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cOnstruída -----a-Esp-an_ya 
Cabuda -Ous Pessetes 

... ·75 .. . ., . 225 
' 'í5o 400 .. 

286 , 550 
400 725 

. 576 900 
1200 2100 
1728 2600 

Amb _vol teix automàtic, a excepció 
del model de · 75 ous 
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Es la marca que s'ha imposat . 
Es l'Incubadora que vostè necessita 
Es l'última paraula · e.n incubació . 

De c:a.da. c:ent incuba.dore8 en us, "''fuitanta. al menys són B U C K E Y E, 
el que demostra. l'èxit que ha. obtingut aquesta -.na rea, degut única.N 

. inent als seus ex.cel•lents resultats 
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Sol·liciteu catàleg i detallsf gratuitament, al distribuïdor 
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v I N y A 
LES PREMSES CONTINUES 

G :OLIN 
Són les millors fins avui. No dei
xen solatges, quedant el vi ·sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d'Or e ri el 
Concurs de Premses a Alcàssar 

de Sant J oan1, 

):( ):( ):( 

Material de Verema 

Prod:uctes per 
a l a E l a .b o r : a e .i ó 

):( ):( ):( 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

T E R 

·VICE·NTS VILA c ·LOSA PASSEIG DE GRACIA, 88 
TeL 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA 

S: 

Bar·celona 

- . . . .--- . ,. .. " · .. ~~ .. : . . - --

e rèd .it Docs de Barcelona 
Companyia de Credit de Magatzems Generals 

FUNDADA L'ANY 1881 
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Magatzems en el Port de Barcelona, en1Jaçats amb la xarxa 
ferrovJ.ària. -: Magatzems a Aldea (Amposta ) 

Préstecs sobre cereals, fruits i primeres n'lateries 

Obertura de crèdits 

Comptes corrents a la vista i a terminis. - Comptes corrent en 
monedes estrangeres. - Descompte i cobrament d'efectes comer

cials.- Valors.- Cupons. -Préstec sobre títols 

Cambra c:uirassada amb compartinient8 de lloguer 

Péu•atge del Con1erç, '1 • Apartat de Correu• 661 

Agrairem als no tres llegidors que esmentin AGRICULTURA I R~UJADI ~RlA en dirigir-se als anunciants 
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DERCUSAN 
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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.) És ~nsubstituible per a tractar 

aquestes infeccions e:t;t l'aviram, gossos, gats i altres animals domèstics. Desin

fecta i cicatritza les picades dels tàvecs. No és metzinós ni irritant. 
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ES VEN A LES FARMACIES 

Tub petit, 1 '60 ptes. - Tub gran, 3'65 ptes. 

Tub per a Clíniques i Veterinària, 7'70 ptes. 

GRAN .J .A . 
.. 

LA 
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Especialitzada en 
Ja selecció de la Raca 

S i desitja poblar els 
seus galliners de 

Gallines 

"PRAT" 
no dubti on pot ad

quirir-les. 

' 
Prat Lleonada la que s'imposa en tots els galliners indus

trials per ésser la que rendeix millors guanys 

Gallina que amb un any posà 221 ous, co
mençant la posta el 2 d'octubre de xg:z8 

Gallina d'a~sta Gran ·a ue obtin
gué el Campionat de Barcelona, 1928 

En totes les exposi
cions on es presenta 

Granja 
Avícola Prat 
obté sempre les millors 

recompenses. 

Especialitat en la venda de POLLET S S EL EC CI ON ATS 

Demaniavuimateixcatàlegil"lustrat o· ec . , t I G . A . , ol p . t p at de Llobregat (Prov. de 

de la Granja i el rebrà gratuïtament lr CIO pes a : ran Ja VIC a ra . r - - - Barcelona) 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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ELOGI DEL PA GES 

Es 'cosa altament lamentable que els es
criptors i dibuixants de ciutats, influïts per 
una cultura ateneista decadent, sovint pre
nen el pagès per cap de turc ridiculitzant-lo 
amb llurs sàtires i caricatures. Potser sí que 
trasplantat el pagès a ciutat, posant-lo en un 
ambient que no és el seu, caurà en alguna 
patotxada que la cursileria ciu,tadana troba
rà ridícula; però he vist també com es com
porten els ciutadans transplantats a pagès i a 
fe que omplirien d'arguments les carteres sa
tírics i caricaturistes, poso per cas, quan con 
fonen el margall amb el blat o quan prenen el 
zig-zig de la cigala amb el cant del rossinyol. 

Jo 'trobo que la paraula pagès l'hauríem 
tots de pronunciar a boca pl~na i amb tota 
reverència com qualificatiu d'una altíssima 
dignitat. Si prenem la humanitat com una 
gran família, trobarem que la major part de 
les funcions paternals les fa la pagesia. 

Es funció paterna mantenir els fills i gua
nyar llur pa i els pagesos mantenen i donen 
menjar a tota la societat, produint el pa pro
pi i el de tots els altres. 

Es funció paterna treballar més que cap 
altre membre de la família i la pagesia tre
balla més que cap altra classe social i treba
llen no amb treball fingit d'aquella mena que 
només té per objecte fer canviar els diners 
d'armilla, sinó amb treball vertader que pro
dueix coses necessàries i que quan canvia els 
fruits per diners dóna coses millors que les 
que rep. 

Es funció paterna tornar la salut als fills 
malalts. I digueu-me on van a guarir-se sinó 
a pagès els malmesos per les neurastènies 
ciutadanes? 

Es funció paterna transmetre als fills les 
tradicions pairals i 1 amor a la pàtria i aques
ta la fa també la pagesia més i millor que 
cap altre classe social; que jo no sé que te-

nen les ciutats modernes que semblen nascu
des dins la societat de parei desconeguts, 
com els bolets que neixeñ d'una llavor invi
sible i vénen a semblar com unes aglomera
cions inorgàniques sense pàtria, ni tradició, 
ni veritable coordinació de llurs elements. 

Es funció paterna ensenyar a parlar els 
fills. I on s'aprèn a parlar el llenguatge pai
ral sinó a pagès? I on s'espatlla aquest 'nen
guatge sinó a les ciutats obertes a totes les 
influències forasteres? Però què ens ha de 
sorprendre si els pagesos són els que l'han 
fet l'idioma, posant nom, com va fer Adam, 
a totes les coses i a totes les accions i a totes 
les circumstàncies, noms que nomé~ que ells 
els saben i d'ells els han de passar als poetes 
literats i filòlegs que embelleixen la llengua 

o en fan l'inventari! 
I aquesta ;especial saviesa que té el pa

gès de saber parlar millor que ningú, em 
porta per la mà a parlar de la dignitat del 
pagès per la molta saviesa que té i tan mo
dest com sol ésser que fins ell mateix es té 
per ase. Potser fóra una mica més orgullós 
si es conegués millor! 

Qui no haurà fet alguna vegada compara
cions entre el pagès i l'obrer de fàbrica? Com 
és limitat el camp de les coneixences d'aquest 
darrer! Especialitzat davant un teler o d'una 
màquina qual evol, té certament el mèrit de 
saber-la manejar;però canvieu-li l'instrument 
o la màquina i ja el teniu mig perdut, ja té 
de començar altre cop l'aprenentatge. No ai
xí el pagès que té un camp d'acció molt més 
ample. Ell llaura, sembra, magenca, xarcola, 
sega i bat, ell empelta i poda, ell elabora el 
vi i embala la fruita i si té molt de pagès, 
quan convé fa d industrial i de comerciant. I 
sap les lleis de la naturalesa, les que fan gri
llar i granar la llavor, els efectes del sol i de 
la pluja i dels adobs i de les treballades i 

SUBSCRIPCIO: 
Per tot el país i Amèrica, un any. 10 pessetes 
Altres països . . . . . . . . . . . 15 pessetes 

també ai! els desastres de les pedregades i 
de la secada i de totes les plagues que mal
meten els -conreus, que ell us contarà d'una 
a una. 

Jo no sé si sabran gaire de llegir llibres 
de paper, més cada dia llegeixen aquest 
llibre sempre obert de la naturalesa ob 
s'hi aprenen sempre coses noves. No sé 
tampoc si tindran l'art d'escriure amb plo
ma i tinta, més sovint escriuen sàvies lle
tres a la terra amb la rella i la suor de llur 
front. 

