ·vitamina :C · .. 

La vitamina e, ò.· an-tiescorbútica, _és soluble 
en l'aigua i a l'alcohol, ·però gens ·resistent .i là. 
calor, · especialpJ.ent en m~di arcalí. Aquesta v.ità:, 
mina es troba .en tota mena _de . f.ruita frèsca, en 
les verdures i en molta abundància en el suc de 
llimona; també es present a la carn i en les gras
ses, principalment en · els ànimàls aLimentats en 
règim verd o en pastura . T otes les sements ger
minades tenen ün: pode-r: antiescórbút'ic. La -vita
mina e es form"a ai7(í,: n;,a-teix eii t'òb~é~ri fat~ ~lir 
llavors germinades segoñ~ Ï~s ': experiènéie~ de 
Weill i Aggleton . · · ':-:--:7: ~ ·• 

A propòsit d' a~u~sÜ. ~irirhinlf;· 'jo. -he .. reaÏit:?àt: 
algunes . experiències.' ~È~ · '~n . llit. d~ 'ser~~d~r~-; 
he f~t germin~r - en do'~ :cijes se~.e~t~ d~ . ~i.vada_ ;' 
t:na part de les llav9rs, g<;rmij:Jaren. _en un: local 
perfectament fosc, com ho , demostrà .ia ma~~a , qe 
clorofila . en els · gêrmens. .; una alüa .P'<l;r•t .de .lés 

• .J • .. • .... # ~ • 

Llavors .es féu germ_in~r ~n. plena llur,n. . . . .. ,,f~ 

Els subjectes d'experiència foren con·ills .d'lti-:. 
dia joyes, . subministrant c·a . aquests añiilials 'u.ña 
alimentaèió à base· de gra:rtes· seques de' civada 
i palla à voluntat, i dèsprés ' una :petita quantitat 
de fenc bullit. Aquest -règim nó és tañ sols defi_; 
cien f ên. vit:àmina· e, sinó-també en s'als. Però jo' 
cr~c qu~ fespectè ~1 parti~·~là.i·"s 'li~ diva.gat molt ,' 
puix que tot instituiJ?.t un règiw. d'expe;iència 
vitamJ.nic.a. es _limita en.sems 1:~tció vi_tainínica a 
Üna-: . sol~ pa;t de la " ~e~~ ~ ~~tiviÍ:àt. A prQpòsÜ:~ 
d'això recordaré un fet : d~ . la vita~ina antir,ra
~llítíca1 la qual e~ m,ost~a~a .~.;~cierit ·p-e;· ~I· des: 
~nvolupain.ent esq11elèti_c .qe}s a_1;1Ím3:l~ amb e_qui
libri :salí de fòsfor i çalc; . . r enc~ra el fet, beu es
tudi~t ~n - aquest laboratori 1 d.e Ja .mo:r;t ràpida 
de1s .g'oss~s ali~entats amb .. car111 -p~s.sada per i:.au~ 
t<2cl_au,· pe_rò .. que no mori~n ~qu.an a la '~carn; ¡;tuto.,_ 
clav-itz?-da:. s'hi _ategia 1:1-na_ mqpica quan_titat_ d-e 
pfeparat · vi~mínie {Uevaduta _Qe c_ervês-a). 

-. La nr.eva èxpèriència eS' disposà de la següent 
mànerà: doq conills d'fñdia -forèn sótnreso's· ·a] 
règim bà-sic ; cinc, al inatei-x fêgim -més -ro·· grams 
de, gèrmens secs ; i en fi; ei~ ~ m~ .de·'la· mateixa 
manera bàsica més 10 grams de gèrmens verds. 

Els dos conills alimentats amb carència vita-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

~qsadàment ·als quaranta dies, segurament· per 
causa de lesÏOlJ.S pulmonars . 

Per _à a_ssegurar-ine de què els conills d'índia 
no ha vien sofert ·per . la ració escorbutígena. ín te- . 
gra amb · gèimen~ de èivada, vaig realitzar la pro
va ·seg1.i.ent: vaig privar als-· conills dels gèrmens. 
dê .civada, .alimentant-los únicament amb la ra
c-ió_ ·pàsica, controlant el pes en dos conills fins 
que tornaren a ésser norma1ment alimentats. 

é:~Í é1s conills alimentats ainb gèrmens secs ha-
gu-e:jsin sofert ··a ·causa· de la ració, haurien evi-. 
dent-ment experimentat primer t'acció del règim 
escorbutig.en i · haurien ·mort primer que els testi~ 
moriis.~ Això · no arribà perquè tant els conills de 
c:o~trolt ·com els que havien estat alimentats amb . 
gèrmens ~ecs o verds iniciaren la disminució de 
llur ·pes vers el? 14-18 dies,. morint alternativa-· 
ment .entre els ,23-30 dies,: eosa que demostra ·la 
qompl~ta suficiència de la ració bàsica integrada 
ab;lb: g~rmens secs Q verds. 

. Respecte les 'l.esions anatomo-pa~ològiques no 
m!·l;J.e :de conformar amb el que diu Di 'Mattei, 
d'e ' Ja· manca de les l'e·sion:S escorbútiq:ues .descri
tes · eú els . tractats; puix que no ~e trobat mai 
e11·' els. m~us coñills la descalcificació i mobilitat 
de les dents ; .en canvi he obs_ervat les hemorrà
gies condro-costals i periarticulars, més o menys 
accentuades en la meitat dels_ autopsiats. Una le
sió constant fou el pè} fàcilment· arrancable i la 
presència d'una ' ga~tro-ent~ritï' amb úlcer~s a 
l'estómac i algunes petites lesions al fetge i 1. 

n~jment L'acidesa de l'oriria pocs dies abins de 
1~ . mort, com ja ha~ia observat .Peyliese. 

· -Els me:us• resultats experimentals confirmen la 
possibilitat de ~~embrió vegetal d'operar lç¡. sí n -. 
tesi_ _de _la v.itamina e .àdhuc en absència de 'l' en-er-· 

... .l • ,. ~ J ~ .. ' 

g,ia Uum·in-qsq. 

