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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. __) 
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PRODUCTE ESPECIAL MATA-R ATES 

El mata rates "Nogat" constitueix el producte més 
còmode, r àpid i eficaç per a matar tota class~ de 
rates i ratolin s. Es ven .a so cèntims .paquet i a 10 

pessetes la caixa de 25 paquets a Barcelona, Far
màcia Gelart, Princesa, 7, Drogueries Vidal i Ribas 
i en les p1 in ci pals farmàcies i drogueries d. Espanya, 

Portugal i Amèriques. 

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

NOTA.-Dirigint-se i ensems en viant per Gir Postal o segells de 
Correus Pimport mé.; so cèntims per despeses de remesa, a 
Laboratori , a vo lta de correu , verifica la remesa de Ja comanda 

D'ACÍ POCS DIES 

s'instal·larà 
en els nous 
locals que ha 
adq uirit a la 

Ronda Sant Pere, 3 ' 

' 

Molins trituradors 

"El [ampeón Univenar 
Patent n.• 91267 

Per tota mena de 

grans, despulles, al

fals, fenc, garrofes 

i tota mena de materials 

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

L' únic anunciant que nomts es dedica a construir molins trilura· 
dors, tenint tallers propis per a construir· los. No es cobra cap mà
quina fins que el client bagl donat la seva conformitat en el seu 
rendiment I bon funcionam tnt. 

OLIVAIRES 
MODE~N MOLÍDT~ITU~ADO~A 

~EMOLEDO~A D'OLIVES 
Triple rendiment, treball mts perfecte que els antics corrons de 

pedra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil disposlllu 
serveix per esmicolar I moldre lola mena de pinsos. Grans faclll
lals en el pagament. 

Per detalls, a l constructor 

MARC TORR AS 
Riereta, 15 - BARCELONA - Telèfon 16884 

L es millors varietats noves 

ARRELATS, 
ESTAQUES 
I EMPELTS 

Jaume Sabaté 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

B ARCE LON A 

"'Centre Vitícola del Penedès,, 
F~ndat en 1889 
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EXPORTACIONS 

DE/I/ANEU CATALEGS 

TEL. : 
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'' DERCUSAN '' 
Antisèptic envasat en tubs d'estany, 

és fàcil de transportar i guardar. 

Té aplicació en ferides i processos infectats tant en les persones 

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

I 

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

gossos, gats i altres animals domèstics. Desinfecta i cicatritza 

les picades dels tàvecs. ' No és metzinós ni irritant. 

E S VEN A L E S F A R ,M A C I E S 

Tub petit tcóo pessetes M Tub gran 3có5 pessetes 

Tub per a Clíniques i Veterinària 7c7o pessetes 
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IMPORTACIÓ DE VAQUES I 

VEDELLES DIRECTAMENT 

DE SUISSA 

GR AN S EXISTÉNCIES 

PERE CARRERAS BOFILL 
TÉCNIC AGRÍCOLA E. S. A. B. 
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ADQUIRIU ELS LLIBRES A 

LLIBRERIA 
CATALONIA 

PLAÇA CATALUNYA, 11 - Telèfon 12456 

BARCELONA 
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Bàscules ARISO 
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Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, ma

gatzems d'olis i vins, i indústries, per llur 
:-: :-: duració, seguretat i exactítut :-: :-

"ai·xes d'acer per ~ valors 
V amb clau 1 sense 
Nou sistema patentat d'un sol bloc massís 

INFRACTURABLES, contra ·foc i soplet. 

Bascula-Grua portàtil model 207 
Demaní dibuixos i preus 
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L'escassetat 

L A persistent secada ha fet impossible el con
reu de farratges d'estiu i tardor en les co

marques que no són de regadius. Àdhuc .en a
questes, la disminució ~d'aigua ha minvat con
siderablement la collita. Això ha determinat que 
molts pageso~ hagin començat de treure's bes
tiar en la impossibilitat de mantenir-lo durant 
l 'hivern. 

Ara bé. ¿És possible in.antenir' el mateix nom
bre dê bestiar ap::¡¡b la meitat o :el terç dels far
ratges collits? Aquesta és la primera qüestió 
que posem. La segona, ·saber si sortirà més a 
compt,e al pagès adquirir aliments en el comerç 
i servar tot el bestiar o vendre'] al preu que 
vagi, preu forçosament baix, conseqüència de la 
gran oferta. 

A la primera qüestió es pot respondre, que no 
té res d'extraordinari mantenir tot l'hivern el 
bestiar amb aliments comprats . Cal, només, sa
ber confeccionar 1es racions, tot procurant-se els 
aliments més barats. 

Hem de suposar que la quantitat de pal·la co
ll ida haurà estat la mateixa dels anys anteriors, 
que e] que faltarà haurà estat els farratges d'es
tiu i de tardor, o sigui menys alfals, ~·nys o 
gens blat de moro, naps, bledarave o remolatxa. 

Doncs bé, la palla constituirà ella sola o amb 
l'alfals l'aliment volum;inós de la ració. De pa
lla, hem dit, que en teníem. Caldrà comprar :una 
mica d'alfals o distribuir només el que es va 
collir. 

Tots els altres aliments poden comprar-se. La 
vaca lletera, que és l'animal més exigent en l'a-

de farratges 

limentació pot ésser r-acionada amb els següents 
alim,ents : 

Palla ......... .... .. 
AlfalS ........ . .. ... . 
P'ulpa de remolatxa 
Farina d'ordi 
Segones . .......... . 

5 quilos 
2 )) 

2 )) 

3 )) 

3 )) 

Aquesta ració pot ésser per una vaca de 500 

quilos de pes, produint r6 litres de llet. 

Els bous de treball poden éss.er racionats 
i-gualment, sense els tradicionals farratges . La 
ració que anem a indicar és per a un bou de 
6oo · quilos de pes, sotmès a un treball fort . 

Palla ...... 
Segó ... .. . 
Sègol o segle mòlt ... · ... 

ro quilos 
3 )) 
3 )) 

Per al bestiar boví jove, la palla es pot donar 
en parts iguals a l'alfals, ben ·barrejada. Exem
ple de ració per a una vedella de 200 quilos, per 
a devenir vaca lletera. 

Alfals .. .... . 
Palla ..... . 
Sègo} mòlt . . . . . . 
Farina de faves . . . . .. 

2 quilos 
2 )) 

I n 

o'5 » 

En tot el bestiar lleter i de cria hi ha una 
qüestió molt important en l'alimentació, que són 
les vitamines, o factors de creixença i calcifica
ció. Les vitamines són pròpieq dels farratges 
verds. Una privació de · farratges verds per una 
temporada, no perjudicarà molt la vaca lletera 
ni les vedelles. Quant el~ bous, no cal ni parlar
ne . 
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A cada una de les racions, mancades com es

tan de verd, caldrà recordar-se d'afegir-hi certa 

quantitat de calç en forma de farina d'òssos o 

de fosfat. Per a les vaques lleteres la dosi es 

pot calcular a raó de 3 grams per litre de llet, 

per les vedel les a raó de 20 grams per roo qui

los de pes viu. Als bous no es necessari donar

los-hi calç. 

o cal dir, que iïn.mediatament d'haver plo

gut, es sembraran farratges d'hivern, per tal de 

no perllongar massa temps l'acc1ó d' un règim 

sec i de privació de vitamines . Si durant el r è

gim sec, els animals van restrets, es tindrà tur

tó de llinosa i se'n donarà o bé una ïnica cada 

dia, o en certa quantitat quan es noti que els 

excrements no són prou molls. 
La segona qüestió, la part purament econòm.i-

La piroplasmosi en els 

L A piroplasmosi, com la malària en l'home, 

ataca greument els èquids bòvids ï ovins. 

Aquesta malaltia és mundial, però en les ·r e

g ions tropicals i subtropicals assoleix la màxi

ma intensitat, declarant-se en forma de greu e

pizootia, mentre que en l.es regions del nord, es 

presenta en forma enzoòtica . 
A Catalunya aquesta inalalti a é.s ben c011egu

cla eu els bous, malaltia que es con.eix amb el 

nom de pixament de sang. Abans, aquesta afec

ció s'atribuïa a la ingestió de certes plantes, en

tre ell es les g inesteres o gòdues , els brots de 

rou.re i particularment' les boles que fan aquests 
arbres. · 

La malaltia és causada per paràsits que pene

treu en els g lòbul s roigs de la sang . Aquest s 

paràsits anom,enats piroplasmes són inoculats als 

animals pels rènecs, el nom científic dels quals 

és ixodes bo,uis. 
Els símptomes de totes ks piroplasmosis són · 

idèntics en t<?,ts els animals : postració, febre al

ta, anèmia, mucosa ocular groga o safranada, 

hemoglobi núria o pixament de sang . 

La malaltia ataca tots els animals de qual

sevol raça i edat, però mentre ~ls joves resistei

xen bé i un cop han patit la malaltia adquirei

xen immun itat, els adults, i particularment els 

que estan magres, i les femelles prènys o criant 
moren quasi sempre. 
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ca, l'ha de resoldre el mateix pagès . Si té diners 

per aguantar el cop, 1:1osaltres li aconsellaríern 

que no ve11gués, sempre que els comptes li sor

tíssiu, és a dir, el pagès ha de calcular el que 

li costarà racionar el bestiar, havent de com

prar els aliments i el que valdrà aquest bestiar 

al cap de tres o quatre mesos . 

Però, que tin gui present, que la baixa forta 

del bestiar ser à ara, eu el moment que la majo

ria dels pagesos es despendran dels animals que 

es veuen incapaços de mantenir, sense els recur

sos ord inaris . Passada aquesta crisi, els preus 

s'aniran restablint i és de pensar que seran més 

alts que els d'abans de la crisi, per la ma nca de 

bestiar que hi haurà . 

M. RossEu, I VJI,AR 

• bòvids, èquids· i OVlllS 

E ls an imals que viuen en comarques on la pi

roplasmosi és més o menys endèmica di~fruten 

de cert grau d'immunitat. Pel éontrari, quan 

s'importen animals d'una comarca on no existeix 

aquesta malaltia i passen a vi ur e en regions on 

la piroplasmosi és enzoòtica, els animal s impor

tat s en contraure la malaltia moren absolu

tament tots. En el Transvaal, on la malaltia 

hi és permanent, no és possible fer-hi prosperar 

animals importats de comarques indemnes. Una 

vegada, de 4.ooo caps provinents de Nova Gal

les del Sud, sols en sobrevisqueren 200. A Ar

gèlia, durant més de vint anys un propietari ha 

in ten tat adoptar -hi la raça xarolesa sense cap 

resultat. La piroplasmosi els ha anat matant 
tots. 

La, pimplasmosi dels bò,uids 

·El professor Caspasso, director .del Laborato

ri bacteriològic del Caire, ha e~tudiat les for~ 
h1es piroplasmòsiqnes que es donen en alguns 

indrets de la Mediterrània, de les quals les més 

importants són la piroplasmosi pròpiament dita 

i la babasiliosi. E ls transmissor s el' aquest~ he

matozoaris són els in sectes Ixofk.s ?'i.cinJUs i el 
Boophi.lus anntdatus. 

E ls animals atacats estan molt i molt tristos . 

A l' Ainèrica del Sud, cl'aque'Sta malaltia en 
diuen l'ri.'i r'eza . . A ¿egu.it . ~·pa~·eix l'heinoglobinú-
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ria : el color de l'orina és primer d'un groc fos.c, 
després vinosa i per últim sanguinosa. E ls ex
èrements qu.~ al principi són en poca quan titat 
i durs , van seguits l'una gran diarrea . L a mu
cosa ocular o conjuntiva en aparèixer la malal
tia és~ pàllida i poc a poc es va tornant groga, 
.s·afranada. L a febre , semp re molt alta, pot arri
bar a 42 graus i pot ésser contínua o irregul a¡;. 
Si l'animal' no mor, la convalescènc_ia és llarga 
i pot durar quatre mesos, degut a la profonda 
anèmia del malalt. 

L a malaltia es dóna més sovint a l 'estiu 1 a 
la tardor, que a l'hivern i primavera . 

La p·i?'oplas11WSi dels èqu ids 

Fins fa rel ativament poc, la piroplasmosi en els 
èquids es confonia amb altres malalties . E l pi- · 
roplasma èqui és la Nt~UaJia èqtú transmès per 
un rénec del gènere Riphicepbalus . Ataca prin
cipalment el cavall, i amb no tanta intensitat a 
la mula i ase. Els subjectes vell s , desnutr its, 
convalescents d 'una malaltia,. hi són més p·re
disposats. Ultra la febr~ alta seguida o a inter
vals , el s símptomes serven un a perfecta analo
gia a inb els descr its en els bòvids . L a mortali
tat a E uropa deb S-qd és del ro al r s per IOO dels 
atacats . En els països tropicals, la mortalitat és 
molt més alta . 

Causada pel pi-roplasm à wui.s i transmesa pd 
rénec R>ip hicefaltt.s bu 1'sa. Els símptomes són 
idèntics als descrits anteriorment . Mortalitat, 
6o per r oo dels atacats . 

L a malaltia s 'ha confós moltes vegades amb 
el mal de melsa o carbó bacteridià . 

P1'ofilaxi de la p·i·rop lasmosi 

Hi han dues inaneres principals d'evitar aques
ta malaltia : la vacunació i la destrucc·ió de 
r ènecs. 

L a vacuna s'extreu dels animals que han re
sistit la tnalaltia. Aquests devenen .imï.nunes a 
un nou atac i llur xerigot o sèrum sanguini con
té propieta ts immunitzant$. Züllchow a Alema
nya, Descazeau al Brasil, Liguières a l ' Argen-
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tina i l ' l11stitut P asteur d'Algèria tenen cons
tan tement vacuna contra la malaltia. 

Però 'la millor vacun a és la fornida per l 'ani
mal que ha vençut la malal'tia, per la raó de· què 
les piroplasm0sis posseeixen un a dife renciació 
particul ar, és a dir, que la naturalesa virulent 
d' una piroplasmosi africana no és igual a l'ame
ricana o europea. Per això és convenient vacu
nar els animals importats amb sèruin dels .ani
mals de la localitat on ban de viure els aÍümals 
que s' importen. E l> sèrum dels animals que han 
patit la malaltia és útil per a la vacuna al cap 
de cinquanta o seixanta dies d 'ésser guarits . 

S i els animals pateixen la malaltia, amb o 
sense la vacun::t, els ajuda molt a defensa;r-s.e el 
11-ypanbla~~ i millor encara el p iroblau. 

L' altre mitjà profi làctic, millor que no pas 
la vacuna, és la d.estrucció dels rènecs. És evi
dent que el r ènec essent l ' insecte que transmet 
el paràs it, és a dir , que l'inocula a l' animal, el 
piroplasma per si sol fóra inofensiu no poguent 
penetrar a la sang . L a destrucció de rènecs és 
el procediment generalitzat als Estats U nits . 

Per a la destrucció dels rènecs s'ba hagut de 
tenir en compte la seva biologia . E ls r ènecs són 
de la família dels oxidis . Aquests in sectes e11 la 
seva evolució passen per quatre estats : ou , lar
va, nimfa i insecte adult . D e l' ou posat a terra 
en neix la larva o cuca , d'una llargada de mig 
mli.Uímetre, la qual es fixa en la pell de l' ani
mal, es boteix de sang i origina en el mateix 
animal o a terra la nimfa del volum d' un nüllí
;n et r:e i mig , de la qual eix irà l'insecte perfecte. 
La femella fecundada· es boteix de sang i ang
inenta molt de volum, puix que passa de tres 
millímetres a tretze o quinze, i així grossa .es 
desenganxa de l' animal, caient a terra on dipo
sita els ous . L a durada d' aquest cicle evolutiu 
dura un mú.nim de 170 dies i un màxim de dos 
o t r.es anys . 