Ja sé que se'ls acusa, mai diríeu de què? 
de rutinaris. Més jo em pregunto: Es que val 
gran cosa la ciència fins i tant que les seves 
doctrines han cristaH.itzat en la pràctica· d'u
na rutina ben experimentada? Es que l'art 
té algun valor fins i tant que s'ha concretat 
en les habituds gairebé inconscients de l'ar
tista? Perquè hem de saber veure i entendre 
que la rutina no és altra cosa que la ciència 
i l'art en activitat, passades pel cedàs de 
l'experiència compro bada per un llarg perío
de de temps i si bé és veritat .que el pagès 
no hi ha d'estar tan agarrat que no sàpiga 
evolucionar quan una ben provada experièn
cia així ho aconsella, també és cert que no 
l'ha d'abandonar abans d'bora i fins ens atre
vim a afirmar que per regla general més dis
barats es fan en l'art del pagès per girar-se a 
tot vent i per voler mudar de sistemes per 
l'atracció de la novetat, que no pas per la 
tossuderia de voler sostenir pràctiques anti
quades. Certament hem vist molts més fra
cassos dels innovadors que no dels rutinaris. 
I encara dirà més el que subscriu aquest arti
cle: i és que en les seves correries per Cata
lunya, amb la missió docent a que el càrrec 
l'ha obligat, enten que té molt més valor el 
que ba après dels pagesos que el que els ha 
ensenyat. 

Tingui doncs el pagès consciència de la 
seva dignitat i del seu valer i tingui compte 
de conservar el seny comú i el seny pairal 
que el fan superior a altres classes a fi de 
que pugui realitzar la missió social que li es
tà encomanada. 

]Atil\IE RA VE¡.;'Tó 
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La nova tributació deJs alcohols 

Els alcohols a tot arreu ciel món, són un a 

dc les matèries que suporten impostos més 

carregats, i fins a cert punt és lògic i com

prensible per mantes raons que no és ara el 

cas d'esmentar i que per altre banda són 

prou conegudes. Els productors de vi en ge

neral, no han discutit mai, ni s'han oposat 

als crescuts impostos s.obre els alcohols, per

què han entès, que salvant cassos excepcio-

sificar els alcohols es separessin els de vi 

pur, dels de residus de la vinificació, el qual 

tendia evidentn:-ent a suprimir-los tots, ja 

que no podia ésser pas altre la finalitat d'a

questa mesura. En els moments actuals s'in

tentava fer més gran la separació, diferen

ciant-los econòmicament, mitjançant l'im

post, düerenciant el que pagaven el de vi 

amb el de resídus que s'aproximava al de 

nals, eren favorables a llurs interessos. l'industrial. 

De fet, l'alcohol és en general, enemic del f\.fortunadament la viticultura no es va pas 

vi,i si això pot ésser una mica paradoxal trac- deixar illusionar per arguments fantàstics 

tant-se de l'alcohol vínic, és una veritat ex- i va saber veure clar que la separació dels 

tremadament clara quan es tracta dels altres alcohols vínics en dues classes era matar-los 

alcohols que no són de vi ni dels resí dus, en tots do~ i era en últim terme suprimir la des-

una paraula, dels alcohols industrials. Quan 

correntment o comercialment el vi ha dei· 

xal d'ésser un producte vegetal natural per 

a convertir-se en un simple compost alcohò

lic, ha perdut un a gran part del seu presti

gi, per la senzilla raó, que tothom ha tingut 

la sensació que era un producte fàcilment 

falsificable i dòcil a tota mena de manipu

lacions i trafiqu es. 

tillació de vi, fins en moments de crisi dels 

preus del vi quan és necessàri i indispen-

able el que amb gran encert s'ha anome

nat la vàlvula de seguretat del vi. I a n'a

questa, la viticultura no pot pas renunciar

hi de cap manera. 

La batalla es presentava ben clara entre 

el projecte del Ministre d'Hisenda a favor · 

dels alcoholers vínics i el vot particular <fel 

senyor Niembro patrocinat pel grup vitícola 

de la Cambra. Semblava que qui havia de 

resoldre en últim terme, mitjançau~ una vo

tació era el Parlament. Desgraciadament o 

afortunadament, -això ya segons els gustos 

i les apreciacions- no es va donar la batalla 

en la Cambra. En una feuni~ convocada pei 

Ministre d'Hisenda i després de forta d.iscu

si\5 va ésser acceptat el vot particular del 

senyor iembro amb lleugeres modificacions 

quedan t l;impost per a tots els alcohols ví

nics en 30 pessetes i els industrials en 140 

pessetes. 
No parl em ara dels demés detalls, ço que 

ens portaria molt lluny ; farem avinent tan 

sols que el marge diferencial que fins ara era 

de 30 pessetes passa a ésser de 5b pessetes. 

Amb això solament, la viticultura ha gua

nyat una batalla, i el grup viti-vinícola par

lamentari s'ha apuntat el primer punt al seu 

favor, i el primer èxit de cara als interes

sos que defensa. 

La destilació de vi resta doncs, per ara, as

segurada; el marge dels alcohols vínics amb 

respecte els industrials és augmentat. La vic

tòria de la viticultura és material i amb 

això no hi estava certament avesada. Però 

per sobre de tot és també moral, perquè ha 

estat guanyada sense ajut de cap mena, lle

vat de l'esmentat i en situació d'inferioritat 

_envers els seus adversaris que comptaven 

amb tot l'ajut del Ministre d'Hisenda. 

Els resultats pràctics són relativament pe

tits i depenen directament de la quantia en 

que ha estat apujat el marge diferencial; pe

rò són certament immensos si es considera 

que en cas de prosperar el projecte del Mi

nistre d'Hisenda la destilleria vínica hauria . 

quedat desfeta del tot . I aquí rau precisa

.ment la importància de la-solució. 
FRANCESC SANTACANA 

Com qu e els alcohols derivats del vi és difí· 

cil que puguin perjudicar-lo, no cal dir que el 

vertader enemic és l'alcohol industrial. Per 

tot això és natural la lluita entre aquest i el 

vi i també la dels alcohols vínics contra els 

indus trials . Una de les armes més esgrimi

des i usades en aquesta lluita, és l'impost. 

Segons com aquest es manegi ja directa

ment, ja en les incidències de la seva apli

cació, pot afavorir o perjudicar a uns o al

tres . Tothom excepte els industrials interes

sats en la fabricació d'alcohols industrials, 

estan conformes en que els vínics deuen te

nir una preferència i una superior ·condició 

a aquells. 

···························································································································· "' 

D'aquí el marge diferencial establert a Es

panya a favor dels alcohols vínics que fins 

ara era de 30 pessetes. Els alcoholers indus· 

trials però no han parat mai de treballar, en 

l'ombra generalment, per tal . d'arribar a 

suprimir tot el possible l'alcohol vínic de to· 

tes menes. Es una feina que no poden fer, 

evidentment, massa a la llum del dia, ni amb 

atacs massa directes, perquè es posarien 

en evidència i se'ls posaria en contra desse

guida l'opinió, especialment la vitícola que 

no és pas gaire petita. 

Es per això que es valen de moments en 

que manqui tot control democràtic, com 

va succeir en te~ps de la Dictadura, o que 

el país estigui distret per altres qüestions 

com és ara les actuals amb el canvi de rè-

_gim i trasbalços que naturalment comporta. 

Durant la Dictadura s'aconseguí que al das-

........ · ................................................................................................................... . 

nostre ' pa1s Les oliveres. e11 

u 
En les acaballes del nostre article anterior 

vàrem referir-nos als inevitables perjudicis 

que tenim de sofrir a conseqüència de les pe

c;!regades i le§ sequetats, però encara que 

com és natural hem de tenir molt en 

compte aquests perills, tampoc ens han de 

fer gaire por. Les pedregades perquè no cau

sen molts estralls a les olives ni a les olive

res, si no és en cas de tempestes esga}Tifo

ses d'aquelles que ho destrueixen tot i per

què també hi ha societats mútues que mit

jançant un insignificant tant per cent assegu

ren la valor de les collites amb garanties ab

solutes. No havem de tenir molta temença a 

les sequetats, perquè amb una saó abundosa 

durant l'hivern, que gairebé tots els anys és 

segura i una pluja durant la tardor que ra

res vegades escasseja, si el conreador d'o

liveres és perseverant en remoure constant-

ment el terreny, ja tenim l'èxit assegurat i 

~mb major motiu tenint en compte que l'oli

vera no és molt exigent en humitats quan 

arrela en terrenys de secà. Naturalment que 

si vegeta en terres de regadiu, com que el 

seu desenvolupament és considerablement 

major, necessita més aigua, però sempre s'ha 

de tenir present que en cap cas convé abu

sar de les regades, que mai han d'ésser tan 

freqüents com amb les hortalisses. 