-· Reunint ·totes les observacions i resultats 'vi
tals-e·s pot concLoure· que tenim 'ell ·la plapta-els 
organismes més forta-ment productors de vitami
n_e-s-.--.l.a possibilitat · d'·operar· la síntesi vitamíni-
ca -fora del factor llum sempre que la vida vege
ta}_ pot real'itz9-r-se a · les fc:>sques . ·És particular
ment interes~ant . el cas de ·la germinació de les 
sements en_ !es quals es pot determinar primer 
el contingut vitamí~ic i on L'embrió pot d-esenvo-' 
lupar-se sense l'energia lluminosa, però utilit
zant els materials de recerca acumulats en la 

mínica res.taren de pe~ constant fins els I~ i 17 grana. La forta activitat vital dels joves em-
dies, · i en endavant pérderei.J.~ :fàpidameñt d-e pes - l:iri;~-s · pót deterï:ilin~r ella sola la formació- dels 
i moriren entre el 22 i 27 dies. factors vitamínics .. 

Els conills que rebien gèrmens secs augmen- La funció que tenen les vitamines en les plan-
taren regularment de pes, o sigui que pesant tes és encara ignorat, però aquests deuen tenir 
200- 250 grams al començament de l'experiència _certament gran importància donada llur difusió 
arri~aren : al cap· de. -quai-anta-~is ctiès .i:t ., pesar(_~--~: êii .:.~t.:re.g~e':. ;êgetaÍ, ~P-~k ·que' són a més_lÒcaiit-

-. '\ ' . • ' . . r • 

3.7~-405·· grams . . Un d'aq;~estso- conilJs ~ ~OJ:'j im.:.~, -~ zades · e-il'·:les · p~rts . més acÜves de le? plantes 1 
.. -.;.. • - ... - . ~ .. •, -.:f-··~-. "- •. . ~ .,.;. 7 : 
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llur precoç formació coincideix amb el desenrot
llament de l'embrió. 

Tomo repetir que l'a síntesi vitamínica és pos
sible en absència de llum, aquest element indis
pensable a la majoria de les plantes. La possibi
litat· de la síntesi de .les vitamines de part dels 
organismes vegetaliS privats de cloro:fila, que te
nen necessitat com els animals de i:;ubs.tàncies 
nutritives orgàniques, condueix a allunyar la 
concessió que voldria considerar els vegetals com 
únics sintetitzadors de vitamines . 

Actualment es. tendeix a admetre que els ani
mals havien perdut la possibilitat· de síntesi de 
les vitamines que introdueixen el seu cos mitjan
çant els aliments, però conservarien la facultat 
de síntesi per les vitamines que caldrien per a 
realitzar el cicle :fisiològic. Així veiem com el co
loin és insensible a la manca de vitamina e, la 
qual és deficient en la seva aLimentació essencial-
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ment seca i aquest animal forçosament ha desin
tetitzar, puix que posi:¡eeix aquesta vitamina en 
els òrg'ans i teixits (Centenni). 

C01tclusi6 

Els vegetals poden sintetitzar l'es diverses vi
tamines àdhuc en absència de llum i en això con
corden les meves experiències demostrant la for
mació de la vitamina e en els gèrmens secs de 
civada . Però la llum, element indispensable a 
la major part de plantes afavoreix versembla
blement la formació de les vitamines, d'aquesta 
substànc~a, i:¡empre ignota, continguda en quan
titat mínima en tots els aliments i a la qual per
tany, com diu Pugliese, una part important de 
l'activitat funcional dels organismes vivents. 

DR. G. VIANELLO 

NOTICIARI 

LES EXPORTACIONS DE VI A FRANÇA PERILLEN 

Retalle-m d'una correspondència de Sant Sadurní, sig-

nada per J. Casanoves. . 
«Ha passat per Madrid l 'ambaixador d'Espanya a Pa

rís, senyor Quiñones de .León. Segons les referències mi
nisterials, ha conversat amb el ministre d'Estat, senyor 
comte de Romanones, sobrs les negociacions comercials 
d'Espanya amb França. Es desprèn de les aHudides refe
rències que les gestions de I 'ambaixador responen al de
sig d 'obtenir per a Fr~ça una rebaixa de les partides 
de I 'aranzel que graven l 'entrada dels seus productes i 
que afecten especialment la importació francesa d 'auto
mòbils, peces de recanvi, cobertes i alguns productes d 'ar
ticles de luxe. 

»Encara que la concessió, segons el ministre d'Estat, 
se subjecta a determinades compensacions que s 'esperen 
dsls francesos , aquestes no es desprenen de la impressió 
ni de les declaracions ministerials. 

>)La v~guetat de les compensacions que s 'esperen des
perta la inquietud de les comarques vinlcoles, que acostu
men a sacri:ficar a lss exigències franceses. Ningú no ig
nora que una de les causes de la ·semi-·ruptura aranzelària 
amb França és el tracte gairebé prohibitiu que dóna la · 
nació veïna als nostres vins. Fins ara les negociacions han 
anat amb certa lentitud , però sembla que el senyor Qui
ñones de León té pressa a satisfer els interessos francesos 
en perjudici de les nostres exigències econòmiques . 

»S 'ha de parlar amb més claredat, i és hora de saber 
quina és la base de la negociació a favor dels nostres in
teressos. Per ara sols es veu •l desig de complaure Frau-

ça en el que es refereix a la indústria automòbil, sense 
alludir, ni de lluny, quines són les compensacions per a la 
nostra economia. 

»Sorprèn l 'actuació del se-nyor Quiñones de León, tan 
amatent a vetllar sempre pels interessos de la nació da
vant de la qual hauria de defensar els d 'ací. 

»Es hora de fixar l 'atenció en les negociacions al:lndides• 
i de cridar 1 'atsnció del Govern, que amb tot i la seva 
interinitat, pretén negociar d 'esquena als interessos i a 
les exigències econòmiques del pafs . 

»Tal vegada les c?mpensacions que ofereix el senyor QPi· 
ñones de . León, en nom dels seus amics· francesos, més 
que d'ordre econòmic, siguin d'ordre polític. Els que hem 
e tat exiliats sabem com érsm hostes de França i estàvem 
a mercè de les exigències del dit pafs en les seves rela
cions econòmiques amb Espanya. P rimo de Rivera arri 
bava sempre a satisfer totes les sxigències aranzelàries 
franceses, per tal de' tenir controlada l'emigració i els exi

li ats. Era w1 servei que pagava car la nostra economia. 
Ara tal vegada passi el mateix. 