' L a transmissió de la malaltia es fa de la se- . 
güent manera : la feï11.ella que s'ha infectat xu
clant sang de l 'animal invadit infecta els ous 
que porta, infecció que es transmet a les larves 
les quals tot xuclant la sang de l 'animal li ino
culen els piroplasmes . Així, doncs, la infecció 
parteix d' un animal malalt i la malalti a es trans
met mitj ançant els r ènecs. 

D'on es dedueix que destruint els rènecs s'evi-

LA MILLOR TUBERIA PER_.~ A 
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ta la propagació' de la malaltia. , Aquesta de~truc
ció es pot obtenir cremant els prats infestats de 
rènecs o bé per inanició dels mateixos. Però 
crein:u .els pasturatges és antieconòmic i a més 
en molts d'ells no es presta. Fer morir de fam 
els rènecs vol dir que el bestiar no s'ha de por
tar durant dos anys o més en els llocs infectats. 
També és antieconòmic. 

Hi han mitjants eficaços de desirucció que 
són fàcils de realitzar. Un d'ells propi per a les 
petites explotacions i l'altre per a les grans ra
mades. Quan es tenen pocs animals es destruei
xen .els rènecs i llurs larves en el cos mateix de 
l'animal. Per això es prepara una ~olució com
posta d.e: 

Petroli 
Aigua 

r parl. 
8 parts. 

S'emulsiona bé i amb la sulfatadora es rutxa 
la regió del cos on s'hi veuen paràsits. 

Aquests rènecs moren sigui per l'acció dd pe
troli, sigui perquè els cossos grassos obturen .els 
porus de la respiració i així rnoren per asfíxia. 

Si s'acobla l'acció tòxica del petroli amb la 
¡grassa de l'ol1 el remei pot ésser més eficaç. Per 
consegüent es podria fer la solució següent : 

Benzina r part. 
Petroli I )) 

Aigua ro )) 

Oli 2- )) 

Lisol I )) 

Sabó moll ;i )l 

Per les grans ramades, principalment les que 
viuen en llibertat, el tractament ha d'ésser més 
expeditiu, i aquest és 'èl bany. S'ha de construir 
una fossa precedida d'ru1 corredor estret i en la 
qual hi hagi a la sortida un petit pati encimen
tat i pendent per tal de recollir el líquid que va 
rajant de l'animal qu,<.: surt del bany. La fossa_ 
serà prou fonda perquè cobreixi enterament 
l 'animal. Mig mñnut de permanència en el bany 
és suficient. 

La fórmula del líquid antiparasiticida usada a 
l'Africa del Sud és la següent : 

Arseniat de sosa 4'oo quilos. 
Sabó moll r'so )) 

Petroli ... s'oo litres . 
Aigua 2ooo'oo )) 

Els banys arsenicals es fan a intervals més 
o tm=nys regulars, depenen del període en què 
els rènecs invadeixen el~. animals. Els resultats 
obtinguts a Amèrica i a l'Africa austral amb 
l'ús_ sistemàtic d'aquests banys ' parasiticides són 
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meravellosos. Els bovins de dits païs9s mantin
guts en llibertat permanent, tan sols d'una ma
nera econòmica podi.en ésser tractats d'aquesta 
forma . 

En el bestiar estabulat, que per regla gene
ral, vel dir d.e número reduït, la piroplasmosi és 
excepcional per quant les larves dels ixodes no 
troben per menjar i amb els fems són portades 
al femer on es destrueixen sistemàticam~nt. En 
el bestiar estabulat cal tan sols t~nir compte 
que no mengi herba de prats infestats. 

La piroplasmosi, però, es dóna amb freqüènc1a 
en els animals bovins que segueixen un règim 
mixte. És el cas de Catalunya. Les vaques de 
cria i els bous de treball passen unes quantes 
hores diàries pasturant al bosc o a la vora del 
riu i aquests són els que pateixen la malaltia. 
Cal, doncs, que aquests animals siguin deguda
ment tractats per la sulfatadora amb el líquid 
dit més amunt. 

Com es uuaretx la piroplasm.os·i 

Els diversos medicaments emprats contra la 
piroplasmosi han donat més o menys bon resul
tat. Les sals de quinina tan eficaces contra: la 
malària de l'home, no :;;ón específiqu.es contra la 
piroplasmosi, i sols poden ésser utilitzades per 
a rebaixar la febre i com un tònic general. La 
dosi de quinina pot ésser de 4 grams per via e.n- -
dov.enosa i de ro a 20 per via bucal'. Les injec
cions de cacodilat de sodi són recomanades pel 
professor Alessandrini,' i en la següent fórmula : 

Cacodilat de sodi 
Citrat de ferro .. . 
Aigua destilada 

r gram. 
o'so n 

.s'o ,, 

El tripanblau és :un altre medicam:eut apro
piat i es pot usar a la dosi d' r gram per r.ooo 
quilos de pes viu dissolt en roo parts d'aigua. 

El piroblau, recomanat pel professor . Theiler, 
dóna,' segons aquest autor, resultats molt satis
factoris. Les dosis aconsellades per Theiler per 
111Jecció són : 

Pels vedells, al començament d.e la malaltia, 
so centímetres cúbics de solució aquosa al 2 per 
roo i després roo centí.metres cúbics de solució 
aquosa a l'r per roo. 

En els animals adults, so centímetres cúbics 
de sol'ució aquosa al 4 per roo i després roo cen
tímetres cúbics de solució aquosa al 2 per roo. 

Les af.eccions similars com la babasiliosi, thei
lerost i anaplasmosi el tripanblau i el piroblau 
no tenen acció específica. Contra aquesta última 

. afecció un producte químic, l'atoxil, tindria re-
sultats positius. R. MAI:ÉS 
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,. . 
qutmtcs Els -adobs 

. L 'ús dels adobs químics en selvicultura ja té 
una¡ llarga tradició, però la seva coneixença 

i aplicació no s'ha pas extès gaire. Chevalie-r de 

Valdrome, Henry, Rollet i Ondin, a França; 
Ebermlayer, Ramann i Schwappach, a Alema
nya; Hallenx , Dusieux i Crahay, a Bèlgica; 

Barley, a Suïssa, i Muller, a Dinamarca, han 
estat els propugnadors de la impulsió de crei

xença d.els arbres dels boscos. 
Però, l'ús dels adobs químics en ple bosc ha 

romàs força restringit. En canvi, en el? v1vers, 

l'adob químic es troba força generalitzat. 
A les plantacions que s'ba ep.1prat aquest mè

tode nutritiu els resultats han estat molt satis
factoris. Chevaudier assenyalà creixences de 40 

per roo en oms i en pi_ns de 4 a 24 anys . A Bèl
gica per a la replantació de les landes de Cam
pine, s'han obtingut rendiments suplementaris 
de creixença de roo per roo, utilitzant roo qui

los de fosfat bàsic i 300 quilos de silvinita per 
hectàrea. 

A Alemanya, a Orvingen, el professor Lent 
obté creixelll;ents importants en altura i diàme

tre amb 8oo quilos d'escòries ¡Thomas i 400 qui

los de Kainita per hedàrea. La millora en vo

lum és de roo per roo. 

lí9 

en selvicultura 

Si els adobs qunrucs tenen una positiva in

fluència eu el desenvolupament de l'arbre- i això 
ningú ho discuteix, en canvi la part econòmica 

és posada en dubte per molts propietaris. En 
veritat, però, el dubte .es concreta .en el bosc prò
piament dit, però no en les plantaci0ns d'arbres 

de ribera. 
Per ésser equàniiu.·, cal con iderar tots els as

pectes del problema. Per exemple, uu dels prin
cipals, el vigor de l' arbre s'ha de tenir en comp
te. Les malalties són freqüents en els arbres 

desnutrits, i excepcionals en els a.rbres ben ali
mentats. 

Per tal de procedir tècnicament abans d'ado

bar una plantació cal en primer lloc, procedir a 

l'analisi de les terres, sòl i subsòl, puix tan sols 
així es tindrà l'assegurança él·e poder adobar en 

coneixement de causa. En alguns casos el clo
rur de potassa h.a estat perjudicial i el nitrat de 

sosa inútil o dany í. Pel contrari, els adobs càl
cics donen quasi sempr,e bons resultats. El guix 
i la calç mobilitzen les matèries azotades del 

subsòl i per cons~güent augmenten les facultats 
assimiladores del nitrogen. R·esp~cte els adobs 
potàssics i fosfatats cal encara realitzar algunes 
experiències conduents. 

ElS: danesos per a judicar la manca d'un adob 
determinat es valeu dels signes qu¡e presenta 
l'arbre. Així, la manca d'azot fa esgrogueir lP.s 

fulles ; la insuficiència d' àc.id fosfòric dóna alo 
fullatge un color rogenc o fosc ; la .de i:n.agnèsia 

Els diversos adobs utilitzats no obren pas de 
la mlateixa manera. A Bèlgica i a Al.emanya es 
prefereix l'azot en forma de farratge verd. La 

solubilitat dels adobs químics té molta impor

tància . Com que l'aplicació dels adobs químlics 
no sempre ha anat bé, en aqu.ests casos cal atri
buir el fracàs a qu.e l'aaob és massa soluble i 

baixa ~s avall de les radice1les abans d'haver
tingut temps d'alimentar-les. 

· un to grisenc i la de potassa esblanqueït. 

En les plantacions d'arbres de ti.bera, xops 
carolines, etc., ·l'aportació d'adobs químics pro

elueix resultats aclmirabl.es . Ranclière ha expe
rimentat 38 parce1les d'una hectàrea cada una. 

Les experiències no són pas encara acabades, 

però l'autor avança que el desenvolupament dels 

arbres es pot considerar d'un roo per roo. 

En resum, convindria que .els centres d'ense
nyança i d'experiències que s'hauran de crear 

a Catalunya, així. que tingui l'Estatut, que em
prenguessin experiències d'aquesta naturale-sa, 

tant pels boscos com per les plantacions de xops . 
La riquesa forestal de Catalunya és prou im~ 
portant perquè aquesta qües.tió merei.xi l'aten

ció del Departament d'Agricultura. 

CosME GrRAL'l' 

EL MILLOR MATERIAL 

PER A COBERTES 
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Principis d'engreixament d'aviram 

r. Es :r;ecomana una ració corruposta d'ali
ments -variats, puix que la diversitat constitueix 
el mitjà més segur d'excitar l'apetit. 

Cada comarca té les seves preferències pels 
aliments que constitueixen la base d.e l' engrei
xament. Res no contradiu que es segueixin els 
usos i costums comarcals, mentre els aiiments 
que constitueixen la ració siguin rics en¡ fècula o 
midó, com ho són el moresc, l' ordi, el fajol, el 
manioc i l'arròs . 

Les matèries feculents, com les qu•e s'acaben 
de citar, són adequades per a la formació de 
greix. Le·s matèries grasses, com els turtós i les 
granes oleaginoses, soja, llinosa i altres, tenen 
l'inconvenient d·e fer el greix de l' animal molt 
oliós i per consegüent la carn és d'inferior qua
litat. 

Una poca quantitat de grassa és convenient a 
la ració de l'aviram que s'engreixa. En aquest 
cas, i quan s'engreixin anin:uals de compromís, 
es fa fondre una mica de sèu ·de moltó i aques
ta grassa en lloc de fer el gr.eix de l' animal 
groc el fa blanc i dur. 

L'engreixament és ïnés ràpid si els aliments 
es donen en farina i en forma de pasterades, 
pui~!' que així s'estalvia a l' aparell digestiu d'ha
ver de moldre els aliments. Si el líquid que ha 
d.e · servir per a mullar els aliments és l'aigua, 
aleshores resulta aventatjós fer bullir una mi
ca els aliments. Els feculents cuits s 'absorvei
xen més fàcilment. Però si es d1sposa de xerigot 
de la llet, no hi ha necessitat de coure els ali
ments. El xer1got, a part del seu vator alimen
tici, conté ferments que activen la digestió, prin
cipalment, quan el xerigot és una mica agre. 
La llet bullida, pel con trar1, retarda la di gestió. 

2 . Els animals en ~ugreixament requereixen 
un tracte especial. Llur aparell digestiu ha de 
marxar com un rellotge. Els àpats se'ls hi han 
de donar a la mateixa hora. D'aquesta man~ra 
s'evita la frisança que tenen els animals eles de 

que passa l'hora de l'àpat i no se'ls porta el 
menjar. 

3. Un cop acabat l'àpat hi ha el 'hav.er en el 
galliner el repòs )~és absolut. Els animals no 
realitzen cap moviment que no es pagui amb 
aliments i la despesa és tant més · grossa quants 
més moviments realitzen .els animals. 

Convé per consegüent que els galliners d'.en
greixament siguin e~plaçats en un lloc de poc 
soroll, que est1guin a mitja llum, a una tempe
ratura agradable i molt higiènics. 

4 · Els límits de l'engreixament han d'apre
ciar-se en la bèstia mateixa. En el bestiar gros 
l'engreixament acaba, per regla general, quan 
comença la desgana. En les explotacions impor
tants d'aviram l'exame11 individual no pot rea
litzar-se mentre dura l'àpat. Aleshore·s, o bé es 
porta Ull compte desenal de l'augment de pes 
per cada animal, cosa que significa que cada. un 
d'ells portat una marca numerada, o bé es practi
ca la palpació i es vénen els animals que es con
sideren ben engreixats. Això últim comporta, 
naturalment, tenir una pràctica molt s.egura en 
l' apreciació de l'aviram . 

5· En l'engreixament hi han dos cassos que 
s 'han de tenir en compte. El primer que l'ani
mal continua menjant satisfactòriament i no 
augmenti gaire de pes.. Això és perjudicial a 
l'explotació, puix que moltes vegades l'aug
ment de pes ·no pa_ga el menjar consumit. L'al
tre cas es refereix a què 'un capó o una oca, que 
ja és gras i bo per a la . venda, paga la ració 
igual que si es tractés. d'un animal al comença
ment d'engreix. 

6. El temps que ha de durar l' engreixament 
està subordinat a 1a natura1es::t de l'anim1l. Po
dríem dir, que per regla general, l'engreixa
ment no ha de durar més de tres mesos . S'han 
d'exceptuar d'aquesta regla els capons, en els 
quals l'engreix dura mig any. 

L. GALLINA'!' 

Y06:HOURA T · CONDAL Li assegurarà l'èxit e~ 
la recria del ramafboví. -SOL·LJCITI DETALLS 1 ANALISIS A 

Passeig de Maragall, num. 16 Telèfon num. 79254 .. BARCELONA 
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La collita . mecànica de les olives 

M ANTES vegades, en els estudis publicats en 
els diaris o en les comunicacions a diver

sos Congresos i principalment en les conversa
cions amb oleïcultors i a les cooperatives, hem 
parlat de la collita mecànica de les oliv.es. Hem 
elit que el problema es presentava bé, puix que 
en diverses experiències hem obtingut bons re
sultat. 
Qu~n diem collita mecànica de les olives no 

cal pas entendre aplegar olives dels arbr.es, fer
les caure dintre sacs o coves i que totes, sens 
excepció, siguin netes, és a dir, seu se cap fulla. 
Això és materialment impossible . 

Un aparell aplegador d'olives ha de rennir les 
següents condicions -: 

r." Fer caure les olives sense tirar-les lluny. 

2.". No danyar als _fruits. 