En aquelles comarques en les quals el con

reu de l'olivera té un caràcter que no passa 

de secundari, amb algunes excepcions, es 

considera que aquest arbre no produeix co

llites apreciables més que cada tres o quatre 

anys. Per aquest motiu són massa els agri

cultors que desconfien del seu profitós re

sultat i les arrenquen i les destroçen llasti

mosament, sense misericòrdia, destruint amb 

pocs moments una valor que ha necessitat 



molts any per a la seva formació, per a ob

tenir unes miserables pessetes producte de 
la venda, despreciant inconscientment una 

renda més que regular, que segurament els 

produiria si conreaven acuradament com la 
generositat dels arbres mereix. ¿Perquè me

reix una tant notòria i perjudicial contrarie

tat? Perquè els que d'aquesta manera proce

deixen i tan barroeramen.t, encara no s'ban 

donat compte que l'olivera és un arbre que 

conreat aéuradament reportaria riqueses 

incalculables a moltes ·comarques en les 
quals hi ha immenses superfícies que són 

molt a propòsit per aquest conreu. Per això 

estan sotmeses molt sovint l~s oliveres a un 
règim més aviat perjudicial que favorable a la 

seva vegetació, quals deplorables conse

qüències toca tant d'aprop l'agricultor, qui 

massa sovint té de treballar de franc, o 

amb pèrdues, per causa de viure massa afe

rrat a una rutina esclavitzadora, per no fer 

les coses amb la precaució convenient i en 

infinitat de cassos (que _sortosament van dis

minuint), per no volguer fer cas dels saluda

bles consells de la tècnica agrícola moderna, 

tant indispensables avui en agricultura. 
Es un costum molt dolent aquell que mas

sa sovint es segueix en la importantíssima 

operació de la poda o esporgada, en preten

dre absurdament deixar les oliveres rodo
nes. Que siguin ben boniques, diuen alguns . 

. Amb aquesta deplorable mania en infinitat 

de cassos i en benefici d'una innecessària i 

molt mal entesa estètica, es sacrifiquen bran

ques tendres i vigoroses que produirien frui

tada abundosa, deixant en l'arbre altres 

branques migrades i malaltissès, de les quals 

no pot esperar-se ni tant sòlament una pro

ducció regular. 
També és un costum molt dolent deixar 

l'olivera sense fertilitzar racionalment; com 

així mateix ho és adobar únicament amb 

fems o adobs verds, amb el qual s'aconse

gueix una exhuberant vegetació engrescado

ra de molts conreadors, deguda a l'abun

dància de nitrogen, però una escassa pro

ducció d'olives, deguda a la manca de potas

sa i àcid fosfòric en condicions immediata

ment assimilables, que són uns elements in

dispensables a_la fecundació de la flor i al 
normal i satisfactori desenvolupament del 

fruit. Hem de tenir sempre ben present que 

quan l'àcid fosfòric i la potassa escassegen, 
és el fruit ben poc abundós, de mala qualitat i 

per altra part, a cons~qüència d'una nutrició 
incompleta les branques i branquillons, pre

senten una resistència molt dèbil a la munió 
de plagues que ataquen 1 olivera, massa so

vint amb considerables estralls. Un altre cos
tum molt convenient de desterrar, és aquella 

que consisteix en caure en el reprobable 
egoisme de sembrar cereals en el mateix te

rreny que vegeta l'olivera, perquè la terra, 
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per molt fèrtil que sigui, impossiblement no 

pot alimentar o nodrir convenientment a

questes dugues menes de vegetació, ja que 

l'aigua que amb tanta abundància els ce
reals absorbeixen durant la primavera, fa 

una falta considerable a la vegetació de l'o

livera, precisament durant el període que 

amb més intensitat la necessita i per aquesta 

causa que no admet volta de full, queden les 

collites tan llastimosament reduïdes, que ra
res vegades el valor de totes dues impor

ta el que segurament importaria una de sola 
acuradament conreada. Hi ha qui aconsella 

i practica el conreu de l'olivera associat amb 

altres vegetals que no són tan xucladors, com 
per exemple la vinya. Nosaltres en seríem 

partidaris únicament en aquells cassos que 
les oliveres estiguessin plantades a una dis

tància superior a 12 metres i en un terreny 

posseït de bona fertilitat. En terrenys de mit

jana fertilitat i pobres, val més practicar-hi 
un sol conreu, perquè així ademés que supri

mim els inconvenients esmentats, tenim l'a

vantatge que podem efectuar desembarassa
dament totes les operacions de conreu, ferti

lització, poda i tractaments contra les pla

gues. 
Per a posar fi a la relació dels rutinaris 

procediments que en algunes comarques són 

seguits en nofable perjudici de la vegetació 
i fruitada d'un arbre tan profitós, que, volem 

repetir per l'extraordinària importància que 

té, indubtablement són les principals-causes 

per les quals l'olive~a no produeixi remune
radores i regulars collites, anem a fer es

ment d'un desventurat procediment que cau

sa estralls de consideració. 
Són molt els agricultors que pretenen ado

bar perfectament l'olivera obrint un clot llarg 

i a vegades dos a no gaire distància de la so
ca i omplint-los de brossa de les muntanyes, 

dels ermots o de les torrenteres. El que suc

ceeix en aquest cas, és que en lloc d'ésser 
adobades les oliveres, al tallar-les-hi les 

arrels grosses queden totalment inútils totes 

aquelles altres arrels que eren continuació 

de les que s'han tallat a l'obrir el clot. Consi

derem per breus moments aquella realitat vi
vent que gairebé tothom coneix perfecta

ment, o sigui que l'arbre es nodreix princi
palment per conducte d'aquella infinitat d a

rreletes que s'extenen i ramifiquen intensa

ment en el terreny per tal de xuclar l'aigua 
amb la qual hi van dissoltes les matèries fer

tilitzants i quedarem absolutament conven
çuts del remarcable perjudici que a la vege

tació s'ocasiona. De cap manera per això vo
lem significar amb les anteriors manifesta
cions, que no sigui convenient i recomanable 

adobar les oliveres amb fems, brossa ¡' totes 
les altres menes d'adobs orgànics. Ja mai po

dem ni devem inclinar-nos a deixar de con

cedir un estimable valor a uns elements que 
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en l'antiguitat, quan encara no eren cone

guts els adobs químics, con tituïen els únics 

fertilitzants de _que l'agricultura podia dispo

sar i en l'actualitat, a més de fertilitzants, 

són i seran sempre un poderós factor en l'es

mena de les condicions físiques de la terra 
de conreu. Per tant, insistim en remarcar la 

gran utilitat que reporten en tota mena de 
vegetació, sempre que puguin ésser emprats 

amb una inenarrable economia. Es necessa

ri, però, tenir sempre present que devem en
terrar aquests adobs adoptant adequats pro

cediments que no resultin perjudicials a ' la 

vegetació que desitgem protegir i que com 
ja havem esmentat no desafinin la balança 

de l'economia en el conreu, la qual cosa deu 

preocupar sempre a tot bon agricultor en be

nefici dels seus interessos. 
D'aquests importantíssims afers i d'altres 

de no menys interès ens ocuparem, si Déu 

vol, en els pròxims articles. 
JOAN VALLÉS ESTRUCH 

Onze maximes per a fer ho
mes de vatua 

Primera.-No esperis el moment favor~

ble: fes-lo. 
Segona.-Infiltra als joves resolució i ins

trucció, amb el que no hi haurà qui els limi

ti el nombre d'èxits. 
Terce1a.-Preocupa't, sobre tot, de la ca

rrera que hagis d'emprendre. Quines són les 

teves aptituts? Aquesta és la q ties tió primor

dial. 
Qua1'la.-Concentra tota l'energia a un sol 

fi. o et deixis conduir per vanes il:lu ion . 

Pensa amb una sola cosa, però d'una manera 

constant. 
Qui1~ta_.- Presenta't bé. L'home de bon 

port i modals no necessita posseir riqueses; 

totes les portes se l'hi obren i pot arribar a 

~ot arreu. 
Sisena.-Respecteu-vos vosaltres mateixos 

i confieu amb vostre valer; és el millor 
mitjà per a inspirar confiança als altres. 

Setena.-cSi no vols morir, treballa•, així 

ho exigeix la naturalesa. 
De no treballar, sobrevé la mort intel:lec

tual, mqral i física. 
Vuitena.-Sigueu esclaus de l'exactitud,. 

Vint cose a mig fer, no valen el que unaco

sa completa. 
Novena.-La vida serà el que feu. Del món 

no es recull més que el que se l'hi dóna. 
Desena.-Mireu de treure ensenyança del 

fracassos. 
Onzena.-Res no val tant com la perfídia. 

El gènit dupta, es cansa; mé la perfídia té 

seguretat de guanyar. 



AGRICULTURA T RAMADERIA 

La reprodtrcció de les plantes dc jardí 
Sovint ·ns trobem tot parlant amb amics xen algunes plantes exòtiques de llavors fi-

nos tres i con g uts, que molts amb tot i tenir 
coneixements de botànica, demostren en fer
nos cert s preguntes r<' lacionades amb la 
jardineria desconèixer els principis amb 
els quals es n"geix Ja multiplicació de les 
plantes. 

Volem, doncs, avui parlar-vos d'aquests 
principis car no dubtem podran ésser útils 
per tots els que s'in teressen per la jardineria. 

Les plantes tenen la facultat de multipli 
car-se, com els animals superiors per mitFt 
de la fecundació i com els animals inferiors 
per mitjà de la divisió de ells mateixos. 