»Cal donar aquesta veu d'atenció, per tal d 'impedir que 
la voluntat incontrolada d'un ministeTi que no respon a 
altres interessos que els polítics del règim, pugui nego
ciar la seva seguretat en ·perjudici de la nostra economia. 
Cal que I 'ambaixador a París respongui millor a les carac
tsristiques d'una ambai..xada. Que els ambaixadors solen 
representar llurs països en forma del tot contrària de com 
el senyor (~u.iñones de León ens representa a P arís . 

»Prego a les comarques vinícoles que :fixin llur aten
ció sn els propòsits de Romanones i de Quiñones i que 
a ixequin llur protesta si es tracta de facilitar a França 
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una importació amb la rebaixa aranzelliria, sense les de 
gudes compensacions a l 'entrada dels nostres vins a Fran
ça . El punt de les negociacions ba d'ésser el vi; l'expor
t~tció que França ens· tanca amb un gravamen prohibitiu. » 

J_,A CONFEDERACIO SIN~DICAL HIDROGRAFICA 
DEL PIRINEU ORIENTAL 

S 'ha celebrat la sessió mensual de la Junta de govern, 
presidida pel marquès de Camps. 

Després d'aprovada l'acta anterior, la Secretaria don i1 
compte de la R. O. aprovant el Pla d'Obres que es cir
cumscriu al presentat a 1 'Assemblea, sense sancionar l'es
mena proposada por la Comissió de Pressupostos, i que 
fou acceptada per unanimitat per l'Assemblea. 

Sembla, però, que es trobarà manera de complir pr&c
ticament aquell acord sense vulnerar cap disposició. 

Tot seguit s'aprovaren els comptes del mes de_ gener, 
els quals donen una existència : 

A Caix.a-Pagaduria 
A Tresoreria de Finances 

Total 

PESSETES 

19.789'83 
1.240.487']0 

1.260.276 "93 

Pel director tècnic s 'imposà la Junta dels informes 
emesos des de la darrera sessió, i també del progrés dels 
estudis, obres i expropiacions, i també es donà compte 
de la marxa del Servei Forestal i Agronòmic. Quant al 
primer s'observa un notable augment de consultes i ges
tió de nous contractes de repoblació. 

La Presidència dóna compte d'algunes noves caracte
rístiques de contractes de repoblació que es troben a in
forme de l'Assessoria Jurídica. 

I després d'unes preguntes referents als estudis de·l 
Ter, pel senyor Pi ella i de canviar impressions sobre les 
liquidacions de quotes de tributació i acordar la formula
ció de rebuts peT a la tributació corrent, no havent-hi al
tres assumptes per a tractar, es donà per acabada 1!11 ses
sió . 

INSTITUT AGRICOLA DE SANT ISIDRE 

L'arribada al port de Tarragona d 'un vaixell carregat 
de fusta ·russa degudament preparada per a les necessitats 
de la construcció, ha prodtüt una gran alarm"a, perquè 
si el fet es repetia, se'n seguiria la completa ruïna de 
la producció forestal -d'Espanya i de les seves indústries 
derivades. . 

Per tal de fer-se càrrec de la transcendència que té el 
fet que Rússia pretengui envair amb les seves :fustes el 
mercat espanyol, anem a consignar algunes xifres. 

La superfície arbòria de Rússia és la següent : 

Rússia europea 
Càucas 
Sibèria 
Asia central 

Total 

152.240.000 hec. 
6.630.000 )) 

538.600.000 )) 
13.000.000 )) 

710.470.000 hec. 

La superfície total d'Espanya és de cinquanta milions 
d 'bectàries; en realitat, de bosc n'hi ha de 5 a 6 milions 
d 'hectàries. 

AGRICULTURA I RAMADERIA 

La creixença anual de la superfície arbòria de la l'l.úsc;ia 
europea pot avaluar-se en poc més de 2 metres cúbics per 
hectària. Això significa que d'aquesta immensa . massa 
arbòria se'n poden extreure anualment més de 300 mi
lions de metres cúbics de fusta, sense empobrir-la. 

A partir de 1921 Rússia ha incrementat la seva produc
ció forestal . Les xifres donades pel report Dolezel" a la 
Societat de Nacions són les següents : 

1922- 1923 4.000.000 m. c. 
1923- 1924 4.600.000 )) 

1924- 1925 5.300.000 )) 

1925 - 1927 7.800.000 )) 

1926- 1927 9.800.000 )) 

1927- 1928 13.600.000 )) 

La producció i la transformació dels boscos està asse
gurada principalment pels trusts forestals (organismes de . 
l'Estat) que empren com a mà d'obra els presos políticR, 
i que representen una cosa com les tres quartes parts de 
la producció. La resta de producció és obra de· les Coope
ratives i de les Societats concessionàries. 

A partir de 1928 els trusts forestals han desenrotllat 
considerablement llur producció, per tal d'assegurar l'exe• 
cució del pla quinqm;unal, en el que respecta l'aspecte 
forestaf del mateix. 

Aquesta producció havia d'arribar a 20.300.000 de me
tres cúbics en 1929-1930, i durant el darrer any del pla 
quinquennal (1932-1933) ha d'atènyer la xifra de 50.300.000 
metres cúbics. 

Importa examinar com es realitza l'explotació forestal 
eu aquell país. Segons «La Vie Economique des Soviets», 
publicació oficial de la representació comercial soviètica 
a França, s'estan construint carreteres i ferrocarrils pe'l.· 
a facilitar 1 'extracció de la fusta. Determinades zones 
ban d 'ésser completament devastades; en altres s'explo
tarà d'un 20 a un 30 per 100 de la fusta per a carbó 
vegetal i per a fusta per a les serres. L'explotació per 
zones permet evitar les carreteres permanents; es prefe
rible el procediment dels cam.jns provisionals, que s'nb
tenen amb més rapidesa i economia. 

«La Vie Economique des Soviets» consigna que en 
1929-1930 Rússia ha venut a F_rança el 15 por 100 del 
seu consum anual (fusta de construcció, fusta per a les 
fàbriques de paper, i dogues de castanyer per a les bó
tes) i a Bèlgica la meitat del seu consum (travesses de 
ferrocarril). 