3·" Evitar la caiguda de les fulles i dels bran
quillons . 

4·" Que l'aparell sigtú fàcil de manejar, de 
manera que penetri amb comoditat en l'interior 
cl.e l'arbre, sense ferir els branquillons i poguer
lo baixar i pujar fàcilment,. per tal de fer-lo ac
cionar prop del's fruits. 

5·" El pes de l'apar~ll ha d'ésser reduït i el 
seu preu no gatre car. 

6." Que realitzi un treball equivalent a cert 
nombre de persones. 

Existeixen diversos tipus d'aparells, o ínés 
concretament quatre, i tots ells es basen eu el 
principi següent : fer moure un aparell a mà o a 
m,iotor, .el qual sacsegi les olivès o li doni petits 
cops per tal de fer-les ca_ure. Els òrgans d'aquest 
aparell estan constituïts per petites làmines 
d'acer o cautxú fixades en un cilindre d'aluín:ini 
o de fusta de 15 a 25 centímetres de llarg, als 
quals un mecanisme dóna un moviment giratori 
molt ràpid. 

Un altre aparell està constituït per _una tija, 
la longitud de la qual pot modificar-se a volun
tat. Aquesta tija porta un cilindre sobre el qual 
i d'un sol cos.tat s'hi fixen làmines d'qcer, grà
cies a un dispositi.u m9lt senzill que funciona a 
mà. Les làmines poden prendre Ull moviment 
vibratori l'amplitud del qual i la velocitat són 
suficients per a fer caure les olives. 

En fi, un altre aparell està constituït per una 
sèrie de rodes, dues collades en .un arbre horit-

zontal i una en un arbre vertical, les quals por
ten llargues tiges de cautxú, destinaÇles a batte 
els ramells que porten olives. 

Els avantatges de la collita mecamca d'olives 
són de dues clas,ses. La primera, disminuir les 
despeses cl'expl'otació i principalment poder rea
litzar la collita en les localitats mancades de m~ 
d'obra. La segona, millora de la qualitat d'oli 
en les localitats on s'ha d'esperar que les olives 
siguin molt madures .. 

L'oliver no és que .es cultivi perquè les despe
ses de conreu siguin cares, sinó perquè les des
peses de collir són molt pujades. La collita me
cànica repre~etÚa _una economia del 7 5 per roo 
respecte la collita manual!, és a dir, que la quar
tera d'olives que és poc remuneradora collida a 
mà, passa a ésser força beneficiosa, reduint les 
despeses de la collita a la quarta part. 

La collita m,~ecànica, hem dit, pot millorar la 
qualitat de l'oli. Això s'explica fàcilment. (l'ot 
l'oli que pot contenir l'oliva ja és fet quan el 
fruit. comença a canviar de color, de manera que 
quan s'espera la maturitat de l'oliva p,er a co
llir)a, el que es cull de més és aigua, però . 
'no oli. 

Per altra part quan es practica la c9llita, aple
gant les olives de terra, que sol ésser peT febrer
m.arç, la cuca de l'oliva ja sol haver començat de 
causar danys_. 

Però no tot són avantatges. Cal assenyalar el 
inconvenients. El més gros,. i gairebé podrí.etn 
dir únic, és el d'escurçar la temporada de la co
IVita. La collita mecànica pot ésser realitzada eu 
un espai de temps relativament curt, entre quin
ze dies i un mes, de manera que en tres s.etma
nes, una comarca en l'a qual el sistema mecànic 
es generalitzés hauria collit ent~rament les olives. 

Al.eshores els molins actuals s'hauríeu Çl'en
grandir o posar-ne íné~, per tal d.e poder satis
fer les necessitats Çle la collita. 

En resum, la collita mecànica de les olives 
com.iporta : 

I. er Reducció de les despes.es de la collita a 
la quarta part. 

2. 00 Escurça.ment de la temporada de collir. 
3 .•r Millora de la qualitat de l'oli. 
4· ar t Agoi:nbolació de la collita en els molins. 

J. BONET 
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La di f a m a e i Ó· d e 1' o u 

D ES de fa cert temps alguns metges van 
contra els ous . Els metges alludits creuen 

que són tòxics, perjudicials pel fetge i acaben 
assegurant que el millor és no m,e11jar-ne . 

Hi ha metge que per a fet-se un nom no va
ciJ.la pas en afirmar les pitjors extravagàncies .. 
I com que per altra part hi ha gent que prefe
reix creure les absurditats a les coses lògiques, 
resulta que poc a poc es va formant la bola de 
neu, sense reparar en les contin gències . 

Però, val a dir, que els metges en sa gran ma
joria no accepten pas la idea de que l'ou sigui 
perjudicial, sinó tot el contrari, que constitueix 
un aliment de primer ordre. L'opinió dels met
ges en sa immensa majoria va confortada per 
estudis realitzats particularment en l'ou 1 els 
seus · efectes en l'alimentació. 

L'oti és un aliinent quasi perfe·cte, que conté 
de So a 90 calories i per consegüent equival a 
rso grams de llet, ·ss grams de cervell i So grams 
de bist·ec . Quan els seus compone·nts, clara · i l·o
vell , el p1·imer fàcilmen t assimilable serveix en 
els joves per a coristituir la seva carn i als adults 
per a reparar les pèrdues d' allYúmina. A més la 
cl ara d'ou, que és albúmina pura conté dues 
substàncies . amino-àcides, la lisina i triptòfan, 
que prenen una part h1olt activa eñ el creixe
ment. El rovell està constituït per matèries gras
ses i matèries azotades, ·entre aquestes . úlÜmes 
la .le·citina, substància molt útil al cervell. Les 
vitainines, substàncies que pres.idei xen el procés 
de la nutrició es troben ben represe·ntades en el 
rovell , puix que hi han le de cre1xensa, anb
raquítica i antineurítica. 

I.;es propietat s alimen tícies de l'ou són indis
cutibles. Però no és pas això el que discuteixen 
els inetges contraris al consum dels ous, sinó. els 
efectes perjudicials que causen a l'organisme. 

Els metges de referència atribueixen als ous 
moltes de les afeccions de la pell com les picors, 
els herpes, les pàpules o butllofes i fins l' edema 
de Guin ke, que es localitza als voltants dels ulls 
i de la boca, el qual pot arribar a deformar la 
regió . Així mateix es reputa que els ous cau
sen diarrees i restrenyiments, vòmits i dolors 
abdominals. Una altra de les acusacions més 
greus és la de que els ous contenen el parati
fus, sobre tot êls procedents de les confiteries, 
formant part del s dolços. 

Convé manifestar que els ous, com tota subs
tància pròpia de l'alimentació, ha de reunir ç_er
tes condicions higièniques per a que no facin 
mal.. Els ous amb aquestes condicions no poden 
que poden p1:oduir transtorns a~ consumidor . E ls 
si en lloc d'ous frescos, -es consumeix·en ous con
servats en condicions antihigièniques, és evident 
que poden produir trastorns al consumidor. Els 
ous no són pas d'una naturalesa diferent a les 
altres substàncies orgàniques. Tothom sap que 
és perillós inenjar peix passat, carn en v1es de 
descomposició, llet gromollada, etc. Així , els 
ous que tenen molts dies, que en lloc d'ésser 
conservats en cambres frigorífiques a més un 
grau, es conserven en locals humid s i calents, 
amb la closca bnlta, és natural que puguin cau
sar alteracions de div-er set5 menes al consumidor. 

Hi ha un cas, però, que origina transtorns 
greus i que no es pot reputar com malaltia. És 
el que modernament s'anomena anafi.làxia, o si
gui la intolerància enfront de cletermfl.nat aliment. 
Que un individu sigui intolerant pels ous i en 
co11sumeixi, no té res d'.estrany que tingui un 
vòmit o que li surti una erupció a la pell, o que 
pateixi dolo!'s de ventre. El mateix passa als 
individus que no toler.~n les inadmxes o altra 
substància qualsevol. 

R.espccte al paratifus, quan aquest microbi ès 

troba en d s ous, és sempre en els1 dolço~ de con
fiteria, mai en l'ou fresc . Ací es tracta d'un 
cas de contaminació de l'ou per una persona que 
portava el inicr~bi, el qual es desenrotlla pcr
fectainent en un medi de cultiu ben a propòsit. 

També es diu que els ous poden contenir 9-i
versos microbis provinents de l'alimentació de 
les gallines, particultarment els ex iste·nts en les ' 

· farines de peix i de carn que amb tanta profu
sió es donen en avicultura. És evident, que hi 
han i11Ícrobis que poden passar dels aliments a 
l'ou, però això - seran cassos .excepcionals. Per 
tal d'evitar aquesta transmissió, alguns metges 
indicaven la conveniència d'abstenir-se de donar 
a les gallines les farines de peix i d.e carn. 

Aquests metges no deuen haver vist mai cap 
masia ; deuen creure que l~s gallines no men
gen altres aliments que els bullits o passats per 
l'estufa. Jo no crec que les farines de peix i de 
carn puguin contenir tants micr()bis com els que 
es troben damunt d ~ un feiner o en el jas dels 
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establ~s, o en la terra que s~acaba de llaurar, 
llocs on les gallines hi passen unes quantes ho
res diàries consumint els aliments que hi tro
ben. 

Si la gallina ella mateixa no s 'infecta diaria
ment és que .el;:;. seus sucs digestius, com els de 
l'home, contenen propietats bactericides . Si no 
fos així, el que mengen les gallines, provoca
ria una infecció diària. 

Podeu menj.ar ous sense temor de que us cat1-

sin cap malaltia, sempre que els ous stgUln més 
o menys frescos i hagin estat ben conservats. 
Per a les criatures, principalment, fora difícil 
trobar un aliment que contingués tantes subs
tàncies concentrades i benfactores com el rovell. 

Però exigiu se'tnpre ou fresc i rebutgeu l'ou 
vell, de closca bruta, si no voleu, que aquesta 
menja tan deliciosa i nutritiva, us cau;si cap 
trastorn. 

L. GALLINA'!' 

L'assecament dels branquillons del presseguer 

EL presseguer des dels primers anys de la 
seva vida, si no reb cap mena de cura, co

mença d'assecar-se per l'extremitat d'alguns 
branquillons. Cada any el noinbre de branqui
llons secs augrnJenta i al' cap de vuit o de:u anys 
l'arbre a penes té cap~ branca viva. . 

Els branquillons assecats són morts per un 
fungus invisible a simple vista que es diu Cory
neum. Aquest paràsit ataca aix í mateix J.es fu
Ues i ,els fruits. 

En els branquillons verds el fungus produeix 
de primer petites taques brunes, de lès_ quals a 

_vegades en raja goma. Si la taca dóna la volta 
al branquilló, tota l'extiJ.emitat serà assecada. 

Sovint el fungus o paràsit ataca els ulls i els 
que són atacats a l'hivern no vegeten pas a la 
primavera, sinó que $,egreguen goma i s'asse
quen. Al voltant de l'ull sec, l'escorça del bran
quilló també pot assecar-se, donant lloc a la for
mació d'un xancre. 

Un presseguer, el qual els branquillons si
guin morts cada primavera i que una part dels 
ulls es morin al final de l'hivern per Coryneum, 
no triga pas a morir. 

Aquest paràsit ataca així mateix les fulles, 
en J.es quals apareixen petites taques brunes, ro
dones, vor.ejades de vermell. La :part fosca i se
ca cau a seguit i així cada taca es converteix en 
un forat. 

En fi, el Ceryneum pot atacar la cua del fruit 
i fer-lo assecar, com també els mateixos prés
secs, els quals aleshores roinanen amb taques 
fosques per les quals raja una mica de goma . 

Cada taca causada per la malaltia en els ulls, 
branquillons, fulles i fruits, assenyala l'indret 
on un gèrmen de Coryneum ha vingut a inulti
p licar-se, multiplicació que es manifesta per fila
ments. 

Els gèrmens o espores són produïdes pel fun
gus a la superfície de les taques durant la pri
mavera i l'estiu ~ Les espores són molt nombro
s.es en la goma que hi ha en la superfície dels 
xancres dels branquillons. El;:; gèrmens que pas
sen l'hivern damunt de l 'escorça es multipliquen 
·al fin al d'aquesta estació. 

Sabent com es realitza la vida del paràsit, el 
dany que causa, i en els òrgans que el produeix, 
com també de la forma que germina, no és pas 
difícil, en possesió d'aquestes dades, combatre 
la malaltia, destruint els gèrmens que la causen. 

En primer ll oc cal, així q}le les fulles hagin 
caigut, per allà · el mes de novembre, sulfatar to 
l'arbre, soca, branques i branquillons, de ma
nera que l'arbre quedi ent.erarnie.nt tenyit o pin
tat de blau. 

El lí.quid per a sulfatar serà accentuadament 
alcalí, segons la fórmula seg.üerit : 

Sulfat de coure, de 2 a 5 quilos. 
Calç, de 4 a 5 quilos. 
Aigua, roo litres. 
Caseïna, so grams. 

La caseina, com se sap, té per objecte fer la 
solució inés adherent , es a dir, enganxosa. 

Aquesta fórmula també pot ésser útil pel' pu
gó verd. En aquest cas caldrà afegir-hi 5 litres 
de petroli. 

Quan el Coryneum, la sulfatada de tardor o 
principi d'hivern, sulfatada que s'haurà de re
petir més d'un cop si el temps és plujós, mata 
o no deixa germinar els paràsits o els seus gèr
m,ens . 

La producció presseguera de Catalunya és 
molt important per a descurar una malaltia tan 
perjudicial i el mateix que costa tan poc de com
batre. C. CoLOMER 
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Per a l'estructuració de la nostra Agricultura 
D'ORGANITZACIO AGRARIA 

EN els darrers números d' AGRICUL'fURA I 
RAMADERIA, molt especialment èn el darrer, 

de l'agost, s'ha opinat sobre aquesta qüestió de 
tan pròxima realització aquí Catalunya. 

És llàstima, però, que en aquesta revista, qu~ 
és la llegida per la promoció dels pagesos més 
cultes, ' i rnJés inquiets de Catalunya, _encara no 
hi hagin collaborat sobre aquest terna d.e la fu
tura organització agrària nostra, molts dels ho
mes que deurien. Directors i ex-directors de ser
veis agrícoles catalans, directors i pre$,id.ents de 
sindicats i federacions, ex-diputats més o menys 
agraris, en fi, homes que són escoltats i consul
tats, que tenen una major o ID¡enor massa d'o
pinió, els quals d_ein.à elis serà oferta, o bé pre
tenqran la direcció de l'Agricultura catalana, 
sens dubte convindria que anessin exposant el 
seu programa, per tal d'anar creant l'opinió i 
simipatia que necessiten. 

El problema més important _en la nostra futu
t:a organitzaci6 és el de la cultura, en general, 
i concretant als pagesos la cultura agrària. En

; 

certadament és el que més s'ha discutit en a-
questes planes. 