La fecundació dóna lloc al fruit i pareu es
ment en que tan fruit és un préssec com una 
pinya dC' pi, com una bola de les que fan el 
xiprés, com les pometes que apareixen als 
rosers quan les roses són passades, com les 
tavelles qu e pengen de les mimoses després 
de passada la flor . Dins e ls fruits es troben 
les llavors. r_ s llavors tenen aspectes i ta
manys molt diferents . Compareu ara dins la 
vostra imaginació el pinyol del dàtil que és 
la llevor d'una var ieta t de palmera, l'ametlla 
llavor de l'ametller, el pinyó llavor del pi, 
les petites llavors com mongetes de dins les 
tavelles dc les g inesteres i les llavors fi
nes i men udes de les verclulagues de jardí i 
de les begònies que no poden contar-se sen
se una lupa. 

Sembra nt les llavors obtindreu les plan 
tes. La sembra consisteix en estendre llavors 
sobr terra flonj a i cubrir les llavors d'una 
capa de terra en r elació al tamany de la lla
vor. Una vegada sembrades les llavors, per 
germinar necessiten humitat que se' ls hi pro

porciona r egant-les i c~lor que en algunes 
varietats 's prou el mitjà ambient de la pri
mavera i en altres és necessari donar-los-hi 
artificial per mitjà d'invernacles o de tendes 
amb llit calent. Els miraments que calen per 
fer germinar llavors varien entre els pocs que 
necessiten les de girassol que amb quatre o 
cinc dies de regar-les n~ixen i els que exigei-

Corretgeta amb pa- Estaca Estaca 
perina de plom · ¡\mb taló 

níssim es que cal sembrar amb terra bullida 
i regar per capilaritat amb aigua destilada i 
tenir en testos o terrisses dins invernacles 
amb temperatura constant. 

o obstant, no totes les plantes donen lla
vors, algune per ésser producte d'hibrida-

Indumentària femenina pe r treballar pel jardí 

ció tenen les flors estèrils i no g ranen, altres 
no ho fan per ésser plantes-exòtiques i no 
viure amb les condicions naturals que necec:
sita la planta per granar. Per altra part, no de 
totes les plantes que granen s'usa la llavor 
per la seva reproducció. Sabeu per què ai
xò? Doncs perquè de moltes plantes la. llavor 
dóna el gènere exacte, però no la varietat. 
Un exemple aclarirà això dit. Si sembreu la 
llavor d'1m roser qualsevol, les plantes que 
en sortiran no faran les flors iguals a les 
del roser productor de la llavor i com els ro-

Estaca ~rrelada Empelts d'aproximació a placat 
~ l'an~lesa 

sers, les dàlies i molte · altres plantes. Per 
altra part, si esguardeu amb atenció una 
planta qualsevol, veureu que a l'aixella de 
cada fulla hi ha un borró més o menys petit 
que en certa època de l'any té la facultat de 
desenrotllar-se i convertir-se en una bran
ca idèntica a la planta a que correspon. Es 
a dir, que en cada borró d'una planta n'hi ha 
en potència una altre d'exacta a ella mateixa. 
Si nosaltres fem arrelar un tros de branca 
amb borrons a la terra o fem soldar un bor
ró o un tros de branca amb borrons sobre 
un altre arbre, tindrem en el primer cas ·un 
esqueix i en el sego_n un empelt, però tant 
en l'un cas com en l'altre. la planta que es 
formarà d'esqueix com de l'empelt serà idèn
tica a la planta de la qual ha sortit. 

Hi han esqueixos de brot tendre que es fan 
a la primavera i a l'istiu, exemple: els de les 
margarides i dels geranis; esqueixos semi
tendres que es fan a darrers d'istiu com són 
els brots de boix, d'evonim, de romaní, etc.; i 
esquE:ixos llenyosos o estaques que es fan a 
l'hivern de branques sense fulles i tenim com 
exemples els de pollancres, àlbers, plàtans, 
algunes varietats de rosers, les vinyes verges 
i moltes altres que fora llarg d'anomenar. 

Hi ban també plantes que tendeixen a 
treure tiols amb -arrels al volt de la mata 
principal; exemples: els crisantem i totes 
les plantes vivaces, altres com les cebes de 
jonquilla, de les nadales, de les vares de 
Jassé, dels lliris de S~nt Antoni, dels tuli
pans, etc.; al volt de la ceba principal treuen 
petites cebetes. Aquestes cebetes i aquells 
tiols arrencats de la ceba principal o de la 
mata, poden plantar-se a terra o en testos 
i es converteixen en plantes idèntiques a la 
planta mare. 

- ' Per les plantes rebeques d'arrelar d'e -
queix es recorre als cap-ficat. i als empelts. 
El cap-ficat és una branca a la qual se li fan 
treure arrels abans de separar-la de la plan
ta. Per això hi ban diferents sistemes. El 
més corrent és posar un test partit en clos i 
aguantat per lligades de fil ferro o bé pape
rines de zenc, al lloc on es vol que la branca 
tregui arrels. El test s'omple de terra flonja 
barrejada amb molsa i en lloc que corres
pongui dins del test o de la paperina de zenc 
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Empelt de tjlscó Empelt d'ulle~ 



s'hl fa una lligada de fil ferro 'que apreti la 
pell però que no la talli. Això obliga a la sa
ba a retenir-se i activa la sortida de les 
arrels. En llocs on plogui molt o on igui fà
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planta que no existeixi ja . I a això podríeu 
objectar que alguna vegada potser us 
hauran mostrat un gènere de planta com a 
nou, però en aquest cas, serà nou per el nos-
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salvatge, començant de fora cap endintre 
veurem cinc fulletes verdoses que són els 
sépals, després cinc fulletes blanques, rosa
eles o d'altre color que són els pètals, a con

tinuació veureu un gran 
nombre de filaments que 
al cap d'amunt tenen com 
dos petits lòbuls plens d'u
na polsina groga. Els fila
ments són els estams, òr
gans mascles de la flor, i 
la polsina és el póHen. 

cil mullar amb manguera 
sovint els capficats, es pot 
substituir el test per un ma
nyoc de molsa. Els testos 
cal tenir-los sempre ben 
humits. Altre mitjà és do
blegar una branca i en
terrar-la una part d'ella a 
la terra. Quan les bran
ques tant les que estan fi
cades dins de test o pape: 
rina com les que estan a te
rra han tret arrels sufi
cients, es tallen de la plan
ta mare i tenim plantes 
iguals a la mateixa que po
den viure soles mercès a 
les arrels que han tret. 

Per posar un esqueix de crisantem o d'una 
altra planta vigorosa en test, ompliu el tes· 
tet de terra, feu un forat amb el dit del cen
tre; pos~u l'esqueix i amb els polsos apre
teu la terra per assegurar l'estabilitat de 

Per a posar cebes en flor en :testos, re
cobriu les cebes no més amb tres o 

quatre centímetres de terra 

Al centre de la flor hi ha 
un manyoc de filaments 
que formen el pistil, òrgan 
famella de la planta. El 
vent i els insectes es cui
den de posar els grans de 

póHen sobre el pistil. Cada 
gra de pól:len s'infla i for
ma una especie de filament 
buit de dins que s'endinsa 

L'empelt és un branqui
lló o un ullet o borró fets 

l'esqueix 

soldar sobre una planta. Per mitjà de l'em- tre país i es tractarà d'una de les moltes in
pelt no podem crear cap nova varietat pe- traduccions de plantes exòtiques que botà
rò, en canvi, per mitja de l'empelt assegu- nies especialitzats motiven amb les seves re-
rem la continuació de la varietat i l'auten
ticitat de la mateixa . 

Empeltant una varietat delicada a l'acció 
de la calç o a la secada, sobre un peu resis
tent, obtindrem plantes resistents però de 
fruit i flors iguals a la varietat empeltada. 

En les plantes d'ornament serveix l'em
pelt per tenir un mateix tipus de planta en a

quelles en el qual tot i no donar varietats cus
tintes, de llavor. aquesta dóna variacions en 
tipus, o en é1 color dél-fullatge. Així resulta 
que els xiprés blaus, els abets blaus, els ce
dres blaus, es reprodueixen correntment per 
l'empelt perquè la llavor tot i donar-los blaus, 
no els dóna prou nets i iguals. Un tipus per
fecte que ja ens agrada i tenim existent, per 
mitjà de l'empelt, podeni reproduir-lo exac
te i tantes vegades com ens 
convingui . 

I ara vosaltres preg"!lnta
ríeu, ben segur, si pogués
siu: 

I les varietats noves, com 
es fan? 

cerques constants pels boscos de l'Assia i de 

Secció d'una rosa 

l'Austràlia. Totes les plantes que en el no 
tre clima ~en en de viure en in vernacles i om
l)l·acles no són res més que plantes de paï
sos més càlits i humits que el nostre. 

per l'interior d'un filament 
dels de pistil fins a trobar 

l'òbul. En trobar-lo es rebenta, deixa escór
rer ellíquit de dins el gra de póHen anome
nat fobila i té lloc l'acte de la fecundació. 

La flor fecundada grana i les llavors dona 
ran plantes iguals si el póHen és d'estam de 
la mateixa flor o de la mateixa planta. Si la 
planta no és producte de hibridació, en qu in 
cas, encara que la planta s'hagés auto-fecun
dat els productes recordaran els peus mares 
i els seus antecessors, segons unes lleis dites 
de Mendel que trobareu descrites en els lli
bres de botànica si us interessa profundit
zar més en aquest tema. 