Se sap per altre conducte que l'Anglaterra ha adquirit 
500.000 metres cúbics de fusta soviètica. 

En els esmentats països, i en altres, com els Estats 
Units, hom es prepara per a prendre mesures, si és que 
no han estat preses ja, contra la invasió de product-es 
forestals i altre:;, procedents d'un país on el dret de I a 
propietat i el treball són apreciats d'una manera tan sin
gular. 

A Espanya s 'ha publicat un R. D. del Ministeri d'Eco
nomia, que ha estat ben rebut pels interessats. Porta la 
data del 24 del mes passat i amb ell es triplique-n els 
drets aranzelaris de la primera columna, a la importació 
de fustes, aplicables a paï~os que no tinguin concedit 

_tracte de favor. 
L 'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, ha expres, 

sat al Ministeri d'Economia la complaença amb què ba 
vist el · seu R. D., però toda vegada que els propòsits i 
els mitjans de Rússia, són tant de caràcter econòmic 
com de caràcter social, i uns i altres assoleixen propor
cions desacostumades, demana al Ministre que, a sem
blant del que es fa en altres països, es decreti la prchi-
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bició de descarregar en cap port d'Espanya fusta rusr.a, 

amb la qual mesura-diu- no es faltarà a cap acord de 

caràcter internacional. 
L'Institut Agrícola Català de.· Sant Isidre remarca la 

conveniència que s'estableixi una vigilància rigorosa res

pecte totes les importacions de fusta estrangera, a l 'ob

jecte d'evitar que vingui fusta de Rússia, aparentant 

ésser d'un altre pals. Tot el que.o es faci per tal de sal

var la producció forestal d'Espanya és poc , diu l'Inst i

tut. Si es fa que la seva explotació sigui remuneradora, 

es conservaran i augmentaran les superfícies forestals, 

i així el territori espanyol serà més productiu i més po

blat. 
L'Institut de.omana encara que sigui desestimada qual

sevol demanda feta en nom de qualsevol interès indus

trial o comercial que pretengui endolcir o condicionar la 

defensa d'una tan indispensable font de riquesa. 

Procedint així, i prenent me.sures enèrgiques contra 

qualsevol intent d'invasió por part de Rússia, de produc

tes o d'articles que s 'obtinguin a Espanya, el Govern rea

litzarà una obra doblement patriòtica, per tal com evi

tarà que conjuntament, amb la ruïna d'elements bàsics 

de la nostra economia, es faciliti així mateix l'entrada 

i expansió d'idees que la Societat ha de considerar com a 

dissolvents. 

CURS PRACTIC D'ANALISI COMER.CJAL DE VINS 

L'Estació de Viticultma i Enologia de Vilafranca d~l 

Peusdès anuncia un Curs pràctic d'anàlisi comercial de 

vins: 
La duració del Curs serà de quatre setmanes i comen

çarà el dia 9 de maig. Essent el nombre de places limi

tat, els interessats bam·an d'adreçar-se com més aviat 

millor a la susdita Estació de Viticultura, la qual re.metrà 

gratuïtament tota mena de detalls. 

LA XIII ASSEMJ?LEA DE LA FEDERACIO SINDI

CAL AGRARIA DE GIRONA 

S'ha celebrat a Girona l 'Assemblea de la F . S. A. amb 

nombrosa assistència d'entitats adherides. 

Es nomenà president de la Federació el s-enyor Pu

jador, i suplent el senyor Albó . El senyor P ujador ve a 

substituir el senyor Rosicb, qui durant molts anys regí 

els destins de tan important Federació: 

E l senyor Rosich explicà als reunits per què deixava 

el càrrec de president cle- la Federació, que porta ja fa 

més de dotze anys, puix ell entenia que els càrrecs exi

geixen assiduïtat , i ell, per lss moltes ocupacions profes

sionals , no podia prestar-la com era precís, com ja íéu 

present fa quatre anys en ésser reelegit per segona ve 

gada. 
E l deixar el càrrec no vol dir- digué sl senyor Rosich

q u e deixi de treballar per la Federació, puix es pro pesa 

seguir la du·ecció del «Butlletí», organitzar els actes de 

propaganda que siguin precisos i assessorar jurídica i 

socialment la Federació, amb el qual fi es proposa assis

tir a totes les Juntes directives d'acord amb els seus com

panys, de manera- digué- que la feina a fer, per la 

Federació, serà la mateixa que de quatre anys ençà, en 

què no ha pogut ocupar-se per a res de la part comer

cial de la Federació, la qual cosa podià fer el nou Pre

sident i els altres vocals de la Junta, particularment els 

senyors Font i Albó, el nou vingut 

Les paraules del president sortint forent molt ben re

budes. 
El senyor Pujador digué que acceptava I 'honrós càr

rec de President psr a alleugerir el senyor Rosicb, però 

que es proposava seguir sempre els seu·; consells, i donà 

als retmits la seguretat que, com sempre, treballarà per 

la prosperitat de la Federació. 

El Rnd. Dr. Iglésias demanà la paraula per a proposar 

als reunits que, en premi als treballs que ha postat a cap 

el senyor Rosich eri la presidència de la Federació, per 

tothom ben coneguda, se'l nomenés president honorari, 

en el sentit que realment ho sigui d'honor i de treball e¡1 

la mesma de les seves forces, i no com solen ésser aquests 

càrrecs purament nominals . 

La proposta del Dr. Iglésias fou rebuda amb forts 

aplaudiments. 

AGRICULTURA I R.o~.MADERL\ es complau en manifestar 

que sent molt que el senyor Rosich no pugui continuar 

en la presidència de la Federació, però bo sentiria molt 

més S l la dimissiÓ equivalgués a un de eiximent com

plet, cosa que, afortunadament , no és així. 

La Junta de la Federació ha quedat composta per les 

següents psrsonalitats: 
President, don I sidor Pujador; Vice:president, don Sal

vador Gispert Sauch; Secretari, don Pelai Negre; Tre

sorer, don Pere Omedes; Vocales, don Miquel Font, don 

Josep de Pont , don Joaquim Vairada, don Josep Almeda 

i don Ramon Albó; Conciliari, Rnd. Dr. Pere Iglésias. 