La seva importància és primordial', perquè 
ella es basa de tots els avenços i millores que en 
el camp de les activitats agrícoles vulguin esta
blir-se. Sense la prèvia pr.eparació cultural no 
és possible d millorament de la producció, ni 
poden :florir els sindicats o associacions, que han 
d'ésser els organismes per a comercialitzar amb 
èxit la producció agrícola. Els nostres actuals 
pagesos, .efecte de la nullitat cultura] en q:ue es
tan negats, no s'interessen ni ells ni el$ seus 
fill's_ per aprendre ni millorar, no obeeïxen pres
cripcions tècniques, a vegades legisl~des, perquè 
no en comprenen l'eficàcia, resten immutables 
davant els nous progre$_sos que els ofereix~n 
les _cases comercials, perquè llur rutina no els 

· fa necessaris, desconfien dels sindicats i de llurs 
' qirectors perquè quolsevol papanates xhraire; 
mal intencionat, els engatussa pintant-los gat 
per llebre. Una major cultura agrària serà pels 

-. nost¡;es pagesos el sèrum bàsic revirador que els 
faci r~ceptors de tot el bo que e~ progrés actual 
pot oferir. 
-·- Aquesta educació agrària primariament ha 

d'anar dirigida als pagesos. I aclaribJ. que per 
pagesos entenem tan sols els_ que en fan. Són 
aquests qui més falta en "tenen, qui més poden 
aprofitar-la i més fer-la de rendiment per la col-

- lectivitat pàtria. , 
En la nostra terra on la gent és tan conserva

dora, és freqüent trobar masies i famílies pa
geses en que conviuen tr.es generacions. Si tan 
sols curaven dre l'educació agrària dels joves, po
dria succeir que aquests al tornar a casa amb la 
nova tècnica apresa en les escoles, els quedés 
obstruïda per la rutina de l'avi o del pare, que 
no resignen el pondol de la casa . Es produïria 
llavors el migrat resultat d'aplicar amb un pa
rell de generacions de retard, és a dir, a la des
aparició dels avis o pares, aquella tècnica que 
els joves havien après al dia . D'aquests cassos 
actualment en sabem més d'un. 

I d'ensenyament superior reservat als gran-s 
ptrop~etaris, que de pagès U() en fan, i a qui sols 
els serveix per _a lluir en les ciutats on viuen, 
acaparant la representació oficial de l' Agricullu
ral, ja n'hi ha prou i de $Obres amb l'experièn
cia dels ensenyaments centrals donats fins ara. 

El problema més important i principal en l'en
senyament agrícola a Catalunya, és, doncs, el 
d.e divulgació per a els homes que actuen de pa
gès. Cursets, confèrències, demostracions, pràc
tiques, .lliçons particulars, congressos, concursc:>s 
i exposicions, subvencions s.i calen, gràfics, lite
ratura vulgaritzad~ra, han d'ésser les principals 
eines que facin penetrar la cultura necessària. 

Encara que secundari segueix paral'el en a
quest primer problema, el de l'ensenyament de 
-les jov-entuts que van pujant. A Espanya, és fà
cil constatar que no s'han reunit mai una colla 
de grans propietaris en congrés o assemblea (in
fortunadament s.einpre han estat fets per aques
ta mena de pagesos diguem/-ne «honoraris))) que 
no hagin arribat a la conclusió de demanar una 
escoJa de capatassos. A Holanpa, a Anglaterra, 
posem per cas, podríem constatar que no tenen 
m1a tal1 apremiant necessitat de capatassos, per
què els propietaris, molts graduats d'e$coles a
grícoles, malgrat el títol, i com complem.entació 
normal ·de la carrera, viuen i curen de l'a pcr.·òpia 
hisenda. 
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A Espanya en les escoles agrícoles no s' han 
fet tècnics, s'han fet només que funcionaris. Mi
llor dit ; la ge11t hi acudia no a aprendre res, ni 
a satisfer cap afany de coneixements. Hi veia 
tan sols al cap d'allà un sou, un empleu, una 
situaci6 oficial brillant. 

A Catalunya, l'Escola Superior d' Agricultu
ra dels temps de la Mancomunitat, fou creada i 
dirigida .no per a fer funcionaris . Els seus fun
dadors pret.e11gueren fer tècnics aptes . Hom veu 
que ïnalhauradament els catalans estem conta
minats de l'esperit castellà, perquè en aquella 
Escola, malg1:at la seva :final!itat, hi acudiren 
mols joves, que no pr,etenien res més que un tí
tol. Un títol amb les conseqüències obligades de 
privilegis i exclussives, que caracteritzen el's tí
tols espanyols. 

Aquesta mena d'.esperit representa un greu pe
rilL Cal que els pagesos estiguin atents i no dei
x in prendre peu dintre la futura organitzaci6 
agrària de Catalunva al «Cuerpon espanyol d'in
grata coneixença, ni que amb privilegis antilibe
rals, hom fa'CÏ créixer el «Cuerpo» català, desit
jat per í111és d'un i més de dos. 

No sabem si «aran líi ha enginyers agrònoms 
ben pr-eparats. Alguns n'hi ha amb un brillant 
historial tècnic. Però mentre ho admetem, pre
cisa que no se'ls hi facin privilegis, i que la 
seva eficiència .Ja demostrin en peu d'igualtat; . 
en lliure concurs amb qualsevol que hi vulgui 
competir. Com diu molt. bé don A. Matons, un 
biòleg pot servir molt millor que un enginyer 
agrònom en un laboratori o càtedra de fitopato
logia ; i encara pot haver-hi un tècnic sense tí
tol d'e-ficiència molt superior a la d'un titular 
professional. 

Organitzar el's serveis agrícoles catalans a ba
s~ de professionals privilegiats, amb un títol que 
els ampari és garantir per al futur, i dins a ca
sa nO•Stra, la eixorquia dels serveis agrícoles cen
trals que per mala sort coneixem. 

Així doncs, l'escola catalana que hagi de for
mar les joventuts que vulguin dedicar-se a les 
activitats agrícoles, cal que dongui uns ensenya
ments de la mateixa extensi6, i tan superiors 
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• 
com la que en el m6n més ho faci. Millor que 
capatassos eus calen propietaris tècnicament ben 
preparats. A més s'han d'anar criant i prepa
rant els futurs directors de l'agricultura catala
na . No hem de voler que s'hagin de criar ells 
sols, com ha succeït amb els d'ara. La finalitat 
d'aquesta escola ha d'ésser de fer tècnics aptes, 
ben preparats, i no pas buròcrates. És just i lò
gic que a llurs alumnes se'ls dongui un· títol (di
ferent .si es vo11, segons l'extensi6 dels estudis 
cursats. Aquest tí.tol els ha d'habilitar-només 
que habilitar- per a concursar amb qualsevol 
tècnic i per a qualsevol càrrec. P.erò de cap ma
nera es pot permetre que els dongui dret ex
clussiu per acaparar tots els càrrecs. 

Desp.rés de la tasca cultural d'ensenyament, 
la que cal que es tingui en compte a realitzar 
en l'organitzaci6 agrària futura, és la d'estudi · 
e investigaci6 tècnica, i la d'organitzaci6 i· orde
'naci6 de l'a producci6 agrícola catalana. Als més 
avençats països, fa temps que e11 els serveis pú
blics agrícoles hi ha departaments que investi
guen els factors socials i econòmics que determi
nen el cost de producci6, i .el valor de comercia
litzaci6 dels productes del camp. És un proble
mJ':l. de cada dia el d'una producci6 en crisi, em
pri o no empri Ulla bona tècnica. Cal de seguida 
per l'agricultura catalana, una orientaci6 per
mane~t a investigar les condicions econòm~ques 
de la seva prod ucci6. 
· Aquesta feina de l'ordenaci6 de la nostra pro
ducci6 agrícola ultra la de la investigaci6 de 
moltes qüestions estrictament tècniques que ens 
afecten particularment, no pot de cap manera 
ésser . negligida, i té una importància capital. 

L'altra funci6 important que ha d'integrar la 
nostra futura organitzaci6 és la d'inspecci6. Cal 
abandonar el sistema castellà de dictar lleis, i 
sentar-se tranquil a esperar que. la gent les com
pleixi . Hi ha massa viu i extens el concepte de 
que les Ueis s6n per ésser burlades. 

A corre-cuita, no rumiant, recordem unes 
quantes disposicions dictades en benefici de l'a
aricultura i que ninaú les comnleix . 'hi ha so-o ' ~ ..__,.t, 

bre alcohols, vins i begudes, sobre adobs, lle-
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vors, inspeccions fitopatològiques, sanitació de 
llets i queviures, etc. Demés d'aquestes en cal 
dictar, i en dictarem d'altres en defensa de la 
producció agrícola. Però cal després d'això una 
organització de govern que ho faci complir. Uns 
inspectors tècnics hauran d'encarregar-se de la 
corresponent feina de policia. 

Aquestes són les tres funcions principals que 
ha de complir l'organització agr.ària que ,ens cal 
a Catalunya. Divulgació i ensenyamwnt ; inves
t.;gació i ordenació a.grícoLes ; i.nspecció i defen-'! 
a . Tenen un ordre d'importància com el que es

tan enumerades. 
Fent com demana el senyor Rossell una apu

rada sellecció dels tècnics funcionaris, mitjan
çan t un rigorós concurs públic, s'acabaria d'eli
minar el perill dels buròcrates ineptes, salva
guardats per un títol i un ((cuerpo'> invulnera
bles, ·tapadores 'de llur costosa inutilitat. 

I a més dels buròcrates ens estalviaríem una 
pila de serveis quina utilitat no és pública sinó 
particular del buròcrata que n'està al front. 

A ixò d'establir serveis completament inútils 
és un altre dels perills que amenacen. El crite
ri que ha d'imperar en l'establiment de serveis 
de govern, és el de tan sols establir aquells que 
la iniciativa particular no afany abastament . 
L'ensenyament que si ha d'arribar a tot el po
ble és forçosament un negoci defitiar:i ; la· inves
tigació científica que hi ha d'anar parallela, i 
que tampoc és negoci ; la inspecció i ordenació 
de la producció, que en mans particulars esde
Yindrien venals; heus aquí els serveis genuïna
ment propis del govern . Però de cap manera s'ha 
de permetre que els serveis del govern compe
teixin amb negocis particulars, ni interfereixin 
el normal desenrotllament d'aquesta, mentres i 
tant no surtin fora de la legalitat. 

Fa pena, i ha de fer estar a l' aguait, llegir en 
m1es orientacions d'organització agrària, escrites 
én català, que s'han repartit profusament aques
tes darreres setmanes, fa pena llegir-hi aquests 
desigs de que aquí Catalunya es n:.peteixi l'er
ror del govern central d'establir serveis de com
batre malures, de mantenir sementals, etc., etc., 
serveis que s' han demostrat de total ineficàcia, i 
a un cost propi d'un bon servei de ·govern. 

osaltres tot ]J~gint-les (i d' altres que ho hau
ran llegit recordaran també), recordem les famo
ses campanyes de combatre la llagosta. O bé, re
cordem una mitja hectàrea de viver de conífe
res que un servei de l'Estat té actualment al 
nord de la província de Lleida, i en el que per 
anar-n'hi sembrant de noves, s'han d'anar ar
r encant i cremant les plantes que ja són puja
des a punt de trasplantar-se (hom veu que no 
saben que fer-ne). Encara trobaríem en una pro-
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víncia catalana també, una ((Granja» amb un tí
tol complementari que fa goig, on no hi ha res 
més que un toro semental, p.erò per contra• hi 
ha 5 persones en la plantilla de la Granja, co
brant de l'Estat. 

Aquests tres . cassos, que podrien allargar-se a 
trenta, o a tres cents, són mostra suficient. Cap 
p~gès del Penadés gosaria a demanar que li com
batissin el míldiu de sa vinya. Tota producció 
ben establerta ha de considerar les malures amb 
el mateix ' caràcter d'una cosa normal COlD\ la con
sidera el pagès del Penadés que se la combat 
pel seu compte. Hi ha molts co~rç la finalitat 
dels quals és vendre remeis contra. les plagues. 
El govern pot i deu regular aqu.est coinerc;, pe
rò de cap manera ha de competir-hi en aquelles 
plagues que són establertes al paí.s. La seva ac
tuació ha de limitar-se tan sols en aqu.ells cas
sos d'invasió d'una pesta desconeguda. 

I les coníferes que les comprin als establiments 
que en fan. I els bons sementals els_ tindran sub
vencionant-los en concursos. 

Hi ha en els serveis centrals molts defectes. 
Si no estem atents, corr.em el perill de que es 
tornin a repetir en 1 'orgànització catalana. Sem
pre hi ha ciutadans mal intencionats, i tant o 
pitjor que això hi ha moltes patums qualificats 
de prohoms, que no hi veuen més enllà del nas, 
o a les quals se'ls considera consellers obligats 
per a totes les qüestions . Uns i altres poden re
petir els vells errors. 

R. SALA 

Diu «OCCIDENT», de Lleida 

L ' amic Rossell i Vilà ho ha fet un xic mas
sa fort al comentar certes expansions de 

neòfits que somniaven l'adveniment de Ja Repú
blica i d'una major llibertat de Catalunya, per 
a caure sense fer-se mal a escalafons que veien 
com el cim d'una carena on tot hi respirava fe
licitat i mandra. 

Bé sap prou l' an tic i estii:nat professor de Zoo
tècnia de l'autèntica Escola Superior d'Agricul'
tura (després hi hagué barreges que no sabríem 
amb quin nom qualificar) que en Rquells bons 
temps que es treballava sense cap iUúsió d'oficia
litats de títols ni reconeixements pomposos de 
mèrits, que hi havia un grupet de mansois, no 
pas els més destacats en els estudis i en amor a 
Catalunya, que prevenien ·tota sufióència a ba
sa que el títol l'expedissin a Madrid en lloc de 
la Mancomunitat, i també recordarà que mai es 
pogué aconseguir fos presa seriosament aquesta 
mesura de ((defensa individual,, perquè la gran 
massa dels alumnes assistia a l'Escola per a ad-
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quirir uns coneixements, ensinistrar-se en una 
~ècnica, i els més dels cops anar a cuita corrents 
cap a ses cases pairals a portar d'una manera 
més científica les hisendes i els patrimonis, i a: 
quells altres alumnes mancats çle benestança sa
bien obrir-s.e pas anant a dirigit explotacwns i 
muntant pel seu propi compte granges que acres
quessin la riquesa nostrada. 

La illusió del títol, l'uniforme llampant, el 
tractament reverenciós, no el somniava ningú 
qu.e tingués confiança en ell mateix ; això única
ment ho consebien aquells pobres d'esperit que 
s'arradossaven darrera d'uns llibres i d'unes dis-

• 
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ciplines però que el fet ja el¡:; deia havien d'aca
bar essent manats i no orientadors, gent meca
nitzada i no çl'enginy. 

L'Escola d'Agricultura creada per Mestre 
Prat de la Riba era escola de sacrifici, d'austen
tat, de treball ; per això quan es volgué donar 
«grandiositat» als estudis, luxe a le~ sales, i pre
tensió als alumnes ens surt una «promoció» que 
somica i més que en els camps que els esperen 
pensen el goig que farien anant a una recepció 
portant a la butxaca de l'uniforme una targeta 
que digués: «Discípulo del R eal Polilécnico ... 
oon de>recho a tít'Lilon. 

. , Cultiu 1 conservacto dels bolets 

¡\ QUES1'A és l'època de la fabricació de conser
fi ves .eu general : deixarem a part les que a 

Espanya podem anomeJ¡J.ar bàsiques, que són les 
de tomàquet al natural, pebrot, llegums i frui
t.es, que es fan. en salmorra i almívar. Avui par
larem de conserves especialitzades com ho és el 
ccChampignon de París>>, que no és altra cosa 
que el bolet cul~ivat . 

Els buscadors de bolets saben que aquests so
len néixer en certs llocs, i és per això que els . 
inés espavilats els troben amb més facilitat que 
els altres, puix sabeu pèr experiència que sem
pre que se'n troba un, al voltant n'hi ha d'al-

. tres. Sembla que els faci falta companyif:! per 
a poder criar-se. 