Tenint en compte el que us havem expli
cat, el que vol fer varietats noves té la feina 
del vent i dels insectes. 

Ho explicarem d'una manera esquemàtica. 
Suposem un que té plantes que fan la flor 
blanca i altres plantes del mateix gènere 
que fan flors vermelles. Per mitjà de l'hibri-

dació podem tenir plantes 
blanques i vermelles a Ja 
vegada i plantes rosades 
o sigui amb vermell menys 
blanc i amb blanc més ver
mell. I el mateix que pa sa 
amb el color de la flor, pas
sa amb el caràcter del fu
llatge, port de la planta, 
perfum, etc. 

Primerament cal aclarir 
que en realitat només es 
fan varietats noves, però 
no plantes noves. Es a dir, 
es pot obtenir una varietat 
nova de roser, de dàlia, de 
crisantem o de préssec, po-

Per sembrar en terri ses, ompliu.el fons 
de trossos de test, per assegurar el dre
natge. Damunt dels trossos, una capa de 
terra grossera i damunt una capa de ter-

ra i fems passats pel garbell 

Exteneu la)lavor damunt la capa fina. Co
brin tia d'una capa de Ja mateixa terra i re
gueu. Quan les llavors són molt fines, és 
més pràctic regar posant el fons de la ter
rissa dins un cubell perquè l'aigua pugi 
per capilaritat, sense treure les llavors 

L'operació consisteix en 
po ar al póHen de la flor 
d'una planta obre el pistil 
de la flor d'una altre plan-

sem com a exemples, però 
no podem obtenir una planta que representi 
un gènere nou, es a dir, una planta que tingui 
del crisantem i de la dàlia i que no sigui 
cap de les dues plantes1 o més ben dit, una 

del lloc 

Per a l'obtenció de les varietats noves hi 
ha dos camins: la selecció i la hibridació. 
La hibridació és la fecundació creuada. 

Si observem una flor de gabarrera, roser 

ta. Araque en la realitat 
no és tan senzill com expliquem, car a la flor 
que volem fecundar cal abans treurer-li tots 
els seus estams perquè no es fecundi amb 
el seu mateix póHen, cal saber rec u llir mc 1t 

J 
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bé el poHe':, és ne ari saber quan el pistil 
és ap te per ésser fecu ndat i l'hora i el temps 
en que és mi llor l'operació. Després cal tapar 
la flor fecundada amb una glassa per evitar 
que els insectes portin póHen estrany i cal, 
sobre tot, paciència i molta experiència per 
saber esperar que les llavors es tornin plan
tes i per saber conèixer si realment tenen 
prou mèrit per ésser una varietat nova. Una 

vegada la varieta t nova obtinguda l'empelt 
i l'esqueix són els mitjans de que ens val
drem per a perpetuar-la i r eproduir-la tantes 
vegades com ens convingui 

La selecció consisteix en recullir la grana 
de les plantes qu e tenen un color de flor ten
dint a un tipus determinat que desitgem tro
bar. Les plantes sortints d'aquestes granes 

es fecunden amb el seu propi póHen i sols 
s'aprofita el peu més semblant al tipus que 
es cer ca. Es continúa l'operació de l'auto
fecundació i de la selecció durant vàries ge
neracion s i és possible que a la fi s'arribi al 
tipus desitjat. 

Els insectes anant d'una flor a l'altre, es 
cuiden ta mbé d'hibridar les flors i sembrant 
les llavors i observant les plantes poden al
gunes vegades obtenir-se belles varietats, 
sense ha._ver tingut la feina de la hibridació. 

En plantes de mèrit, com són els rosers, es 
clona no obstant poc valor als híbrids obtin
guts per aquest mitjà. Es vòl saber l'ascen
dència dels híbrids perquè la feina més difí
cil dels hibridadors avui que de totes les 
flors s'en t.enen tantes varietats, no és la ma
terial del moment de la hibridació, sinó el sa
ber què cal obtenir en varietats perquè mi
llorin les existències i saber a la vegada el 
mitjà d'obtenir-les i els pares a que cal re
córrer. 

I ara que ja us havem explicat els principis 
essencials de Ja multiplicació de les plantes, 
us aconsellem esmerceu unes hores cada 
dia a les plantes del vostre jardí, del terrat 
o del balcó. Elles us ensenyaran moltes co
ses agradoses i fins us endolciran el caràc
ter. Les senyoretes poden .prendre exemple 
de les d'altres pa1sos, que troben goig en 
coneixer totes les plantes amb els seus noms 
i treballen cada dia uns moments amb elles. 
Algunes, fins tenen una indumentària espe
cial per treballotejar pel jardí. Ja us 1::¡ diré. 
Un payama compost de pantalons amples i 
una bruseta com de pescador. La roba grui
xuda blava o de color terrós. Un coxí per 
agenollar-se a plantar. Uns guants vells am
ples per . remenar la terra. Unes esparde
nyes. Eines, un caveguet, unes estisores fi
nes de tallar flor, un resclonet, una regado
ra de jardiner, un trasplantador, unes esti
sores de podar, un ganivet d'empeltar i. un 
cistell o panera. Amb això, podeu començar 
la feina. 

MTVR RIGOL 
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Un tractament per 
11yes velles 

El pressentiment d'una vida efímera i limi
tada de la vinya americana, per dissort, va 
éssent comprovat cada dia amb més força. 
Ho sospitaven i ho anunciaren els primers 
que l'adoptaren per a posar-se a cobert de 
les escomeses de la filoxera. 

Els fets i l'experiència ja llarga d'una qua
rentena d'anys, vénen a confirmar el que ja 
preveieren Planchón _ Viala i Gastón-Bazi
lle, quan al fer la descoberta del destructor 
pugó de les arrels de la vinya indígena en 
les vinyes occitanes, advertiren -que l'in
secte respectava les arrels de Ja vinya co
lombiana, el que els portà a assajar i re
comanar d'empeltar els ceps d'Europa so
bre els ceps selvàtics, que, malgrat la filoxe
ra, creixien sans i es desenvolupaven nor
malment en les florestes d'Amèrica. 

El temps ha vingut a comprovar l'encert 
de la suggestió dels tres anomenats inves
tigadors francesos, com també llur clarivi
dència al vaticinar una menys escassa vita
litat de les noves vinyes establertes sobre 
les arrels resistents al microscòpic insecte 
destructor. 

Cumpliment exacte va tenint aquesCdarrer 
pressentiment, ja quedant-provat d'una ma
nera innegable el que tindria de fantàstic a
vui concedir als nous ceps els cinquanta anys 
de vida que, per el menys, es concedien als 
mallols .que plantaren nostres avant-passats; 
no cal pensar-hi amb els que ara es plan
ten i am.b menys motius tenint en compte, en 
primer lloc, que amb la vinya americana 
no pot de cap manera utilitzarse la pràctica 
dels colgats i capficats, amb que es donava a 
les vinyes d'altres temps una vida gairebé 
indefinida i, per si això fos poc, no s'ha de 
deixar de considerar que amb el procedi
ment fins a cert punt artificial de l'€mpelt, 
l'alteració de les funcions fisiològiques de les 
plantes produeix en la vinya com en les de
més espècies vegetals, una aminoració de 
vitalitat. 

Si bé s'ba de reconèixer que amb aquest 
recurs fa que s'evitin les greus escomeses 
de la filoxera i fins s'aconsegueix augmentar 
la fructuositat de la vinya, que es tradueix 
en un augment de les collites, en canvi tam
bé es comprova la necessitat de satisfer llurs 
majors exigències de fertilitzants per a que 
sostingui satisfactori estat de productivitat, 
amb el qual, si es compta bé, s'arriba a la con
clusió de que tant per les majors exigències 
i atencions qu€ reclama, com per ésse~ molt 
més limitada la vida de la vinya americana, 

a • • relovet11r VI• les • 
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fa que llur finalitat econòmica resulti infe
rior a la de les vinyes establertes per nos
tres avis, que sense haver-se de preocupar de 
renovar· les amb tanta freqüència, per no te
nir d'heurer-se-les amb la filoxera, tampoc 
havien de prevenir-se del míldiu, .black-rhoti 
demés bolets indesitjables que quan respec
ten les pampolades, fan que es podreix1n els 
raïms o determinin la caiguda de llurs grans 
i la seva alteració, amb les çonsegtients pèr
dues pel vinyater. 

Llevat de la malura-vella o sigui l'oídium, 
primera marfuga d'importància que a mitjans 
del passat segle posà en greu perill la pro
ducció vinícola nostrada, cap altre flagell 
malmetia les viny~s, fent que qui estés amb 
possesió de uns milers de ceps, pogués con
~iderar assegurat un regular passament per 
ell i per llurs fills, doncs amb certa justesa 
podien afirmar els pagesos que es travaven 
en tals condicions que comptaven per l'en
demà amb- una poma per la set. 