Que per molts anys. 

COr FERENCIA DE RAMADERIA A SABADELL 

El professor M. Rossell i Vilar donà el diumenge dia 22 

del passat rnes, a la Cambra Agrícola de Sabadell, una 

conferència tractant de les possibilitats ramaderes del Va

llès. El conferenciant, en línies generals , assenyalà les 

explotacions ramaderes que podien ésser més beneficio

ses atenent la proximitat de Barcelona i dels dos centres 

tan importants de consum, com són Ten·as. a i abadel l. 

Y06:H·O·Q R~ T CONDAL Li assegurarà l'èxit en 
la recria del ramat boví. 

SOL-LICITI DETALLS I ANAL/SIS A 

Passeig de Maragall, num. 16 Telèfon num. 79254 
. 
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A continuació els oients preguntaren coses diverse<; i 
concretes respecte la indústria pecuària. El conferenciant 
anava contestant les preguntes, i finides aquestes, el pre
sident de la Cambra. Agrícola, senyor Llobet, que havia 
presentat galantment al conferenciant, donà . per acabat 
l'acte. 

UNA NOVA ESCOLA D'AVICULTURA 

Por disposició ministerial es faculta el senyor Antoni 
Ba.rceló, de Mallorca (Canell) per a fundar i dirigir una 
«Escuela Nacional de Avicultura», la qual donarà ense
nyança en dita Escola i també per correspondència , ex
pedint títols de Regent tècnic d'Explotacions Avícoles o 
Perit Avlcoia, i als alumnes per correspondència, el de 
Competència Avícola. 

Desitgem al nostre amic senyor Barceló un gran ·èxit 
en la seva Escola. 

POLITICA AGRARIA 

Retallem de La Guspira, de Morell: 
«Ben sovint sentim els nostre<; pagesos sospirar per 

una política agrària, que, segons diuen, és l 't'mica que 
els interessaria de debò. Política agrària, per als nostres 
pagesos, és sinònim de de~ensa de llurs interessos de pa
gès, d'habitant del camp, que en ·els casos pitjors-i més 
freqüents-es redueix als interessos estrictament. mate
rials, únicament econòmics. La visió política de la pa
gesia és, massa conentment, d'una volada no molt ele
vada. 

»Quan es queixen-és ja proverbial el queixar-se dels 
pagesos-que mai no s'ba protegit l'agricultura ni mai 
ningú no ha tingut cura de 1 'estament que al capdavall 
és la base de l'economia nacional , i els expl-iqueu que 
ens mengem el pa més car que en cap altre país del 
voltant, per tal que es puguin guanyar la vida els bla
ders de Castella, es queden una mica perplexos. Tauma
teix hi ha pagesos protegits a Espanya. 

»l és que l'agrarisme dels nostres pagesos no pot ésser 
el mateix agrarisme de què ens parla el comte de Ro
manones. No sols no és el mateii, sinó que n'és oposat. Si 
és que els nostres pagesos volen dir alguna cosa quan 
parlen de política agrària, ban de tenir en compte que 
l'economia del camp a Catalunya no és la mateixa que 
a Castella, Andalusia, Galícia ... 

»Els interessos dels nostres pagesos, petits propietalis 
i ensems trebàlladors de la terra en llur majoria, no po
den ésser els mateixos que els dels grans senyors gairehé 
feu~als, dels grans latifundistes d'Espanya endins, en 
mans dels quals ha estat sempre el govern d'Espanya, que 
han fet que el fisc no gravés llur<> terre~ ermes que no 
necessiten per a viure, ni poden ésser tampoc els dels 
terrals d 'aquestes tenes, veritables serps de la gleva en 
ple segle xx, endogalats a la terra que treballen per a 
1 'amo que ni coneixen. Tot és d'ell , sense ni un bri de 
ll ibertat política ni econòmica. No hi pot haver interessos 
comuns entr81 tota aquesta gent i els nostres pagesos . 

»L'evolució econòmica del camp a Espanya ba quedat 
endarrera en relació a Catalunya. Catalunya, molt d'hora, 
en ple feudalisme encara, resolia el problema de Ja terra 
quatre-cents anys ba. A Castella, a Andalusia, a Galícia, 
encara impera un règim feudal; la terra està encara en 
mans d'uns quants senyors dels grossos. 

»En els nostres pobles, el jornaler estricte hi és en 
tm a proporció ínfima. En els pobles d'Espanya endins 

AG RICULTURA R AMADERIA 

passa tot el contrari : en proporció molt més ínfima hi 
ba el propietat:i. 

»Una diferent situació econòmica comporta unes dife
rents necessitats, uns diferents interessos, una política 
diferent. Per això els agricultors catalans-pagesos-petits
propietaris- , lliures econòmicament, liberals i demòcra
tes, no poden esperar res dels grans terratinents espa
nyols, en mans dels quals, repetim, hi ha hagut sempre 
la màquina de 1 'Estat, 1 'interès dels quals és conset'VBJ'· 
lo en una situació politica i econòmica endarrerida que 
no pot lligar de cap de les maneres amb I 'estat econòmic, 
i consegüentmeut polític, que representa la petita propie
tat a Catalunya. » 

PUBLICACIONS REBUDES 

Almanaque Guía de El Cultivador M oclemo. 

:E;s w1 llibre de 340 pàgines, ben distribuït i interessant 
com sempre. 

Programa cle l'Exposic1:ó cl'Ag·ricultura a Praga. 

L'Exposició comprendrà els grups següents: Agricultu
ra, Producció vegetal , Producció forestal , Indústria Agrí
cola , Màquines agrícoles, Oficis i indústries agrícoles amb 
llurs productes; Cooperació agrícola, Construccions ru
rals, Exposicions particulars. 

L'Exposició començarà el 30 de maig i finir/i. el 7 de 
juny. 

Memòria clel Sindicat Agríqola de G1.tissona. 

Amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la fundació 
dei Sindicat de Guissoua, aquesta entitat ha publicat t.na 
Memòria editada luxosament i amb gravats . Conté una 
història del Sind icat i el Balauç de la situació en 1930. 