Això és cert pe'r al bolet comestible, però no 
ho és per als bolets verinosos i particularment 
per als mortals. En efecte, hi ha bolets verino
sos, però no mortals, aquests poden proporcio
nar trastorns als qui els hagin menjat, però res 
més. El bolet mortal es troba prop dels boscos, 
a les prades, al peu d'uns esbarzers, etc., i si el 
seu aspecte no té res de particular per a un pro
fà, és ben conegut pels aficionats a la botànica . 
En un altre article posterior explicaré en què 
es diferencia el bolet mortal del comestible ; és 
indispensable que .els buscadors de bolets sàpi
guen a: què atendre's per tal d'evitar els acci
dents mortals que llegim cada any a la prems~ 
mundial. 

Ara diré en què consisteix el cultip. del bo
let: 

Aquest es cultiva sobre un jaç de feins, amb 
preferència de cavall. 

Prèviament s'ha de preparar aquest fem per-

què, durant la producció del '<champignom, o 
bolet, tingu1 una temperatura de r8 a 20 graus. 
A més s'ha· d'aseptitzar. 

Per a criar el bolet són indispensables aquests 
tres elements : 

1emperatura uniforme dels locals durant tota 
la producció, essent la més convenient la de 12 a 
15 graus. 

Aireació constant. 
Bons fems, i la seva preparació . 
Els millors locals són les coves naturals, les 

artificials i tots aquells locals on es podrà man
tenir naturalment o artificialment una tempera
tura uniforme. o s'ha d'oblidar que per a po
der viure totes les plantes necessiten l'oxigen de 
l'aire, per això és indispensable que els locals 
siguin ben airejats, però també és absolutament 
necessari que aquesta aireació sigui guiada per 
la mà de l'hom.e. Les varietats de bo1ets que són 
cultivables i que coneixem són nombroses, n'hi 
ha més de 250, unes necessiten més aire que al
tres, altres més humitat, altres locals més freds, 
o més càlids, tot això r.elatiu, doncs n'hi haurà 
prou amb una diferència de mig grau, perquè 
on creix amb facilitat una classe de bolet un al
tre deixi de créixer o bé ho faci amb dificultat. 
És la pràctica la que, amb molta observació po
drà donar-no algunes indicacions pròpies per al 
cultiu, que en si i a primera vista sembla molt 
senzill, però és complicadíssim precisament per 
la gran varietat de detalls . que requerix la seva 
expJotació ~n gran escala. 

El bon fem és .el de cavall o ID¡ul, fresc, i s'en
tén per fresc el que no passa de vtút dies, és a 
dir, que no hagi fermentat encara. 

I 

i 

I 
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Quan s'haurà aconseguit el fem es durà di

rectament al lloc on ?.'hagi d'.emprar per a evi

tar despeses successives i a l'aire lliure es farà 

una pila, amb preferència de forma parallelepí

peda, mullant t_otes l.es parts dels fems sense 

exagerar, perquè la fermentació pugui de$enrot

llar-se. Als 7 o 8 dies es desfarà la pila i es 

tornarà a fer de la mateixa forma, t.enint en 

compte de posar dalt, els fems que abans eren a 

baix, els de l'interior a l'exterior, de iuanera que 

la fermentació sigui el més homogènia possible. 

Als 6 ó 7 dies d'aquesta darrera operació els 

fems hauran d'.estar al seu punt per a muntar 

els massissos. Aquest haurà perdut el sen pri

mitiu aspecte, serà d'un color burell , olor suau, 

més aviat agradable, d'humitat relativa, no s.e

rà mullat, però senzillament hu;m.id, de calor te

bi. Aleshores es portaran al lloc definitiu on ha

gin d'ésser muntats els massissos que es faran 

en forma de llom, després es sembraran en 1le

vor ad-hoc, i 20 ó 2S dies ·després es cobrirà amb 

una capa fina de terra, i IS ó 20 dies més tard 

es veuran els primers «champignons», o boiets. 

En les i:n.olt.es varietats que he dit abans que 

hi havia, n'hi ha de totes les dimensions, (blancs 

i burells), si bé els petits són els escollits per a 

la conserva, no perquè siguin més saborosos, si

nó per una costum comercial, motivada pel fet 

que el client li plau més, per exemple, en obrir 

una llauna, el trobar quaranta «champignons» 

en lloc de vint, encara ·que aquests últims pesin 

el mateix. · 

Perquè la conserva sigui bona és indispensa

ble que el bolet sigui el més fr.esc poss.ible, és a 

dir, que es faci immediatam1ent després de la se

va collita, única manera de poder conservar el 

s.eu aroma. Per a la conservació s'han de rentar 

bé, respallar-los un per un, classificar-los per 

gruixos per a llur cocció, coure'ls, refredar-los, 

passar-los per un garbell per a classificar-los no

vament entre els diversos tamanys que corres~ 

pon.en a la diversitat de pots en els quals han 

d'ésser envasats. Coure aquests al bany man a, 

tornar-los a refredar, etc. 
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És segur que molts .dels que mengen el sabo

rós «champignon>> o bolet cultivat ignoren les 

dificultats i d,espeses que ocasioneu el seu cultiu 

i conservació. Quan mengeu badella en salsa 

amb aquest criptògam, o un Chatea:ubr iand, no 

podeu suposar le~ diverses fases de la seva trans

formació des del mornen t de la compra del fem 

fins l'hora de fer la conserva i del' seu consum 

en fai:n.ília, o en una penya d'amics. Nosalt res, 

ds productors, ens donem per satisfets quan un 

d.els nostres amics ens diu, això és exquisit ! 

La naturalesa és pròdiga, h i ha un sens fi de 

varietats de bolets silvestes comestibles i bons, 

alguns dels quals e? conserven, se'n podri~n con

servar molts més, però el públic no està aCO$tU

mat més que a un.es quantes classes i el fabri- . 

cant ·es limita a elaborar allò que ha d' introduir 

amb més facilitat al mercat. Una d'elfes és molt 

coneguda ací a Catalunya. En diuen «Rovelló», 

a Castella «Míscalos» i a altres llocs «Mizclos», 

etcètera. És difí.cil saber de quina varietat es 

tracta doncs a cada r.egió, i gairebé a cada poble 

s'anomena d'una manera diferent, el seu nom 

botànic és «Lactaria Deliciosus >> . Aquest bolet 

es recolecta als boscos de pins. Hi ha anys que 

se'n recullen en grans quantitat s i d'altres que 

no se'n veu ni u n . Per què surtin és indispensa

ble un estiu càlid i una¡ tardor plujosa, aleshores 

és quan se'n trob.en en quantitat, però de totes · 

ín¡aneres la seva¡ aparició és efímera, car no dura 

la seva recolecció més de IS ò 20 dies . És un bo

let que degut a la seva humitat, puix sense 

aquesta no sortiria, es fa 111lalbé molt aviat i per 

conservar-lo és precís estar installat ad-hoc per 

a la seva immediata conservació. Seria massa 

llarg per aquest article explicar ara la conser~ 
vació del «rovelló», deixarem avui les nostres 

dissertacions sobr.e er cult iu' i conservació del 

bolet i si la mJeva modesta prosa no és desagra

dable als lectors~ em proposo en altra ocasió dir

vos quelcom sobre els bolets mortals. Us diré la 

mlanera m'és senzilla de pod·er evitar aquests ac

cidents fatals . 
E. SERBEN 
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Els contractes 
de finques 

Al Butlletí Ofic,ial d 'ahir el governador civil , s nyor 
Anguera de Sojo, hi va, publi ca.r unw c.ircular que diu : 

«De procedència di ver a i per ta.nt de diferents e -
tarnents ban estat fo rmulades a aq uest govern civ il re
petides consul tes en relac ió al. drets i obligacions de par
cers i propietari s d tenes i a la ituació jurídica de 
cadwscll. En form a n1 eny concTe•ta han arriba.t fin · a 
a.quest mateix Govern notícies de determinades agita
d ons promogudes a la fin s ara pacífi ca i a senyada pa
ges ia d'e Catalunya, al marge de• la ll ei i del dret, i que 
fitci lment podrien repr sen tar nu perill per a 1 'ordre pú
blic .. 

Ha. entès fius a.ra aques.t Govern civil que la solució 
dels confli ctes jurídi cs és als 1'ribunals i organismes es
tablerts per les di spos icion"-- vigents, a que pertoca. diri
mir-los a.mb l 'autoritat augu 'ta i la re;·ponsabili tat le
gal i moral que implica llur funci ó. 

Ateses , però, les repercus ions indiscutibles que les 
agitacions pormogudes i àd.huc certes interpretacions, per 
tma i altra banda exagerades , de le!!, disposicions vigents, 
poden tenir en 1 'ordre públic., s 'imposa la necessitat de 
reco1idar a tot.bom, i per tal que ningú no pugui allegar
ne de bona fe ignmància, aq.uestes m ate ixes di sposicions 
del Govern de la República. 

Majorment a la nostra te¡ra hom ha de recordar a
que ·tes prescripcions i precisar-ne bé l 'abast, puix que 
una d·e les tradicions m és glorioses del .territori de Ca
taknya. i dels influenciats per ell a és la de ll m pagesia, 
o sigui de la relació harmònica establerta per l'apro
fitament i conreu de la terra, harmonització d 'int.eressos 
què ha fet possible qu e arribi 1 'acció fecunda del tre
ball fins ·al CJ;m de les munta.nyes, que a Catalunya no 
hi hagi terres desaprofitades, que no pa.teixi el nostre 
p,oble ca.p dels inconvenients del latifundi i que les re
lacions entre propietari s i m asovers cons.tit.ueixin Lina 
veritable wssociació, la quaJ, lluny d'enfrontar hosti lmen t 
els que la formen , els conver.teixi, si tothom de bona 
fe obra, en fa.otors d 'un comú profit i d'una ma.teixa ri
quesa. 

Aquestes relacions de nat m alesa evidentment i princi
palment jurídica., no han hagut d' ésser fixades pel prag
matisme d'una llei m és o men~rs improvi ada i aprio
rís,tica. El seny tradicional del nostre poble ha esta
blert consuetudinàriament el dret pel qual les di tes re
la.cions venen regulades . No té aques,t dret ga.ires mo
numen.ts escrits, es funda en el costum, en la qual for
mació han intervingut per igual amos i pagesos en c.ada 
coma.rca, amb fortun a tal, qne, fora dels conreus i ex
plo.tacions forestals plenarnellJt industrialitzats, és esca
síss ima i en manta contrada gairebé desconeguda, la COll

dició precària del jornal agrícola .. 
La llei escrita i l'acció de l 'autoritat no han hagut 

d 'intervenir més que per a reprimir la m ala fe quan 
exis.ti·a i per a fixa.r la deguda proporc.ió entre les dues 

d'arrendament 
rústiques 
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parts, per ta l que l 'una no prevalgu i en Ul en ·spreu i 
ruïna de 1 'altra. 

D'esperar és qu e instituïda a Catalunya la fac~dtat 

nadiua de regular el propi dret civil, serà ben aviat es
tabler.ta en la fom1a adequada a le neces~itat del · 
temps pre:ent , que per cóncauses diverse fan di fíci l 
la con ervac.ió i evoluc~ó progressiva i justa del dret con
suetudi nari, la leg islació en aques.ta matèria , e vi tant tot 
dubte i confnsió . Mentre tan t, però, són d 'apli cació els 
decrets que amb caritc.ter transitori, o sigui vigen ts tan 
sols per a aque ·t any , foren promulgats pel Govem de 
la Repúbli ca amb data de 11 de juliol i 6 d 'agost del 

pr sent any . 

L 'esperi.t d 'aquesta legislació no requereix certan 1 en~ 

e ·plica ci on . D'una banda, la renda h a d 'ésser d ismi
nu ïda sempre que resulti exagerada; d'altra, com diu 
text ualment I 'exposiC1ió de motius del Decre,t de 6 d ·a
gost, el règim excepcional estable1:l; en matèria de re
vi. ió de rendes mai no pot servir de pretext per a bur
lar el pagament del que re ulti del judici de rev is ió 

quan procedeixi. 

J. norma essencial dêl dret és la que ningLI no pot 
prendre's la ju t íc.ia per la , eva mà. Els 'Tribunals són 
el únics que, oïdes ambdues parts, hau de resoldre. els 
conflictes, si es presenteu . 

Per tant, aques Govem civil recorda les norme~ _i 
prescripcion ·egüents : 

I 

Els c.on.trac_tes de tota m ena, igui la que es vulgui 
la forma en què han esta.t pactats, ban d' és er com 
ple.ts, i obliguen no .tan ols a allò paeotat expressament, 
s inó també a tote les ·eve conseqnencie que siguin 
conformes a la bona fe, a I 'ú i a la llei (ar t icle 1.258 
del Codi civil e panyul t'()ncordant amb la llei pròpia
ment vigeJJt al terrritori de atalunya) . 

En con, eq üència els contractes de mwsoveria, parceria, 
arrendament de tenes i els altres similars han d' ésser 
comple.ts xac1tament, àdhuc que sigu in verbals; cada 
part ha d 'efectuar les prestacions expres ament pactades, 
i en defec.te de pacte exprés , les acostumades a la finca, 
i no havent-n 'h i d 'e pecials, al poble o a la comarca. 
Cap propietari, doncs, no pot deixar de cont.i·ibuir amb 
el adobs, llevors i totes al.tres prestacions a què vin
gu i obliga;t, ni cap m wsover , pa.rcer ni a.rrendatari pot 
deixar d'emprar en el com·eu, egon tís i costum de 
bon pagès aquell a activitat, cura, treball i a.portacions 
pac.tades , i en defecte de pacte exprés, le acostumada , 
car tant en la llei contractual com en 1 'escrita la con
. netud és el millor irl!tèrpret d'ell a. (Cít. a1:l;. 1.2 7 del 
Codi esmentat.) 
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II 

Es norma general i fouame-n.tal del dret la d¡'l pagar 
les rendes o lliurru· les parts de fruits que resultin del 
con trac.te . 

III 

Tot masover, parcer i arrendatari, quan cregui de bona 
fe que és excessiva Ja renda que pa.gui, pot aCiudir al 
jur~.t de la Propietat rústica, i si no fos cons.tituït , al 
Jutjat de primera ins.tància del pa.rtit, que- sigui com
petent·, per tal de demanar-ne la reducció . (ArticJes 1 i 4 
del Decret d 'll de juliol , i article 1 del de 6 d'ago:t 
del present any . .La revisió no pot fer-se exten iva a 
cap dels altres pactes i c.ondi c•ions del contracte . (Arti
cle 1 d'ídem.). 

IV 

Quan el contracte sigui de pUl' anendament, o sigui 
quan la renda és pagada en diner o en cosa equivalent 
fixada pell endavant, Ja reduoc.ió haurà d'efectuar- e sem
pre que el preu sigui superior al lJUe correspongui a la 
finca arrendada segons 1 'avenç catastral , i en defecte 
d 'ell, segons el líquid imponible o al que, atesa la co
lli.ta actual , sigui equita ble pagar (article 1 del Decret 
d 'll de j11liol). 

En els contractes d~ pru·ceria i altres similars seran 
ateses, per tal de fixar en el seu cas Ja reducció, les 
aportacjons corresponen.ts al propietari i al pru·cer. En 
conseqüència, eran estimats per a la resoluc·ió el valor 
de la terra, habitació, est·ables, corrals, pas.tures, etc ., 
i el de les altres prestacions del propietru-i correlativa
ment a les del parae r o masover (article 4 d 'ídem). 

v 

Tot arrendatari podrà ·ol:Jicitar que li sigui ajornat to
talment o escalonadament el termini de pagament de la 
renda en diner, sense que l 'ajornament pugui excedir 
d'un any (a.rt. 5 d 'ídem) . 