Avui, per dissort, no poden afirmar-ho amb 
tanta seguretat, doncs qui té vinyes no pot 
viure tan confiadament, ni fer-se iHusió de 
poder-les sostenir molts anys treient-ne grans 
rendimentb, ja que a les crescudes despeses 
que cal esmersar-hi per a establir-les i te
J?.ir-ne cura fins qu~ llevin, s'hi han d'afegir 
les extraordinàries quantitats que ha d'es
merçar per a combatre tants de paràssits com 
les delmen; i a més a més de tot això, el que 
suposa els cabals que s 'han de dedicar en 
l'amortització del capital invertit i el que r~
presenta si de bell nou ha de renovar-la, amb 
molt més curt termini del que reclamava la 
vinya vella, termini que en la vinya nova 
no pot calcular-se que sigui major d'uns vint
i-cinc anys. 

Es aquest un termini molt curt per a dei
xar ben ateses les de!;)peses que han de fer
se i tant més quan el que costa l'establiment 
de la vinya americana comparativament 
amb el que s'havia d'esmerçar amb la vinya 
vella o vinífera, pel 'cap baix representa un 
capital quadruplicat. 

Es comprèn, doncs, que a mida que la rea
litat va posant amb més relleu aquestes con
trarietats inherens a la viticultura nova, fas
si que les mateixes necessitats de superar-la 
promoguin i elonguin lloc a suggestions que 
vinguin a facilitar la solució, sinó total, quan 
menys en bona part del problema d'alla~gar 
la durada i la fructuositat dels ceps, millo
rant-se així les trascendències econòmiques 
que aquest problema planteja. Com és de 
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veure, ia bona' resolud.ó del mateix es fa 

molt interessant per els posseïdors i conrea

dors de vinyes. Degut a lit seva extraÒrdinà

ria trascendència econòmica, ha de desvet

llar la major atenció tot quant pugui contri

buir a solucionar satisfactòriament semblant 

afer. Per fortuna, sembla que es camina per 

bons viaranys per tal d'arribar a feliç terme 

mitjançant l'oportuna aplicació de dissolu

cions de sulfat de ferro; més clar, ruixant els 

ceps o sigui sulfatant-los amb sulfat de ferro 

de la mateixa faisó com es fa per a prevenir 

el mildiu, en ruixar les vinyes amb sulfat de 

coure. 
No estem en possessió de dades prou preci

ses per afirmar l'eficàcia absoluta del pro

cediment; per9 sense poder prejutjar la seva 

virtualitat, podem avançar que són fa tants 

els fets que s'assenyalen i tanta la quantia 

de les aplicacions, la serietat i competència 

dels que n'han fet experimentacions, que 

ens creiem autoritzats per. a divulgar-ho i 

fins per a aconsellar que s'en fassin proves 

per arribar a poguer formar judici definitiu 

del valor del sistema. 
Per a pogüer apreciar-ho més abastament, 

consignem el judici favorable que en fan 

les publicacions vitícoles franceses i les cri

des per induïr als conreuadors de vinya per 

a que multipliquin els assaigs del procedi

ment, com a mitjà per aconseguir i donar vi

gor a les vinyes decaigudes pels anys o per 

altres causes i procurar allargar les-hi la vida. 

Veiem també el que sobre aquest procedi

ment diu el seu propi inventor, que gaudeix 

d'un remarcable prestigi entre els seus com

patriotes. Es aquest, el vinyater i enginyer 

provençal Enric Coulondre, el qual ve apli

cant, com hem dit, el sulfat de ferro a la 

tardor des d'alguns anys ençà amb èxit 

creixent a unes 50 hectàrees de vinya amb 

fortes concentracions (35 quilos de sulfat de 

ferro per cada 100 litres d'aigua). Opera a la 

tardor, al temps de realitzar la poda, que 

amb aquest objecte procura avançar-la, 

aconseguint així els bons resultats que ens 

inciten a divulgar ei seu procediment. 

Diu l'in ven tor que el sulfat de ferro aplicat 

à l'hivern, sobre tot al còs de les soques, fent 

que aquestes en quedin completament im

pregnades, s'ha revelat com excitant pode

rós, doncs promou unes vegetacions luxurio

ses, evidentment superiors a les dels ceps 

que no són sulfatats. 
La llargària dels sarments supera de 0'60 

a 1 metre, als ceps de les vinyes no trac

tades. 
Les experiències són tan més convincents 

que quan en la comarca la vegetació s'ha 

manifestat menys expansiva i regular que 

altres anys, per haver sofert dels freds, si 

les vinyes joves amb prou feines s'han des

enrotllat d'una fai ó normal, le velles bro-
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taren molt defectuosament. En canvi, les vi

nyes tractades amb sulfat de ferro, siguin 

joves o velles, des de que borronaren fins a 

últims del període de creixença, mostraren 

tal vigor i força, que malgrat estar els ceps 

separats uns dos metres, es feu necessari ta

llar els sarments per a que hi poguessin 

transitar els -animals al fer-les llaurar, doncs 

·cobrien tot el rengle i en alguns cassos els 

rengles veïns. 

Pels experiments realitzats ja en anys ante

riors, tenien la seguretat dels resultats, ha

vent-los prosseguit en uha superfície de 50 

hectàrees; però no es decidien a fer-los pú

blics fins que s'han intensificat aquests. 

Ens portà a descobrir la bondat de l'aplica

ció de les solucions de sulfat de ferro - diu 

l'autor del procediment- la observança con

tínua de la vinya. 
Comprovàrem que podant la vinya a mit

jans d'octubre i impregnant de sulfat de ferro 

les ferides que es fan als serments al podar

los, seguint el mètode Rasseguier per a com

batre la clorosi, no solament s'aconsegueix 

el prevenir que les vinyes es tornin grogues 

i cloròtiques, sinó que llur vegetació en 

comptes de debilitar-se, amb la poda avan

çada, pel contrari, produïa la impressió de 

què l'any següent els ceps donaven se

nyals de més vigor. D'aquest fet es deduí 

que la vinya podia beneficiar-se de l'aplica

ció total amb les solucions de la dita sal de 

ferro, i la pràctica vingué a confirmar la cer

tesa de llurs apreciacions. 

El sulfat de ferro aplicat com queda dit, 

resulta un veritable excitant de la vinya. 

No tenim la pretensió de considerar-lo com 

un substitut dels adobs - prossegueix -, 

de cap manera; però estem segurs de no 

equivocar-nos, al dir que amb ell tenen els 

vinyaters un mitjà molt sencill, fàcil i a preu 

ínfim per a imprimir a llurs vinyes una vege

tació magnífica i com a conseqüència, acon

seguir ra:ims molt millorats i sarments més 

potents i vigorosos per a la poda successiva. 

Dotze mil quilos de sulfat de ferro han 

emprat per el tractament de 50 hectàrees, el 

que ve a resultar la distribució d'uns 240 qui

los per hectàrea. Si el preu del sulfat de fe

rro és de 14 pessetes els 100 quilos, suposa 

una despesa de 34 pessetes per hectàrea, de 

caparrós. El cost és, doncs, com es veu, in

significant. 
S'aplica emprant els aparells de sulfatar a 

bast, passant a cada costat del_? ceps o si

gui donant-los una doble pulverització. 

Fins aquí l'autor del procediment. Com 

era de preveure, llurs manifestacions havien 

de promoure un moviment de curiositats i un 

període d'assaigs, que poc tardà en adquirir 

considerables proporcions. Es repetiren les 

proves amb èxit general, especialment en 

certes regions vitícoles de França i també 

d'Àrgèlia; però no cai amagar-ho, amb re

sultats negatius ben comprovats també en 

determinades comarques. 
Es desenterrà l'abundant i ja vella litera

tura sobre els efectes del sulfat de ferro a la 

vinya, doncs ja fa uns 40 anys que havia do

nat lloc a observacions i estudis de no pocs 

agrònoms, si bé aquests enfocaren principal

ment les seves investigacions per a determi

nar llur eficàcia en combatre la clorosi. 