Desitgem al Sindicat de GuisRona que pugui celebrar 
les bodes d'or en plena prosperitat. 

Hem rebut El Vinyate1·, setmanari que surt els dis
sabtes, a Barcelona. Es una publicació de I 'Associació 
general ruralista espanyola. 

Ha visitat la nostra redacció la Revista de la Oonfe,le 
ració sindical Hidrogrd.fica clel Pirineo Oriental, la qual 
és de propietat i :direcció del senyor Epifani de Fortuny. 

.. 

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

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

Preus franc envàs estació Barcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. una • Una grossa: 5 ptes. la dot.na 
Dl! VI!N DA A LI!S PRINCIPALS DROGUI!Rl i!S I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA Dl! CATALU NYA, 66, !.ER LLI!TRA o. :-: BA RCELONA 
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Superfosfat d'os, 18-20 per 
100 d'àcid fosfòric i I 12 
per 100 de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-20 
per wo d'àcid fosfòric so-
luble... . .. ..... . 

Superfosfat de calç, 16-18 

¡:~~~o~. ~·-~e~~ ~~s~~~¡-~. s-~~ 
Superfosfat de calç, 13-15 

¡:~~~o~. ~·-~e~~ ~~s~~-ri·~- s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-21 per 

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

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

100, equivalent a 49-50 
per 100 de potassa pura. 

Clorur de potassa, 8o-85 
per 100, equivalent a 
49'50 per 100 de potassa 
pura .............. . 

Matèria orgànica còrnia 
natural, 10-n per 100 de 
nitrogen i 2-3 per 100 
d'àcid fosfòric ... ... . .. 

Guano Sant jordi, 7-8 per 
100 de nitrogen i g-II per 
100 d'àcid fosfòric ~ 5-6 
per 100 de potassa .. . . .. 

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

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

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

SOFRES 

Sofre Sant Jordi, g8-1oo per 
100, extra .... .......... . 

Id. fd, g8-xoo 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 dtric cristal·litzat, pur 
estranjer 99° .... ...... . ... .. . 

Acid ta rtà ric id . id. íd. 
Id. id. id. id. id. 

Anhíd rid sulfurós, pur francès 
Sofre conglomerat en pasti-

lles de s a 100 grs . ...... .. . 
Lluquets classe extra sense 

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

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

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

Carolussa Saliausky ...... .. . 

-

I 

I 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

100 q uil os 

• 

» 

7oquilos 
100 quilos 

» 

40 qui! os 
» 

)) 

sqquilos 

1 kllo o litre 
» 
» 
• 

PR.SSI!Tl!S 

15' -

13'50 

12'50 

11'70 

41'-

4ó'5o 

40'-

22 150 
12'50 

3o'so 

37'50 

'7 '5n 
19'50 
10'-

2Ó 1
-

40100 
46'50 
52'-

(comprant-ne 100) 

8'25 
4150 
4 125 
1

125 

1'so 

' ' so 
o'85 

3'75 
2'15 ., . 
5-
2'75 
3'-

:;~ ·-

45 ' -

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

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

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

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

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

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

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

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

BOTAM 

Barrils de 14 a 1ólitres, roure 
» 28 a 32 >> 
» 100 litres ... . .. 

Pipes de 240 ...... ..... . 
Borda leses ... : .. 
Bocois óoo ........... . 

CEREALS 

Blat 
Fromeut de Castella 
Xeixa de la Manxa ... . .. 
Froment de la Manxa .. . 
Aragó ... .. . . .. .. . . .. 
Navarra ........ . 
Urgell i Vallès ... .. . .. . 
Comarca ... . .. .. ... . 
Extremadqra, blanquet 
CrtL'!:er ...... .. . 
Lleida .. . .... .. ........ . 

Ci 'lla da 
Extremadura .. . .. . ... 
Manxa ....... .. 
Aragó ... . .. ... .. . .. . 

Or di 
Extremadura .. ..... ... .. 
Manx.~. .. ....... .. . ... . .. 
Urgell ... ... .. . .. ... . 
Sagarra ..... . ......... .. . 
Aragó ... .. .... ... . .. 
Castella ..... . 
Comarca .. ......... . 

Moresc 
Plata, 
Danubi 

Mill 
Estranger 
Comarca 

Arròs 
Benlloc, zero ........ . 
ldem, mitjà ... .. . 
Idem, selecte .. . .. ... . 
Matisat, ordinari 

UNITAT I 

1 kilo o litre 
» 

:t 

» 
» 
)) 

Un 
>> 
)) 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

• 

PI!.SS I!Tl!S 

15 a 75 
I 5 a 7 5 

2' 10 a 2'45 
4'2 S 

8'25- 7'25 

3'50 

1'70 a 2' 10 
I' I S a I 

145 

¡'IS 
4'35 
3'50 

s'ós a 10 
10'75 a IÓ 

1'30 

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

210' -

4ó'5o a 47'25 
40'-
4 Ó'-

4ó'5o a 47'-
47'50 

47'- a 48'·50 
41 '-
4Ó'so 

oo'- a oo' -
49'-

31'- a 31 '50 
oo'oo a oc'

oo'oo 

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

39'- a 39'5o 
oo'- a oo'-

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

49' - a 51 3" 
5 1'so a só'5o-
53'5o a 54' 5o 

- so 

I¡ 
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I dem, selecte ... 
Bomba, ordinari 
I dem, superior .. . .. . 
Idem, extra ........ . 

LLEGUMS 

F d'Ves 
Extremadura 
Itàlia ..... . 
Mallorca .. . 
O ran, 
Valencianes, 
Prat ...... 

I~'a"Vons 

Sevilla ... 
Xereç , .... . .. .... .. . 
Marroc ......... .. ... . 
Italians ., . ... .. . 
Anglesos ............. .. 

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

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

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

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

FARINn5 I DESPULLES 

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

FARRATGES I PINSOS 

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

gera ........... . 
Id-em, pafs .............. . 
Turt6 de coco .. . .. . .. . .. . .. . 
I dem de cacauet .. . .. . . .. 
Farina de turt6 de llinosa 
Farina de carn .. . ... ... 