Es lògica ·apli cació de l'esmentat precepte la conse
qüènci.e. pale ·a que no pot ésser demora.t el lliurament 
de pa.rts de fruits. 

VI 

Els judicis de comiat judic,ial (deshauci) interposats 
per manca de pagrunent de preu o parts de fruits que
daran en suspens en. el propi instant que l'ruTendatari 
o parcer acrediti, per certificació del Jmat mixte o del 
jutge d'e primera instànci.e. del par.tit, haver sollicitat 
la revisió de la renda o parceria (art. 3 d'ídem). 

Perquè sigui possible la suspensió per .mitjà del lliu
rement de . la oortifica.ció esme11;tada, és condic.ió indis
pensable i precisa la consignació a poder del jut}at de 
primera instànc.ia o del jurat mb.:-te de l'import de la 
renda catastral o de la corresponent aJ líguid imponible 
acreditat per I 'arnillarament. Quan no sigui possible co
nèixer la guanti~at representativa del líquid imponible 
o de la renda catastral, haurà d'ésser consignada la quan
titat que el jutge o el jurat .fixin, segons el seu prudent 
arbi.tri, tenint en compte les c.i.rcumstàncies especials de 
cada cas (art. 4 deJ Decret de 6 d 'agost) . 

En oonseqüència, no pot ésser lliurada la certific.ació 
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uecessana per a la suspensió dels c.omiats judici als sen
se la prèvia cons ignac.ió e roentada.. Al soHi citant cor
respon portar totes les dades íeacents de l 'arnillru·ament 
o renda catastral. Solament t indrà lloc allò previngut 
a l'últim incí de l'a.rticle 4 del Decret de 6 d'agost, 
quan en vi ta de les ce-rti.ficaciÏons corresponents no si
<Y Ui possible fL,ar el líquid imponible de la terra arren

dada . 

VII 

El propietari conserva tots el drets gue li pertoqueu 
relatius a la coll ita, veremes, batude , etc., etc., com 
tan1bé a la. comprovac ió, med ició, custòdia i venda. de 
fruits . En cas de dubte, seria preferible que les parts 
interessades, de c.omú acord, proveïssin a la seguretat i 
t utela del dret i interès respectius, teni.nt present que 
en tni cas de litigi, la cosa litig iosa pertany a totes dues 

parts . 
No hi ha d 'haver inconvenient que cada part retiri i 

faci seus els fruits reconeguts per l'altra .. 

VIII 

LEt validesa i e-1 compliment dels contractes no poden 
restar a l 'arbitri d 'una sola part contracta,nt (a.rt . 1256 
del Codi ·civil) . Ning\1 no pot tampoc prendre's la justí
cia per la seva pròpia mà. 

En c,')u ·eqüèncria, sempre que sorgeixi contenció és 
l'autoritat judicial Ja gue 11a de resoldre, no essent lícit 
a una de les parts contractants deixar infringit per prò 
pia autol'Ï ta cap dels pactes del contraCite . 

IX 

Les epaccion~ de- tota mena són prohibides per la llet. 
Conseqüentm nt, no és líc1it obligar els pagesos i arren
dataris IJUe dema.ui11 a contracor la 1·evisió deJs. respec
tius contnwtes ni qu e deix~n de demanar-la. quan de bo
na fe ho estimin pertinent. Menys legal fó1-a tota propa.
gancla oral o de fet encaminada a produir un estat collec
tiu de pertorbació o a a.conseguir la infracció de la llei 
o oue hom procedeixi en opos iCJió a les seves normes . 

Tota coacció i tot ac.te cont1•ari a la ll ei deuen ésser 
inunediatament denunc1iats a l'Autoritat corresponent 
m és pròxima i, amb preferència, direc.tament a l 'autori
tat judici al. 

Sempre que aJguna persona, investida d'autoritat, tin
gués part en acte semblants, sense perjudici de la de
núncia oonesponent, hauran els fets d' ésser comunicats 
a aquest Govern civil, i si es tractava de jutges o foncio
nat·is de justicia municipal, a l 'Excm . Sr. President de 
l'Audi ència. 

x 

Als Tribunals pertoca declaJ:ar si vónen o no compre
sos en el¡; deca·ets abans esmentats els conlll·act es dits de 
rabassa morta, el~ quals, niés que amb l 'arrendament te
nen afinitat amb l 'emfiteusi . De totes maneres, sempre 
<JUe hi ha.gués contenció, hauran d' ésser observades .les 
normes precedents . 

Els senyors Alcald<es tindran cura de donar a la pre
sent la major public.itat possible, i posaran a coneixe
ment el 'aquest Govem civil tot acte ·ontrari ·a la llei que 
ocorri en el seu respectiu tetme m unic1i pal. 

Barcelona, 8 de setembre de 1931. 
El governador civil, Angue.ra de Sojo.» 
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NOT I C I AR I 

ASSEMBLEA VI'l' lCOLA A ROSES 

El primer dia de lo. festa major, varen reun ir-se a la 
Sala Badosa, de Roses, nombroses representacions d 'A
juntaments i Sindicats Agd coles de la comarca vitícola 
empordanesa convocats per l'Alooldia de la dita vila, a 
proposta .de la de Llansà , per a demanar al Govern 
Prov isional de la República que implanti la decla.ració 
de collita i guies de circulació de vins, com a fonament 
per a treure aquesta braqca tan important de la nostra 
agJ· icultura d,e la greu crisi qu e fa tant temps pateix. 

Obert 1 'acte, 1 'alcalde de Roses , senyor Salvador Mar
el), després de breus paraules, cedí la presidència al go
vernador civi l , senyor Claudi Ametlla, el qual tot se

. gllit donà la pa.raula aJ senyor PorcaJles, alcalde de Llan
sà , com a iniciador de l'~ssemblea. 

E l senyor POt·call es explicà 1 'objecte de la reunió, i 
acabat feren ús de la parauia. els senyors Calzina, de 
Llansà ; Carles Jordà, ex-diputat provincial, i P orcelles, 
tots en defensa de la proposició presentada, la qual va 
ésser aprovada per unanimitat i enJ;re fo-rts aplaudi
ments, .acordant-se designar com a delegats els senyors 
alcaldes de Figueres, Llansà i Roses , percluè convoquin 
a Barcelona una gran Assemblea de .tots els• Ajuntaments 
i Sindicats Vitícoles de Catalunya, per tnl d 'afermar la 
necessitat_ d 'aquelles mesures, i enviar telegrames en el 
mateix sentit exposat al ~enyor President del Govern 
d.e la República i al senyor President de la Generalitat 
de Ca.talunya . 

Clogué l 'acte amb escaients paraules el Governador 
senyor Ametlla,· el qual, evoca{\t el seu origen d 'una 
famíl ia vinyatera ta.rragonina, féu una sen tida evoca
ció del flagell que destruí en .temps de la filoxera una 
riqu esa agrícola com la vinya, que hamia d 'ésser con
s iderada com la més nacional de Catalunya . Gràcies al 
gen i del nostre poble, fou dominat aquell · flagell i amb 
el concurs de to~s la ve rdor dels pàmpols enjoià altra 
vegada els camps i les muntanyes de la nostra terra . 
A ixi, ara, si els pobles germans que treballen la vinya 
volen i saben unir-se, vindran nous dies de glòria, de 
grandesa i de prosperitat per a les nostres comarques . 

L es encertades pa~·aules del Governador foren for ta-
ment apla-udides per tota la concurrència a peu dre.t . 

Els esmentàts telegrames diuen així: 
«Presidenta Gobierno Provisional Repüblica.-Madrid . 
Alc.aldes Figueras, Llansà y Rosas, como Delegados 

Ayuntamientos y Sindicatos Agrícoles Amp urdan, reu 
n.idos en Asambleo. en Ro as, expresan a V. E . unanimes 
deseos comarca ver implantades decla~-aciones cosecha y 
guías circulac.ión vi nos, · base fundamento.l resurgimien
to vi.timdtura nacional.» 

«President Generalitat Catalunya.-BarcPlona. 
Alcaldes Figuet·es, Llansà i Roses, delegats expressa

ment com a representants Ajuntaments t Sindicats A
grícoles comarca v it ícola empordanesa, reunits en As
semblea a Roses , s 'honoren exposant-vos gran neces i-

tat implantació urgent declaracions coll ita i guies Cir
culació vins, c0nsiderant-les com a remei fonamental per 
a posar terme greu c~·isi que afecta a part tan impor
tant de no tra agric.ultura, així com propera celebració 
magna A . emblea a Bru·celona, amb la cooperació de tots 
els Ajuntaments i Sindica.ts Agrícoles de Catalunya, per 
a refermar tal propostes .» 

ELS REGS DE L 'URGELL 

JMPOR'l'AN'l' ASSEMBLEA DE REGA NTS A MO

LLERUSA 

Tal com havíem anunciat, va celebrar-~e a Mollerusa 
una assemblea de regants de la comarca. L'acte tin
gué lloc a la sala del teatre de L 'Am.is.tat. La platea, 
les llotges , les galeries , tot va veure's oc,upap per una 
inunensa multitud que, t¡tilitzant tota mena de vehi
cles, havia anat arribant de tots els pobles de l_'Urgell 
i àdhuc d 'alguns de L es. Garrigues. 

A dos quarts d 'onze entrà a la sala l'iniciador de l 'ac
te, en Domènec 'l'ugues, alcalde de Castellserà, acompa
nyat de l 'alcalde de Mollerusa n 'I gnasi Queralt i d'en 
Xavier J oques, apotecari de Lleida. i propietari de ter
re.<> regades pel Canal d'Urgell. 

El senyor 'J.' ugue;, disposà que el senyor secretari de 
Castellserà llegís les adhesions rebudes, que foren de 50 
a1caldes de la comarca, la majoria dels quals prengue
ren seient a l'escenari en lloc pref-erent. 

Després fou ooncedida la paraula al senyor Xavier Ja
ques, el quaJ, en un breu parlament, exposà la necessi
tat d'acabar d 'una vegada i per a sempre amb la ver
gonya de veure com, per manca d'admini stració de les 
aigües, es perden les coll i te . E l ca lisant d'això, diu , és 
el SindiCl!l¡t General, el qual ha de desaparèixer perquè 
està demostrat que ño és res més que una entitat de 
cacics . 

Cal remarcar que cada vegada que el senyor Jaques 
insistia en la necess itat de dissoldre el Sindicat era íor
tament ovactionat. 

Per aclamació, va acordar-se que el Sindica.t General 
des d'aq uell d ia ja no actués i que la Junta del Ca
nal s 'encanegui de la neteja de les segles i de la dis
tr ibució equitativa. de les aigües . 

Per a portar a cap aquests treballs, tots els alcaldes 
i delegats allí reunits varen nomenar una Comissió in
terina, amb 1 'obligació de convocar per a dintre d'un 
mes una altra Assemblea comarcal per donar comppe del 
seu comès. 

I,a Comis. ió interina la formen els senyors Dom'nec 
'l'ugues, alcalde de Castellserà; Ignasi Queralt, alcalde 
de Mollerusa; Andreu Minguella, propietari de Vilagras-

1. 
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sa; Ignasi Go.vín, propietari de Juneda; Josep Mor, al
c~dde de Bell-lloc, i Xavier Jaques. 

Aquesta Comissió, acompanyada de tots els assistents 
a !"assemblea, va dirigir-se al local del Sindicat Gene
ral a prend,-e iuven.tari de la documentacié de l 'Entitat, 
di olent-se la manifestació sen ·e que es registrés el 
més petit incident. 

A la tarda, els membres de la Comissió es ha ll ada
ren a Lleida per visi.tar el Governador i assabentar-lo 
de les conclusions aprovades en l'Assemblea. 

La revista Occident, de Lleida comenta aquesta As
semblea amb el següent treball: 

d'is ió do conjllnt .-OccmEw.r, s'ba ocmpat en dife
rents números, del problema dels rec de 1 'Urgell i ha 
propugnat una més pertinent ordenació dels mateixos. 
Perquè tenim interès en tot quant afecta a la riquesa 
nostrada, i perquè sentim per a la pagesia tota ll ei de 
consideracions i afootes, a l'anunci d 'una reunió de re
gants no hi podia mancar un redactor d'Occm~>NT per 
la] que de prop copsés l'estat d'inquietud i d'alarma pro
duïda entre els regau s per causes- ben di.verses i fins 
anta.gòn.iques . E ls fets, però, sempre tenen una raó, i al 
veure com el Sindioot es movia i com Pl país en pro
testava, ereguérem que havia de quedar palesament a
clarit amb aquella reunió cridada per l'Alcal de de Cas
tellserà i a la que havien prestat assentiment i promès 
ac.te de presència la gairebé totalitat dels Aj unta
ments de la. comarca. 

»La reunió, que tingué lloc amb molt públ ic al Tea
tre de l'Amistat, ens féu de bon començ una terrible 
pena. Notàrem seguidament d'arribar-hi, que allí no h i 
havi~ oap ordenació i que tot s'anava fent a mesura que 
'avançava; el que no podíem so pi tar és que aquella 

reunió fos un veritable atracament al sentit comú tal 
oom resultà després de 1 'únic discm s· pronunciat i dels 
te rmes i concl usions que del mate ix se'n deriven i que 
foren acceptades amb una inconsciència di gna dels ma
jors blasmes. 

»Les conchtsions . - En definitiva la te i que serví a 
tot el raoiJameut no fou altra que la egüent : som els 
¡·egants, doncs bé, si diem prou Sindicat, do fet ja l'hem 
abolit, ja no hi haurit en avant més Sindi cat. A1:a bel, 
per a ti rar endavant, que quedi la J unta del anal en 
funcions i els Ajuntame.nts que ti nguin c.ura de fer les 
neteges, i això ja estil resolt. 

»No som en període revolucionar i? doncs , auem al 
Sindicat, ens fem amos, recollim les clau , i això ha 
quedat acabat av ui mateix . No ·ón die~ de disc.msos i 
de paraules sinó de ±ets . Esperell que nome·nem una Co
m issió, i aquesta que es posi al cap de la manifestació 
que farem per anar al Rindicat a di. oldre' l. 

»La manca cle tot" sc11tit cle l .. es conclusio11s. - Cal 
veure, euoara que no . igui més que a la lleugera, el 
contingut i l'esperit de les conclusions p r a compren
dre que esta.n mancade!3 de tota lògica. i sentit . Deixar 
a mans dels Aj untaments les llímp ies, sense que en els 
respect' us pressupostos s'h i consignin aquestes despe: 
interrompre la vida. normal d 'una: organització que aga
fa una zona tan extensa, per a que aneu s'improvit
zin actuaeions que en supleixin l'eficiènria, això no po
dia concebir-se més que en ments malaltes, ja que no 
volem creure en 1 'ex;stència de mala fe i molt menys 
en de ig destructiu perquè sl. 

»El mé desa trós, però, és resignar l '•1suari urgell enc, 
tot dret per tal que la mateixa empresa p·oporcionadora 

AGRICULTURA RAMADERIA 

de l'aigna en re ·ultés l 'àrbitre encara que fos per c.urt 
term ini. Això han vo·lorut d ir alguns que era comuni s
me; això, pe rò, . i bé e mira .. no és s inó bt'etoleria a
guda, i al , er vei d'e per it simpli stes que tot ho resol
di·ien amb actes de v iolència sense comptar que la vi o
lència jamai ha re olt res, i que un cop pertorbat 1 'or
dre jur íd ic. de les case., ha 0algut l'e forc¡ terr ibl e de 
tornar l 'ord re al seu ll oc per a CJlle el dret faci viadors 
tots el camp tot: els avenços . 