Resultat de tot aquest procés ha estat que 

la pràctica en general ha reforçat la valor 

del sistema de la sulfatació a altes dosis dels 

ceps amb la sal de ferro indicada, emprant

se al podar, tenint però en compte que llurs 

efectes benefactors sols cal esperar-los en 

les vinyes de terrenys calcaris, on l'eficàcia 

és gairebé sempre segura; en canvi, aquesta 

no es fa sentir en les terres pobres o manca

des de calç. 
Així, en les terres granítiques, en les llico

relles i altres semblants en les quals, la man

ca de calç i les reaccions àcides hi són carac

terístiques, no cal comptar amb el sulfat de 

ferro per a imprimir vigor i donar vitalitat a 

les vinyes. Les terres de castanyers, les su

redes, les que són poc clorosants pel cep 

americà, es troben en aquest cas; en canvi, 

on dites espècies vegetals no hi prosperen 

per l'abundor de calç i on els ceps i certs 

fruiters es tornen grocs, per ésser els te

. rrenys molt caliços, aquests reuneixen les 

condicions apropiades perquè hi reïxi de fai

só completa el procediment del vinyater 

a les regions de Llenguadoc. 
Té, a les aventatjes esmentades, el sistema 

Coulandre, la de prevenir altres malalties 

parasitàries dels ceps, com el carbó o antrac

nosis, la d'aminorar les manifestacions de la 

malura o oídium i el destruír les nierades de 

molts insectes perjudicials que es naturalit

zen per sota les escorses dels ceps. · 

Es per totes aquestes raons, també, que 

hagi d'éstimar-se moll raonable el tracta

ment, que a la vegada, com hem vist, actua 

de faisó similar a una afemada, amb la par

ticularitat de que resulta de fàcil aplicació i 

bon preu. 
Un advertiment cal fer i és que els apa· 

rells de sulfatar amb planxa de coure, són 

fàcilment atacats per dita sal i es malmeten 

depressa amb les fortes concentracions que 

han d'emprar-se; convindria, si el mètode es 

generalitzés, servir-se d'aparells torrats amb 

planxa de plom o bé construïts amb fus

ta, per a salvar aquesta dificultat. Aques

tes mateixes màquines sulfatadores podrien 

igualment utilitzar-se per els tractaments 

éontra el míldiu, amb el que quedaria re

solt l'inconvenient de l'ús del sulfat de ferro 

per a assegurar la conservació de dits apa

rells. 
RAUL l.L :\IIR 
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Duració de .les cases de pag·ès 
P rden més cases I s vanita ts de 

Ics d-oncs, qu e no pas l'orgull dels ho

mes. Una bona meslressa l'aguanta i 

fin s la fa ren •ixer de llurs pròpies 

cendres, com nova au Fèni x .. . 

Aquí a nostra Catalunya hi ba cases pai

rals fins de molt abans del segle X que s'han 

conservat fins els nostres dies amb els suc

cessors dels amos primitius, amb èpoques 

pròsperes i altres solament Ient la viu-viu. 
Tots sabem que la durada d'una casa de 

pagès en Ja majoria de cassos és deguda a 

les següents causes: 
Que no hi entri el luxe desmesurat; que no 

s'hi facin obres ni edificacions supèrflues; que 

la fam(iia de propietaris sigui ben rural, de 

costum religioses i ben sana de seny i cri

teri; qu no tingui ambicions de viure a ciu

tat; qu e sigui econòmica i bona administra

dora i qu e tingui la sort que en les seves ge

neracions no ixi cap hereu escampa ni de 

borda sang. 
La casa de pagès no convé que els deutes 

l'atrassin ni que li sobrin massa diners. Si 

els deutes l'estalonen cap collita li és bona, 
però si té massa cabals ve el luxe. 

Per la casa de pagès és la suprema garan

tia que els amos visquin en ella. Si hi viuen 

senyal que l'estimen, si estimen la casa, es

timen també el camp i l'hisenda; si estimen 

aquesta, la cuiden i fomenten; veient les ne
cessitats les compleixen i atenen; senten i 

parlen amb els pagesos i saben més la seva 
manera d pensar i formen junt amb ells una 

rrran familia. 
El propietari que es concreta cuidar la se

va hisenda bé, amb guany modest i té arre

conat un petit capital sobrant, és el que dó

na, generalment, solidesa a una casa per a 

que duri generacions. 
En canvi, el propietari ple d'aspiracions 

que vol industrialitzar tot el seu, que cerca 

gran renda, que no es cansa mai de fer obres, 
que té el cap ple de projectes i provatures i 

que obra i fa el mateix que l'hidròpic que no 

acaba mai la set, aquest és molt fàcil que ti

ri la casa a terra i li tirarà indubtablement si 

no té molt talent, sort, economia domèstica 

i, sobre tot, una muller molt laboriosa que 

això també hi pot influir molt. Si no és així, 
tot treballant molt i donant-se neguit i mala 

vida es perdrà irremissiblement, com tants 
exemples hem vist. 

Els nostres majors conreaven bé, no te

nien luxes, vivien a la masia on eren uns 
reis, estalviaven els dots que donaven als 

fills i un capitalet de reserva, passant la vi
da relativament tranquiHa i arribant a la 

mort beneïts de tothom. Llavors venia a 

substituir-los el seu hereu fent i seguint les 

mateixes normes. 
Aquesta fou la manera de sostenir les ca

ses pairals durant generacions amb el res

pecte i veneració degudes dins l'exemple de 

tota una comarca. 
Nostres passats tenien dites molt sàvies, 

tals com: No hi ha res que 110 basti, ni molt 
que no es gasti. LO: petja del pagès és jèm.s 
per la terra. Estalvia?lt el xavo també s'a1'
riba a fer fortuna. No tind1'àS més que el 
que estalviaràs. 

Es veuen cases que durant segles van 
amb curta renda. La renda xica pot sostenir

se sense grans mals de cap, talent i treball, 

porta en si aparellada la virtut de l'estalvi; 

doncs irremissiblement qui no té no pot gas

tar, mentres que una alçada de renda forta 

du una baixada, moltes voltes en la vida per 

mil contingències, negocis esguerrats, ma· 

lures, fallides, enfermetats, etc. 

Portant les tornes les famílies del lu
xe, vanitats, carreres, bon viure amb co

moditats, a llavors són els treballs en tornar
se encarrilar i vé, molles vegades, el dalt

abaix moral i material de la casa seguit del 

descrèdit i la vergonya més aclaparadora. 
Quantes n'hem vist desaparèixer de cases 

d'aquesta llei, en època de la filoxera major
ment, i ara i sempre! ... 

Hereus de les masies escampades per tota 

la nostra terra tingueu en alta estima el que 
us han llegat en patrimoni els vostres pas

sats i penseu que si ho perdeu per a la vos

tra culpa i negligència malbaratament me

reixereu la burla dels vivents, la maledicció 

de tots els vostres avant-passats i la vergo

nya eterna de les generacions futures que 
alçant-vos el coure, diran: 

-Fou per culpa d'aquell hereu escampa! ... 

Fills externs o cabalers estimeu a la casa 

pairal el mateix que a la vostra mare, car 
sou fills d'ella i valgueu el seu bé i pros-peri

tat el mateix que si fos el vostre propi bé 

que en això s'escau la vt>stra dignitat i hon

ra també. Mentres la masia s'alci amb digni
tat, mentres la casa pairal aleni, vosaltres tin

dreu un niu d'amor, un port de refugi en les 

tempestes de la vida i podreu dir a boca plena: 

-Allà és a casal ... 
El jorn de la seva pèrdua serà un jorn de 

dol per a tots, un dia negre, un flagell, un 

estigma, per l'últim hereu i una buidor per 
a l'encontrada a l'ensems que per la nostra 

Catalunya tan rica i plena de nobles i belles 
institucions, exemple i honor de tota la nos

tra terra pl.ena de dignitat. 

Que duri, doncs, la casa pairal fins a ia 

consumació dels segles! .. . Escruixeix pen

sar que s atansen per ella tants mals temps ... 

E~uLI PASCUAL D'AMIGO 

Una anècdota de la revolu
ció russa 

El famós Trotsky, un dels caps principals 

de la revolució russa, anà a Kiew, a propa

gar l'ideal bolcheviquista. En un discurs di

gué que el comunisme havia salvat a Rus

sia, que havia donat la llibertat als treballa

dors i que els havia redimit. 
] a acabada llur peroració, invità a qui vol

gués contradir el que acabava de manifes

tar, que parlés, doncs la cultura del soviets 
permetia exposar totes les opinions. 

Un obrer demanà la paraula ... 
- Que pugi a la tribuna-digué Trotsky. 
L'obrer hi pujà portant un bastó a la mà. 

El públic es disposà a recollir tot quant 

anava a dir l'improvitzat orador, i aquest co

mençà dient: 
-Companys, fixeu-vos amb aquest bastó, 

que us explicarà i us farà entendre tot el 

significat de la revolució russa. Veieu el 

_puny d'aquest bastó? Es el mèrit. Abans de 

la revolució el país estava governat pels 

_aristòcrates que estan repres.entats per a

_quest puny de ferro. 
L'auditori mirava amb gran atenció el 

puny, i el mateix Trotsky, no perdia una 

síliaba. 
-Sota d'aquest puny .hi ha la part inter

_mitja del bastó, la canya, que ens representa 

a nosaltres, els treballadors. Els aristòcrates 

_ens tenien sota el puny. 
Trotsky inicià un aplaudiment al que tot 

el públic s'hi ajuntà. 
-Sota del puny i de la canya del bastó hi 

ha la virolla, que també és de ferro com el 

puny. Aquest és a sobre, la virolla a sota i 

és la que representa els vividors, els que no 
treballen però viuen i campen a costa dels 

.eures; la part mitja del bastó, la canya, som 
nosaltres, els trebàlladors, els pagesos, els 

modestos empleats. 
L'orador callà, i amb tota solemnitat aixe

cà el bastó. 
-Companys, mireu ara la revolució. 