I 

UNITAT 

1ooquilos 

» 

» 
)) 

PESSETES 

57'50 
85'-
9~' -

IlO'-

53'- a 53'50 
52'- a 52'5o 
52'50 a 53' -
52' - a 52'50 

¡ .. 
oo'-

52'.- a 53'-

)) 

• 

. I 
1 oo quilos 

» .. 
~ . 

)) 

~ -

Sò 'so a s4' so 
54'- a ss'-
50'- a 51 ' -
53'- a -53'50 

51'-

25 '89 a 26'19 
23'8o a 24'40 

19'64 
19'04 
oo'-
25'-
o o'-

so'- a 51'
oo'-

37'- a 44'-

Bo'-· a 84'-
81'- a ss·•-

8o''-'-
79'- a_8o'-

6S'-
00 ~ -

oo'-
» 94'- a 95'-

» 39'50 a 41'-
41 '.50 a 42'-

)) 42'- a 441
-

» 1 10'- a· 1251-
» í7'- a 8·3'-
» 8o'- a 1ti.5' -

68'- a io'-
~ I 62'- a 64'-

6oq~i l os 26'- ?. 27'·-
~ 23'- a 24'~ 
» 20'- ?. :n'

I8'- a •9'-
» '7'- a ,g• --

100 litres s'-
» s'-

70 quilos J 2o'-
40'-

100 » 35'-
, 

40 qu ilos 6'so a 7'-
~ 3'- a 3'50 

100 quilos 44'- a 45'-
• · 28'- ·a: 29'5o· 
» 34'--:: a 36'-'-

» 38'- a 39'-
45'- a 6o'-

AGRICULTURA I RAMADERIA 

.f 

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

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

A"Vellanes 
Ordinària amb clofolla 
Negreta » » 
Sense clofolla, primera ... 

» segona 

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

Pinyons ....... .. 

VINS 
Penedès, blanc .. . . .. .. . 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . .. . 
Martorell, blanc .. . 
Manxa, blanc .......... .. 
Mistela blanca .. . .. . 
Idem nera ... .... .. 
Mescatel ..... . ..... . 

ALCOHOLS 

Industrials 96 per 100 

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

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

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

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

OLIS 

De pinyola 
Verd, primera 
Idem, ses-ona 
Groc, pnmera 
Idem, segona 

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

ANIMALS I LLURS 
PRODUCTES 

Animals 
Bous del pafs .. . .. . .. . 
Vaques ídem ........... . 
Vedelles ídem .. . .. . .. . 
Ovelles ídem .. . .. . .. . .. . 
Xais ídem amb llana ···· ... 
Moltó. 
Ca lires f dem .. . .. . .. . .. . .. . 
Cabrits ídem 
Porcs ·blancs del país, de · 

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

UNITAT 

1ooquilos 

» 
)) 

» 

" 

PRSSEli!S 

90'- a JI0'-
35'- a 40'-

400'-
430'-
440'-
2201-

ooo'-
220'-
190'
J8o'-

10 quilos 8'-

100 quilos 

Grau i hect61itre 

» 
» 

9'-
6'-

4201-

2
170 

2
170 

2'8o 
2'70 
2

170 
3'15 
3'30 
3'6o 

100 litres 245'- a 247'-

, » 242'- a 245'-
228'- a 230'-

» 145'-

2051-

looquilos 195'65 
» 204135 
» 221 175 
» 230'45 

~ 117'40 a 121'75 
» ooo'oo a ooo'oo 
» 134'8o a 139'15 
• 117'4o a 121'75 

1 o o litres ooo'-
152'
!67'-
2001-

b 2051-
2131-

1 quilo 2'8o 
· » · 2

18o 
» 3'6o a 3'85 
)) 3'70 
» s'so 

4'40 
2

150 
· » 6 a 7 

3'35 
» 3'·20 
» o'oo 
» 3100 

il 
:: 
:1 
'I 

il 

1,1: 
I 



Molins tr?turadors 

"fi rampeón Univenal" 
Patent n.• 91267 

Per tota mena de 

grans, despulles, al

fals, fenc, garrofes 

i tota mena de materials 

És l"Onlc moll que no produeix pols. Doble durada que tots els 
altres sistemes. degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treba; 
llar 11la dreta I a l'esquerra. Porto especial per alfals tal com es 
sega, degut o lo sevo gron bosso d'entrodo. Es construeix en cinc 
tomonys, de 100 a 2.000 quilos hora. . 

L'Onlc onunclant que nom~s es dedica o construir molins trituro• 
dors, tenint tallers propis per a construir-lo•. No es cobra cap mà· 
qulno fins que el client hagi donat la sevo conformüat en el seu 
rendiment I bon funclonoment. 

OLIVAIRES 
MODERN MOLÍ - TRITURADORA 

REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball m~s perfecte que els antics corrons de 

pedr11, fàcil neteJo. Lo mateixa màquina, omb un fàcil dispositiu 
serveix per esmlcolor I moldre foto mena de pinsos. Grons foclll
tots en el pagoment. 

Per detalls, al constructor 

MARC TORR AS 
Riereta, 15 - BARCELONA - Telèfon 16S84 

NOGAT 
PRODUCTE ESPECIAL MATA-RATES 

El mata rates -"Nogat" constitueix 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 Ja caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
.i en les p1 incipals farmàcies i drogueries d 'Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

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

NOTA.-Dirigiot-se i ensems enviant per Gir Posta l o segells de 
Correus l'import mé.- s o cèntims per de,peses de remesa, a 
Laboratori, a volta de correu, verifica la remesa de la comanda. 

A6fti[Ul I~R~ I 

assortiu

vos de 

El de científica elaboració - El de senzilla 
utilització - El que és realment eco~òmic 

De positius resultats - Propis per comba
tre conjuntament OIDI UM I MIL DIU 

~Y~Ali~H ~[Hl~(~IH~ 
Poderós insecticida - Emprat en hivern defensa la 
vinya tot l'any-Combat el LLAMPAT o FERIDURA 
ltilltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

INFORMACIONS, CONSULTES, IMPRESOS, CONDICIONS 

HENRY DORGEBRAY 
VrA LAIET ANA, I 9 BARCELONA 

La cm H. DDRGEBRAY posa grataitament el seu semi !ètnic a dispositi6 dels Agricultors 

Andreu 

MOLI 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Disp.Jsitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BARCELONA 

Inslal·!acions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fABRI[Arló HA[JOUAL ~ol1i[itar preu~ i [afòleg~ 



.. 
FRUITERS!! . 