»L'AssC IIIb lca., però, ?"eflcctí q uelco m . - Evidentment , 
l 'As. emblea di sbara.tada, irmocent i inconscjen t de Mo
llerusa.,· deixà en treveure quelcom que, potser degut· a 
a ixò, es pog ué fer poss ible la disbauxa d'uns acords que 
en res 'aeordaven i que d'haver-se pres en sèri o esde
venen un atemptat a tot dret , a la justíc ia, a l 'espe
r it li be'ra l men~r¡; refi nat, i sobre.tot al pre t igi d 'un a ior
ma de g ver u que no per consolidada ' necessita menys 
de l'amor de tots i pri nc ipalment dels qui es diu en re
}lubl icans . 

»L'A emblea deixà entreveure un desconten t general 
vers els elements di r igents del Sindicat . 1 consti que a 
això s' ha de fer justícia d ient CJ Ue en tot moment fugi
ren de personali smes i deixa-ren de posar a la considera
ció del pú bli c ali í congrega.t noms i ins'nu acions de 
noms. L a cosa l'aga.faren m és per alt , o per baix segous 
es vulgui entendre, no tant, però, que posats en aque;t 
pendi ç no t inguess 'n cura de paxla.r que foss in els re
gants els prop ietari: del: rec!!~ ac.tuals del en con tn w
ció i dels possibles el di a de demà a base d'adqui1i r -ne 
lega' ment la eva propietat . All í no es pa rl à més que del 
Sindi cat, i com el Si ndi c.a.t de Recs d 'Urgell no compta 
am b c-ap de simpatia en el pa ís, pogué esdeveni r un fet 
la p rotesta peJ· la seva actuació, que culminà en cons i
dera.r-lo poc menys que int'tt il i digne de desaparèixer. 

»L ct cl ignitctt cle fals . -Evidentm ent , po. ades les co
ses eu els termes que han arri bat creien t-se uns que J..ler 
dign; tat hav ien d 'acabar amb el Sindicat en la. forma 
j)intore ca amb què ho conceb iren, més que per res, per 
propi engrescament, s i bé basat amb una general aocep
.tac<ió, obl iga, almenys així ho enteuem nosaltres, a que 
els diriuents del Sind icat plantegin · la qüestió de cou
fiança· d~vant del país i d imï'teix in en bloc per a procedi r 
a noves eleccions de síndics i de director . 

»Esdevindria una actuac.ió desencertada i molt m és, pe
rillosa que la del passat dium enge, que ara, e-ls actuals 
conductors del S.indi ca.t de Recs d 'Urgell e: creguess in 
en el c.as de plantar for t dava.nt l 'envestida popular de 
què han estat objecte . Caldri a ésser cec per a no com
prendre que el fet de tenir el país més c-onfiança. a l 'em
presa explotadora que als mateixa. usuaris del Sindicat, 
és el blasme i l a prova mé inecusable de manca.. de cm t
fiança i de prestig i en què es podia caure . I no di guem 
que en aquell a a. semblea hi h av ia gent que no era re
gant, potser sí que hi havia, gent que no .era regan t, pe
rò veiérem a molts prestigio os propietaris d 'Urgell , la 
solvènci a dels qual s digna de tota estima. 

))El Conse ll p n1ile n·t . -Lleialment , sinceramen t, nos
altres que hem recollit en altres ocasions les queixes de 
l 'Urgell que són molt mós generals del que quedaren re
flecti des en l 'Assemblea del diumenge, c~·e i em que per 
a t ranqu illitat de tots, p rquè les case tornin al se u 
ll oc , una vegada. el p ri11cipi, no diguem de l 'a utoritat 
sinó del seny ha to1'11at al seu lloc, l)l'eci. a que el S in
dicat es constitue ixi com a tal Sindicat, que els usua.ri s 
no sien un: mers paradors de drets d 'aigües si nó uns in-
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terventor en la vida sindica l , i r1 ue els ,'índi cs uo i n 
fi ll s de maniobres m és o menys encertades, sinó verita
ble: representacions pop ulars . ' 

»Ja sabem que aq uesta. pos ir·•ió ha de despla ure a tot
hom, als il-ln ~os qu e creieu qu e amb un cop d'aud1,cia 
podien trencar tota lòg ica i bon ~entit_, i aL altres que 
amb el pretext de J:P.stablir l'ordr, pot ·er hauran trobat 
la mi llor po~ició defensiva e11 f]Uè podien agafar-se. ' os
altres, però, donem el parer ll eialment com acostumem 
tothora i ens apr·essem a dir que els regants necessiten 
cl, 'una ac.tuació COll ·tant i harmònica f]lle no poden por
bar a terme eb Ajuntaments, i per altra. banda., que amb 
el fet de diumenge, a. ln res d'ara si no ós així ja, h·a.vien 
d'haver pre-sentat la rJüestió de confiança tots els ele
ments que integraven el Sindicat de Recs d 'U rgell , i al 
seu( ca.p el D irector, que com a persona més visible pot
ser recu ll m é: que ningt'1 les antipaties, talment ·com a 
cap altre li baJJ estat prodigats elogiR . NvstJ-e parer éR, 
doncs, ni revolncim1a riRn1 e , ni reaccionari;me, i el con
.servar-se i regil'-se el Si11dicat amb la fonr'l. que fin s ara 
venia íent-se, esdevindria tan pe•·illós per a la tmnquil-li
tat del paí , com iu(Ectmd per al: mateixos interessos 
f]Ue ba de defeusa1· i que els altres iucon Clf-ntme-nt aban
donaven amb un enlairament de l'odi o rl<· l'entusiasme. 

>> L 'assc nyadct a.cl11nció del UovcnwdoT . - Cal elogia¡· 
. ense reserves l 'ac tuac.ió assenyada del Governador se
nyor Freixas. Deixà que le: coses es pnduïssin per tal 
com les persones f]Ue- anaven davant d'aquest moviment 
popular eren solvents i molte · d'elles investides del càr
rec di'autorita~s, però se-g\~iclament posà les coses en son 
lloc, . en e repre:sà l i e. , que no hi c.abien donada la bona 
intenció que h i hagu é, i l'esperi.t un xic barbre si e. vol, 
però esperit de justícia a la fi, que hi havia en tot l'ac
tuat. Cap ferida d'amor propi, c•ap molèstia persounl, 
però l'energia necessiu· ia per a no deix Hr prosperar el 
disbarat contingut que incloïa la determinac,ió d'aquella 
d;'guem-ne assemblea. 

~rota aJ.tra actuació que no hagués estat la pot ada a 
terme l'hauríem judicat lame-ntable i equivocada. 

ALS QUE D:JijSITGIN CRIAR CUQUES DE SEDA 

Pro-Exposició Sericultura, a l 'objec.te de fo-mentar la 
(Seriè ultu r·a a Catahmya, posa a coneixemeut de to.ts els 
'lne desitg i ~ cria.r c-uques de seda, la temrorada vinent, 
el u e, fins al dia 4 de 1 'actual podran pl'oveiÍr-se de llavor 
de tan ü.t ils orugues, prèviament seleccionada, a le :e
ves ofic.ines provisional., carrer de Giroua, número 15 , 
segon. Adverteix que en l'esmen at dia acabar1\ irrem isi
blement l 'expedició de la corresponent llavoe, i no es_ 
podrà accedir a les peticiou que pos.teriorm.ent es facin. 
Les bores de despatx seran de cinc. a set. L es peticions 
hanrau de fer-se personalment, fins pels de fora de Bar
celona, els quals, uol ob. tant, podran valer-se de recader. 

Vistos els bou resultats dels assaigs realitzats el pre
sent any a. les di ver es com arque·, la finalitat que es 
persegueix és la de r s tL cit:lr a Catalunya en gran escala 
i en formal racional i prodndiva la. cria de les cuques de 
seda, indústri·a d'Brivada de 1 ·agricul u ra que, per falta de 
la deguda pt'Otecció i de . sanes orientacions, havia de ·
aparegut almeny indu:trialment. 

La sericicultura és una indú tria. fàc.il i lucrativa a 
l 'abast de tothom, àdh uc- vell;;, dones i infans, amb la 
qual es pot abtenir un impo-rtant complement d 'ingres
so., sense desa.tend re les hab ituals ocupacions del que 
a1 ell a es dediquin. Han de ·riar- ·e, doncs, cuques de se-

rg3 

da, pel doble motiu del benefici econòmic que pot repor
ta r i per enriquir l 'economia. nacional amb una nova font 
de producc.ió, i perquè puguem veure ·n. !hures de la tu
tela estrangera.. atalunya importa. de França, I àlia i 
altres nacions bastants milions de quilos de seda. Vegeu, 
doncs, la ·.necessitat. que es criïn cuque de seda a la nos
tra estimada pàtria, tenint en compte que tenim la ca
pacitat productiva, ja que tant el ten:euy com el clima 
són a propòsit per a això. 

UNI6 DE VJÑYATERS DE CA'J'ALUNYA 

Diumenge passat e. reuní a Scala-Dei la Comissió de 
la delimitació del Priora,t Sc-ala-Dei, a la qual assistiren 
els representants per· la dita. delimitaci0. 

E trac.tà e111 aquella reuni ó de la visita que féu el "0-

vernador de Tarragona a Gratallops, on 'entrevistà amb 
els alcalde dels ·e-t pobles que formeu el Priorat hi~

Lòric. 
Així mateix els senyors Simó i Cabrer, president i 

secretari, respectivament, de la Un ió :ie Viuyaters de 
Catalunya i voc-als d l'esmentada Com is ió, donaren 
compte de les seves gestions a i\Iadrid, IJrop del ministre 
d 'Economia, en defensa de l'esmentada delimitac:ió. 

El pre ident ·de la di ta Comi sió, senyor Assens, pro
posà i així s'acordà, que pels alcaldes dels poble del 
Priorat de Scala-Dei es reprodueixi la instància que fou 
pre-sentada al governador civil de 'ran:agona ell\ temps cle 
la Dictadura i que havia quedat . euse c-ursar al ~Iinisteri 
d'Economia, i af]uesta uova instància que iaui sig11ada 
també per totes les entitats econòm iques, culturals i po
litigue de l'e roentada comarc-a. prioratiua. 

La reunió qu ¡¡ ens oc.upa se celebrà a la. que fou co~a 

del Prior de Scala-Dei, propietat actualmeut del Sf:'llyor 
Sebastià Garcia-Ji'ària, el qual, junt amb la seva bonda
closa i am able e. pm<a, feren els honors als assiste>.nt a la 
dita reunió, amb la delic-adesa que els és característica 
i de la quaJ sortiren umameut satisfets els delegats dels 
pobles afec.ta.ts per la del i mi tac ió del Priorat de , cala-Dei . 

RL PROJECTE DE REFORM.-\. AGRARTA.- LA 

Q ES'J'IO DELS ,<RABASSAJRl~R».- E.L PATRO

NAT D '_-\.GRJCULTUR.A. 

Es celebrà a. l 'Insti ut Ca,taJà de Sant I sid re una im
p rtm.1t r'e-tlll.Í Ó de socis per a tractar d'assumptes d'ac
tua-litat. 

Amb tot i les circnmstàncies, la reunió va ~s · er molt 
nombrosa. Presidí el enyor Jaume de Riba , el qual di 
gué que, seguint el costum de l'Jn titut, la Junta de-
sitjava l'a ses ot·ament del seu socis ¡,er a 1 'inforn1e 
r1ue ha de trametre a la ' mis ió que ertén en el pro
jecte de Reforma Agrin·ia presentat a le Corts. Tot e
guit explica l'abast del projecte, i afirma que si bé de 
moment tracta d'aplicar-se a d terminade: re••ion i 110 

a Catalunya, afeota. concretameut tot Espanya pel que 
es refereix a le bases cinquena i sexta ·•n les f]uals e 
preposa un impost progre iu per les fiugne que pa . in 
de determinad es extensions, egons eJs com·eu. i que eR 
ti.guin amillarades en mé de 10.000 pes ·~tes. 

Es mostrà partidari de que l'informe de l'Institut es 
refereixi a la totalitat del projecte, i féu veure le. seves 
orientacions equivocade . Catalunya. digué, per a acon
seg nir una o1·ganitzar.ió agrària que ha produït i e th pro-
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duint grans beneficis, ba necessitat llarg temps; per con. 
següent, no es pot creure en l'eficàcia d'una llei per a 
resoldre situacions que per la seva naturalesa són molt 
complexes i ex igeixen llargs períodes de temps. 

Feren üs de la paJ.·aula els senyors Vila Teixidor, Ge
labert, Cirera, Ma pons i Garriga i 1asó, resumint el 
senyor de Riba. 

Alguns dels reunits varen parlar de ia intranquiHit.at 
existent en algunes comaJ.·ques entre els parcers de vi
nyes sobre el lliurament de les parts de fruits convingu
des. Inte.rvingueren els senyors RicaJ.-t , Barrer'a, Vila 
Teixidor, Garriga i Massó, Regasoi i Junyent, explicant 
l'abast de les di sposicions dictades pel Govern proviSIO
nal i la tendenciosa interpretació donada per elements 
interessats en el desordre . 

El president, de'sprés d'explicar diverses gestions fe
tes sobre el particula.r, va expressar -la confiança que els 
parcers no haurien intentat infringir els pactes d'explo
tació de la vinya, . i no fossin induïts a error, fen.t-los 
creure que existien disposic.ions recents que el. dispen
saven de pagar les pads dels fruits i que era precís que. 
els propie.taris coneixedors de la veritat i dintre les -ç_or
mes de justícia, no permetin que es trenqui l'harmonia 
entre els diferents elements agrícoles. 

Es va acor¡Jar utilitzar els mitjans legals per a fer 
compl ir els contractes oontra els infractors presentant 
les corresponen,ts denúncies criminals. per furt en els ca
sos procedents, ut'litzant especialment com a prova els 
guarda Jurats; i, en .tot cas, exercitar l 'acció de rescis
sió de contracte per incompliment que p01-ta com a con
seqüència la pèrdua dels drets del parcer sobre la vinya. 

Finalment, la presidència va manifestar que, quan tots 
els agricultors tenien posades les seves esperances en 
l'actuacjó del Patrona-t del Palau d.'Agricultura, I 'Ajun
taJ.Dent de Barcelona va prendre !'.acord de dissoldre el 
Patronat i va posar al coneixement dels re.units que, 
juntaJ.Dent amb els representants d'a].tTes sec·tors agrí
cole , féu totes les ges,tions per tal d'evitar la dissolució 
del Patronat sense obtenir-ne bon resultat. 

Els reunits aprovaren l'ac.tua.ció de la presidència i 
manifestaren el seu sentimen,t per l 'acord consistorial i 
haver vi t aJ.Db sati facció l'actuació dels regidors que 
amb molt d 'entusia me defensaren l 'actuacjó del Pa
tronat. 

:¡: * * 

L'Ajuntament de Barcelona decretà la dissolució del 
Patronat del Pala.u d'Agri cultura. Una de les principals 
causes en que E>S ba ava l'informe que motivà la di ssolu
ció fou que el afers d'agricultura no són de competència 
de l 'Aj untament i que les activitats rurals són i han d'és
ser de 1:1 Gene1·alitnt. 

CREMA DE BOSCOS 

Hi ha hagut, al Bergad11, un seguit d'in cendi s als bos
cos durant la se.tmana .. 

Els m és importants hnn estat els següents : 
-A casa Massan, propietat del J osep Tra:serra, i que, 

estenent- e per tota Ja, serra de «Casapo11s», arribà rhpi
dament al bosc del «Mas del Bosc», propietat de Fran
c.esc de Gironella. En vi. ta de l ' incremen que prenia 
sortiren to.t seguit les autoritats, cos de bombers i veïns, 
com també un nombrós grup d 'obrers de La Colònia Ro-
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saJ . Lluitant to.ts amb coratge, talla.nt arbres i segant 
malesa, aoon. eguiren apagar l 'incendi a les quatre de la 
matinada., i ev itaren que destruís el bosc , per bé que es 
van cremar algu'nes alúnes. E ls danys són de poca im 
portància. 

Un altre fonnidable incendi ocorregué dimecres als 
boscos de «Vi !a.rra.sa.» i «Monsén», del terme d 'Olvan , 
pmpieta_t de Pere ClaJ.·et i R amon Solé, respectivament . 
·o s'han pogut prec.isar les pèrdues, però són molt im-

portants . · 
- A la «Carnassa», terme municipal de La Baells, 

propie.tat dels hereus del senyor Daniel Moreta, es cre
maren deu hectàrees amb pèrdues d 'unes 4.000 pessetes. 
Al bosc de «Pu igerva.c;sos», de Pedret, terme, t am bé, de 
La Baells, pmpieta.t de Ramon M. Pujol , ca usà pèrdu es 
per unes 15.000 pessetes. A la m untanya Çle «Minoves», 
d'Olvan, propietat d'Antoni Valldeperas, causà una pèr
dua de m és de 5.000 pesse.tes. També es! van crema.r uns 
90 vagon · de fusta tall ada del bosc. anomenat «Pujol del 
Recó», a''alurats en unes 30.000 pessetes . 

- A¡ la munta.nya de Ventós, del t.erme de Ribes, s'ba 
ea lat foc i s 'han cremat 3.000 p ins en una extensió de 
7 hectàrees . Le. pèrdues pugen 4.000 pessetes. 

I a Llagos.tera s'ha cal.at foc a un bosc. propietat de 
Ferran F errer. S 'ban cremat 25 hectàrees d'e muntanya 
baixa .i suros petits . Les pèrdues poden calcul ar-se oo 
11 ~1es 2.000 pessetes. 

~ 

UNA NO'l.'A DBL MINISTERI D'ECONOML SOBRE 

L'OLI. 

Al ministeri d'Econom i,a han :facjJitat la segLient nota : 
Al ministeri d 'Economia Nacional es constituí la co

missió non'le.nada com a conseqüènc.ia del decret de 5 
de juny de 1931, i ordres po teriors per a classificar i or
denar les informac,ions rebudes a fi d'establir les bases 
a què ~ ba de so.tme re 's el, règim de fa.bricació, propa
ganda, ús i aplicació de les diverses classes d'oli . 

A aquesta informació pública acudiren diferents Cam
bt·es de Comerç, Indústria i Agrícoles, associacions i 
cooperatives d'agricultors olivarers i expot-tadors, asso
c;iacions, fabrican.ts d'olis i sabons i altres persones jurí
diques i individuals, interessades en el problema. 

Quedà consti.tuïd·a la comiss ió sot·a la presidència del . 
subsec.retari d'Economia don Joan Barbey, , i les vice
presidències dels CLirec.tors generals d 'agricu l.tta'a, indüs
tr' a i wme"ç i polí tica aranzelària, i es procedí a la de
signa.ció de les ponè11c.ies per a cada un dels te~es del 
qüestionari que són el· següents: 

Primer. - Definic1ió i classificació dels olis d'oliva co
mes.tible. 

Segon. -Règim de fabricac.ió, 
d'olis , a Espanya. 

Tercer . - Propaganda genèrica de 
panya, i el seu foment als mercats 
gers. 

explotació venda 

I 'oli d'oliva a Es 
nacionals i estran-

Qua1·t.- Règim d'importació i fab ricació de l 'oli d'oliva. 
Sisè . -Estudi de mitjans per a fomentar i m illorar 

eJ cultiu de l 'olivera i la fabricac ió del seu oli . 
. Setè.- Comissió Mixta de l'Oli. 

Aquestes ponències es reuneixen actualment per a eme
tre els dic.tàmens que ban d 'ésser elevats a la Comissió 
en ple en les sessions que es convocaran oportunamen,t 
i c1ue la Comissió elevarà com a informe al ministre, per 
a la resolució definitiva .. 
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ADOBS 

Superfosfat d'os, 18-20 per 
100 d'àcid fosfòric i I 12 
per loo de nitrogen 

Superfosfat de calç, 18-20 

r:~l~o~. ~~~e~~ ~~s~~-ri·~· s~~ 
Superfosfat de· calç, 16-18 

r:~l~o~ . ~·-~e~~ ~~s~~-~i-~. s~~ 
Superfosfat de calç, 13-15 

r:~l~o~ . d.'.~c~~ ~~s~~-ri·~ - s~~ 
Sulfat d'amoníac, 20-:n per 

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

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

Ioo, equivalent a 49-50 
per loo de potassa pura. 

Clorur de ¡¿otassa, 8o-8s 
per 100, equivalent a 
49' so per 100 de potassa 
pura ... ............ .... .. 

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

Guano Sant Jordi, 7-8 per 
Ioo· de nitrogen i 9-II per 
IOO d'àcid fosfòric i 5-6 
per roo de potassa . . . . .. 

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

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

Cianamida rg-:zo per 100 de 
nitrogen, 6o per 100 de"' 
calç ....... .. .. . 

SOFRES 

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

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

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

PRODUCTES ENOLOGICS 

A cid cítric cri stal-litza t, pur 
estranjer 99° .............. .. 

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

Anhídrid sulfurós, pur fr ancès 
Sofre conglomerat en pasti-

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

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

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

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

Carolussa Sa!iausky ...... 

EL MERCAT 

ULTIMES COTITZACIONS 

UNITAT 

100 quilos 

» 

)) 

70 quilos 
100 quilos 

» 

40 quilos 
» 

)) 

so quilos 

1 kilo o litre 
» 
» 

., . 
» 

)) 

)) 

)) 

PESSETES 

rs'-

[ 1'65 

ro'86 

45'-

49'-

29'50 

23'-
12150 

30'S O 

r8' --
2o'-
101

-

26'-
40100 
46's o 
52'-

(comprant-ne 100) 

8'25 
4'SO 
4'2S 
I

12S 

I'so 

¡'so 
o'8S 

3'75 
2 1 IS 
s'-
2'7s 
3'-
3~'-
4S'-

' Colorant Bordeus ............. . 
ld. Caramelina ....... .. . 

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

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

Gliceri na , pura bidestilada, 
30° Enol .............. . 

Metab isulfit de potasa cris-
tal·litzat ...... ...... ........ . 

Negre animal ................. . 
Nospe ral (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 16litres, roure 
» 28 a 32 » 
» 100 litres ... 

Pipes de 240 ...... 
Borda leses ... : .. 
Bocois 6oo ........ . 

CEREALS 

Blat 
Froment de Castella 
Xeixa de la Manxa ... 
Froment de la Manxa ... 
Aragó .......... .. 
Navarra oo• 000 000 ..... . 

Urgell i Vallès 00. 00 .. .. 

Comarca ... ... oo • .. . 

Extre!Iladura, blanquet 
Cruxer ...... .. . 
Lleida .. .... .. ......... . 

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

Ordi 
Extremadura ....... .. 
Manx..1 .... .. ........ . 
Urgell ..... ......... . 
Sagarra ................. . 
Aragó .......... .. 
Castella .. . . .. 
Comarca .. . 

Moresc 
Plata, 
Danubi 

Mill 
Estranger 
Comarca 

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

.. 

UNITAT I 

1 kilo 1 litre 
» 

» 

) 

» 
» 
)) 

Un 
)) 

100 quilcs 
)) 

· > 

» 

" 
) 

195 

PESSETES 

15 a 7 5 
•s a 75 

2'1oa2'45 
4'25 

8'25- 7'25 

3'so 

1'70 a :z' 10 
I 
115 a I '45 

1' r 5 
4'3S 
3'SO 

s'6s a 10 
10'75 a 16 

1'75 

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

2101-

46'50 a 47'25 
46'-
46'-

46'50 a 47'-
47'50 

47'- a 48'5o 
41'-

. 46'so 
oo'- a oo'-

49'-

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

37'50 a 38'
oo'oo a oo'-
36'- a 37'-
38'- a 38'so 
39'- a 39'50 
37'- a 38'-

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

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

56'- a 57'-
56'- a s8'-
59'-a 61'-
57 'so a 59'50 



Idem, selecte ... ... . .. 
BombaJ ordinari ... . .. . .. 
Idem, superior . . . . . . . . . . .. 
I dem, extra .. . . . . . . . . . . . .. 

LLEGUMS 

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

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

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

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

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

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

FARINES I DESPULLES 

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

FARRATGES I PINSOS 

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

gera ................. . .. . 
l~em, país ............ .. . 
Turt6 de coco . .. .. . .. . .. . .. . 
Idem de cacauet .. . .. . .. . 
Farina de turt6 de llinosa 
Farina de carn .. . .. . . .. .. . 

UNITAT 

•ooqu il os 
> 

» 

~ 

)) 

)) 

• 

1ooquiloJ 
)) 

)) 

)) 

• 
)) 

)) 

» 
)) 

PESSETES 

59'6o 
6o' - a 62'-

1os'- a 112'-
113'- a 1 19'-

57'
S5'- a S5'so 
s6'- a s6'so 
ss'- a s6'so 

oo' 
oo'-

S3'so a 54' 50 
54'- a 5s'-
50'-a5 1'-
53' - a 53'so 

s•'-

201 32 
28'57 
24'65 
2S'
oo'-
29'76 
29'50 

33'- a 43'
oo'-

44'-

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

65'
oo'
oo'-

90'- a 95'-

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

I Io'- a 125'-
;7'- a 83'- I 
8o'- a 185' -

• 6&'- a 70'-. I 62'- a 64'-

(lo q:ilos 26'- a 2 1•-
• 23'- a 24'-
» 201

- ~. 22 1
-

• 18'- a 19'-
» 17'- a 18'-

10o litres s'-
» 5'-

70 qu ilos 20'-
• 40 '-

100 )) 35'-

40 quilos 6'50 a 7'-
• 3'- a 3'50 

100 quilos 44'- a 45'-
» 28'- a 29' so 
» 34'- a 36'-

)) 38'- a 39'-
45'- a 6o'-
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F ad na de peix . . . . . . . . . . .. 
Farina d'ossos . . . . . . . . . . .. 

FRUITES SEQUES 
Ametlles 

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

Avellanes 
Ordinària amb clofolla ... . .. 
Negreta • • .. . . .. 
Sense clofolla, primera ... . .. 

• » segona ... . .. 

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

Pinyons .... ...... .. ..... . 

VINS 
Penedès, blan<; ... :.. .. . ... 
Camp de Tarragona, blanc. 
Priorat, negre .. . .. . .. . . .. 
Martorell, blanc ... .. ... ... . 
Manxa, blanc ........... . 
Mistela blanca . . . . .. .. . .. . 
I dem negra .. . . . . .. . .. . .. . 
Moscatell .. ... ........ .. . .. 

ALCOHOLS 

Industrials 96 per 100 ... 

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

Desnaturalitzat ... ...... .. . . .. 
Aiguardent de canya, 74 a 75 

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

OLIS 
Oliva 

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

De pinyola 
Verd, primera ....... .... . 
I dem, se~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 país .. . . .. .. . .. . 
Vaques ídem ............ .. . 
Vedelles idem .. . .. . .. . .. . 
Ovelles idem .. . . .. .. . . .. . .. 
Xais ídem amb ll ana,... ... 
Moltó. ... ... ... ... ... . .. 
Ca lires ídem .. . .. . .. . .. . .. . 
Cabrits ídem .. . .. . .. . .. . ... 
Porcs blancs del país, de 

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

UNITAT 

1ooquïlos 

> 

» 
)) 

» 

" 

10 quilos 

100 quilos¡ 

Grau i hatl61itre 

PESSETES 

90'- a I 101
-

35'- a 40'-

425'-
465'-
440'-
21$1-

ooo'-
225'-
195 '
'75'-

8' -
9'-
6'-

420 1
-

2
130 

2
140 

::z'8o 
2

140 
:;o'5o 
3'-
3120 
3'50 

100 litres 285'- a 300' -

)) 

100 quilos 

" 

» 

1 oo litres 

1> 

1 quilo 
)) 

242'- a 245'-
228'- a 230'-

•so'-
205'-

221 '75 
234'8o 
247'85 
256'55 

108'70 a 11·3'10 
ooo'oo a ooo'oo 
126'10 a 130'45 
108'70 a ••3'•o 

ooo'-
153'-
170'-
2011-
175'-
205'-

2
150 

2
150 

3'20 
3'50 
4'50 
3'6o 
2

150 
6 a 7 

3'30 
2'8o 
3'30 
o'oQ 



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

FUNDADA L ' ANY ,SSI 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Magatzems en el port de Barcelona, enllaçats amb la xarxa 

ferroviària.-Maga~:z:ems a Aldea (Amposta) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres matèries 

Obertura de crèdits 

Comptes co-rrents a la vista i a terminis.-Comptes corr~nts en mone

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

Valors.- Cupons.- Préstecs sobre títols 

Cambra cuirassada amb compartiments de lloguer 
.¡ 

PASSATGE DEL COMERÇ, 7- Apartat de Correus 661 

IAllER§ PfEiffER 
A. CASAJUANA PFEIFFER, Enginyer lnduslrial 
P BR B IV, tO 9 • Casa fan dada ea 1855 • BARCBLOU 

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. 

MOLl 
"ALFA" 
El millor per a 

pinsos per al 

ramat, matèries 

dures i fibroses. 

Disp..Jsitiu de 

moldre especial 

patentat. 

Andreu Morros 
Oficines: Avinguda del Marquès de Argentera, 21 

BARCELONA 

InstaJ·Jacions i reformes de FABRIQUES DE FARINES 

fiBRIU[Ió nauonn. ~ol'licitar preus i catàlegs 
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LAS PRENSAS CONTINUAS I 
COL I N 

Son las mejo
res basta boy. 
No dejao he
ces, quedaodo 
el vino sin as-

pereza 

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

Joan 

Material de vendimla :-: Productos para la elaboración 
PBDIR DETALLES Y , CATALOGOS 

VICENS VILA CLOSA - PASSEIG DE GRACIA, 88 
Telèf. 72095 • Dir. Teleg.: KEGEVILA - Barcelona 

Propietaris! Quan necessiteu elevar 
recordeu-vos sempre 

aigua 
de I a ,. 

Boinba f11NERV A 
que vos donarà completa satisfacció 

D4!maneu catàlegs i pressupostos a 

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

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

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

Preus franc envàs estació Barcelona: 

Una dotzena: 6 ptes. ona • Una IJI'Ossa: 5 ptes.Ia dot na 

Dll VBNDA A LBS PRINCIPALS DROOUBRII!S I A LA 

Comercial de Productes Refinats del Quitrà, S. A. 
RAMBLA Dl! CATALUNYA, 66, l.B.R LLBTRA o. :·: BARCELONA 

~~ •••••••••at rai 
sempre amb el màxim 
de comoditat i econo
mia si es serveix dels 
grans magatzems 

.J tt I~ 11 A I / 

Manresa i Barcelona 

EL MES IMPORTANTS D'ESPANYA 

N AGSA.-(Jasanova., 21~·214-BARCELONA. 