Totes les produccions agrícoles 

~~*PÏ~~i~~!l:i:t~1 ~ 
FERMS CADA ANY i la demanda 

no afluixa 

Qui produeix bé, guanya moltes 
pessetes. ¿Per què no en produei-

xen tots de bé? 

Es que molts ja comencen plantant 
mal arbre, mal constituït, mal 
format, de mala varietat; és a dir, 

comencen fent un disbarat 

Hbans de comprar demaneu preus i catàlegs a 

RAMON SALA · 
Albercoqu er, branca t baix amb iruita, a la VIVERS CLOS BLAU _ · _ BALAGUER 

~iiil:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;;~;l;;ll~;:;l;l;;l;;llllllllllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;IIFr!i 

CREDIT I DOCKS DE BARCELONA 
COMPANYIA DE CRÈDIT I DE MAGATZEMS GENERALS 

FUNDADA L'ANY I88l 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Magatzems en el port de Barcelona7 enllaçats amb la xarxa 

ferroviària.--Magatzems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre ce~eals7 fruits i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis.-Comptes corrents_ en mone
d_es estrangeres. - Descompte i cobrament d'efectes comercials. -

Valors. --Cupons.- Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7-- Apar:tat de Correus 661 



li TAllERS PfEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer Industrial 
PER E I V, 1 O 9 • Casa f11ndada en 1855 • BARCELOIU. 

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. 

L es millors varietats noves 

ARRELATS, 
ESTAQUES 
I E M PELTS 

Jaume Sabaté 
Vi LAFR ANCA DEL PENEDÈS 

B A R CELONA 

~~centre Vitícola del Penedès~~ 
Fundat en 1889 

• 

EXPORTACION S 

DE/IJANEU CATALEGS 

TE L.: 

SAB A TÉ 

............ 

~~ ttllllt1•;11• ;I 
sempre amb el màxim 
de comoditat i econo
mia si es serveix dels 
grans magatzems 

.Jtt I~ llA 
Manresa i Barcelona 

ELS MÉS IMPORTANTS D'ESPANYA 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GRANJA "CARLES" 
PALS • • {PRO V . DE GI RO NA ) 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllhllilllllllllll 

IMPORTACIÓ DE VAQUES I 

VEDELLES DIRECTAMENT 

DE SUISSA 

GRANS EXISTÉNCIES 

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

IIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PINSO ENSUCRAT 
MARCA "MORAVIA" 

Per a tota mena de bestiar 

IN S U BSTITUIBLE 
PELS PORCS, CA
VALLS I VAQUES 

Altament nutritiu i lleuge
rament laxant! 

Evita moltes malalties!' 

PROSPE CTE S I 
MOSTRES GRATIS 

Facilitem 10 k. gratuïtament 
a qui desitgi fer un assaig 

LA MORA VIA, S. A. 

Miguel Angel, 90 - BARCELONA 



COSECHEROS: 
LAS PR.ENSAS CONTINUAS 

C O L I .N 

Son lns m ej o 
r es bns tn boy. 
No dej n n be
ces , quednndo 
el vin o s in ns-

p ereza 

Prim e r Pre
mio y 1\1ednlln 
de Oro e n el 
Concurs o de 
Pt·en s n en Al
cñznr de San 

Juan 

VICENS VILA VLOSA -

Material de vendimia :-: Productos para la elaboración 
PEDIR DETALLES Y CATALOGOS 

PASSEIG DE GRAC-IA, 88 

Telèf. 72095 - Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Propietaris! Quan ne e e s s i te. u e 1 eva r 
recordeu-vos sempre 

CJigua 
de 1 a 

Bomba 'MINERVA 
que vos dpnarà completa satisfacció 

Demaneu catàlegs i pre~supostos a 

MELCIOR C4Ñ4RDO- Aragó, .252 -Barcelona 
(entre R. Catalunya 1 Balmi!! 

Tots els nostres sacs van amb' el precinte de garantia 

En comprar aliments • IT A. SA., multipliqueu la vostra riquesa I embelliu la vostra hisenda 
Car eviteu que la malura !l'anèmia d'una deficient allmentacló us malmeti el bestiar 

Tots els nostres productes són de qualitat su
perior I puresa garantida I elaborats sota la 
direcció del nostre tècnic D. J. M. Miracle, 

Perit avfcola (R. E. O . E. A.) 
Corresponem gratul!ament a tota consulta 
tècnica per a obtenir els màxims resultats en 

la cria del bestiar 
FllRlNES de Garrofa, Civada. Alfals, Ordi, 
Moresc, Ossos (calcinada), Palla, Petxina d'Os
tra (esterlllzado ), Carbó vegetal (neutre) . 

Proveu qualsevol dels articles que enume
rem I pràcticament us assobentareu de la 

nostra serietat I bon tracte. 

Sol·flciteu moSfres I cotització mensual sense 
cap mena de compromls per port vostra. 

t:llRilllLS: Civada, Ordi, Moresc, Sègol, Pa· 
nis, Polpes seques . de Remolotxa. Sêgós I 
totes les despulles del blat I llegums. 

TUR 1 6 S de Coco, Ca tmef, Colza, Girll·sol, Llinosa, Horesc, Pa/mtste, Ajonjolí i Soya. 
Farines de Turlós. - Farines de Peix. - Farines de Carn de Bou. 

Llavors de Lli, de Plata, Bombay i Harroc. 
Pinso• preparats per a Pollets I Gallines a punt de pondre i ponedores. 

u I T 11 ~ 11 , Indú<trta de Turtós. Duran i Vall.: ~ 11 a :J a • Segós, Llavors 1 Olis • ;JJ :Je a. 
Fàbrica i Oficines: Avinguda d'Icària, 169 - Magatzems de Dipòsit: Castille)os, 2-4- Telèf- 53.392 
Direcció teleg. I telef.: «<iasa• - Representats e Llotja per J. Verdaguer-Teule n . 0 4- BARCELONA 

N AGSA.-<Jasanova, 21~-214-BARCELONA. 

. I 