I girà el bastó, fent que el puny quedés a 

_ata i la virolla a sobre i a la ma. Afegint: 
-Ara la revolució ja està feta. Els aristò

Grates són a sota, trossejats, inutilitzats; els 
yividors, en· canvi, són a dalt, manen, són els 

amos. I nosaltres, els treballadors, on som? 

Nosaltres, com veieu, som allà mateix on 

érem; no hem canviat de lloc i estem en con

dicions encara pitjors que abans. Abans ens 

oprimia el puny; ara ens ofega la virolla ... 
Trotsky es P.osà furiós i s'allunyà d'aquell 

lloc precipitadament. 
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Folklore de la • pagesia 
UÈPOCA DE MATANÇA DEL PORC 

En els costums agrícoles cada cosa es fa al 

temps, no pas a caprici, sinó que aquest 

temps el designa la mateixa naturalesa de 

la cosa. Així, el segar es fa al juny, perquè 

els sembrats ja són madurs, al juliol es baten 

les garbes, perquè la calor que fa en aquest 

mes és un gran coadjuvant per tal que el 

blat surti de l'espiga. 
No parlem ni apurem l'época de tots els al

tres costums, però en parlar del porc, hem 

de dir que té temps assenyalat quan fa fred. 

La raó potser haurem de cercar-la en que 

essent tan greixosa la seva carn, es faria 

malbé amb més facilitat. 
A la part escultòrica de la portalada del 

monestir de Ripoll, entre les figures que re

presenten els mesos de l'any, el de desembre 

hi és representat per un home i una dona 

que maten un porc, amb el procediment clàs

sic, això és, donant-li un cop de maça al cap. 

No gaire temps més tard d'haver-se cons

truït el monestir de Ripoll, es va bastir el de 

Santa Maria de l'Estany, en un dels capitells 

del Claustre d~l qual, hi trobem un capitell 

que també la representa. La manera de sa

crificar-lo subsisteix alguns segles més tard, 

doncs en el Lunan· e repo1'tori del tem.ps de 

Bernat de Granollachs, estampat a Barcelona 

l'anv 1513, el gravat referent al novembre hi 

ha un home amb una porra matant un porc. 

De totes maneres, com és fàcil de compro

var en aquest i d'altres afers, hi ha refrans ¡

aforismes per a tots els gustos. Veiem-ho: 

Et porc mataràs per Sant Lluc 
i posaràs la ve1'ema al cup 

tenim el refraner que per Sant Lluc (18 d'oc

tubre) és època de matança, per bé que la 

considerem massa avançada. 
I tampoc s'acaben aquí les dites populars, 

doncs n'lli ha una altra que diu: 
A cada porc li a1'riba el seu Sant JJ1artz 

la qual té correspondència en totes les llen

gües. Conegut és l'aforisme castellà que diu, 

traducció del nostre, o el nostre d'aquell: 

A cada puerco le llega s u San ili arttn 

i a França que diuen: 
A chaque porc vient' le Saiut-Mm,tin 

a Portugal ho diuen de manera semblant: 

A cada bacorinho 
vem so S 111artinho 

Sense anar tan lluny, a Astúries, fa aixi el 

saber popular: 
A cada gochin 
llegar SOJL Samartin 

Al Llenguadoc ho diuen d aquesta mena: 
Cada porc a soun San JJ1 artí; 
cada couqui soun michan mati; 

Sant Martí, si bé 'es mira, és un recurs per 

a fixar d'algun modo que és l'època de ven

ciment d'un termini, malgrat es nomeni el 

porc. No passa altre tant amb el~ aforismes 

d'altres països que havem apuntat. 

Dins del novembre com a dates tip u, tenim 

Santa Catalina i Sant Andreu segons els afo

rismes castellans: 
Por Santa Catalina 
mata su cochina 
P01' San Andrés 
n1.ata tu res 

a Itàlia diuen: 
s. rl:ndrea, piglia il porco pe1' il pie 

Així i tot, ens sembla molt encertat l'afo-

risme castellà que resa: 
A1ío acabada, 
cerdo cebado, 
que dà pany regalo 

A Mataró, senyors i pagesos feien tractes 

de manteniment de porcs durant u!la tempo

rada, però estipulaven que s'havia de matar 

precisament dins del mes de gener. 
Però una data clàssica és la del dia de Sant 

Tomàs apòstol, que s'escau a 21 de desem

bre: 
Pe1 Sant Tomàs 
agafa el porc pel nas 

A Barcelona, dins el segle XIV, segons he 

pogut llegir al llibre d'Atmotacèuia, que es 

guarda a 1 Arxiu Municipal Històric de la 

ciutat, hi regien unes ordenances que regu

laven tot ço que es refereix a la bona admi

nistració de diver os articles, una de les quals 

diu: •que los porcs se hagen metre pe1' to por

tal de Sanet Daniel o per lo portal de J01t

queres, exceptat dos dies abans de la festa 

de Sanet Tomàs fins a la festa de Nadal los 

puixa metre per lo po1'tal del fe1'rO •. 
Això que dos dies abans de Sant Tomàs 

fins a Ja festa de adal hi hagués llibertat de 

deixar-los entrar pel portal del ferro o per la 

Portaferrissa, dóna a entendre que ja ales

hores es celebraven les fires de porcs de Sant 

Tomàs, que van durar fins a les acaballes del 

segle passat. A la manera com es van a com

prar els anyells, a la fira de Pàsqua, així 

anaven a comprar el porc a la fira els b~rce

lonins que no se'l podien criar. 
A Mallorca també ho diuen igual que ací 

ho diem nosaltres: 
Per Sant Tomàs estira es porc pes nas 

Hi ha, en semblar, una raó per a fer la ma

tança en aquest dia que és la seva proximitat 

a les festes de adal. 
Per això diuen al Rosselló: 

Qui té porc a la samal, 
pot passar uu bon Nadal 
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a Catalunya ho diem d'aquesta altra manera: 

Si vols passar un bon Nadal, 
tinguis un gros porc en sal 

havent-hi un aforisme que no precisa els dies 

bons que proporciona el porc a les festes de 

Nadal, sinó que diu que duren una mesada: 

Si vols tindre un mes bo, 
mata bacó 

que sembla traducció del que diuen a Cas

tella: 
-Siquieres tener un mes bueno, 
mata ce1'do 

Com que després de mort el porc es proce

deix a salar-lo per a que es conservi i això es 

fa a l'endemà de mort, o a tot estirar als dies 

següents, hi ba raó en dir que: 

Per Nadal, 
el porc en sal 

Però no s'ha fixat la. data solament per 

aquesta formuleta, sinó que n'hi ha una que 

el reflexa, que és la que canten la canalleta 

fent el caga tió: 
Per Nadal 
posa1em el porc en sal, 
la gallina a la pastera,
el tupi al cap del pi, 
ara bat'xen bous i vaques 
i galUnes amb sabates 
i capons amb espero1ls, 
correu, correu, minyons, 
que la vella fa l01'1'0ns,· 
el Vicari els ha tastat 
diu que són un poc salats,
baixava Santa Amta 
tota arramangada, 
baixarà Sant Lluc 
tocant un canut 

El porc, des de que és ben pelit, ja té pre

tendents. 
El porcell d'uu mes, 
l'ànec de tres 

un altre refrà fixa el temps consagrat com a 

usual de criar-lo 
El porc i el mosso, 
un any a la casa; 

i com que en aquest món qui no s aconsola 

és perquè no vol, aquell qui el mata esca

rransit, arronça les espatlles i diu: 
El porc, sigui xic o g1'0S, 
vint llangonisses porta al cos 

però vaja, la veritat és sempre veritat 

Un tocino gros, 
un altre en porta al cos. 

v ALERl SERRA I BOLDÚ 



;j{) ACRitULTURÀ t R.A~ I DERi 

La Cooperativa Llelera de Seu d'Urgell 
Malhauradament a Catalunya, i també po

dríem dir a Espanya, al volguer parlar de 
les Cooperatives lleteres tenim de f r-ho de 
la CoojJerativa Llete1'U, ja que no n'hi ha més 
que una que per llur hi toria l i per llur fun• 
cionament, pugui citar-se. o cal dir que 
aquesta Cooperativa 
és la de Seu d'Ur
gell. El tema, certa
ment, no és pas nou . 
Nosaltres mateixos 
l'hem .. tractat ja en 
altres ocasions, però 
l'oportunitat d'un te
ma no és pas certa
ment el que se n'ha
gi p a r 1 a t més o 
menys, s inó el mo
ment de parlar-ne i 
ara n aquests ins
tants de renovació i 

dividualista, hi ha ramals collectius a les 
muntanyes. 

Com és natural, en sembla molt bé el des
enrotllament que han conq uerit els Sindicats 
agríèoles a Catalunya; hem volgut solament 
constatar que hem fet el difícil i hem deixat 

Fprat dels Tres Ponts, prova que difícil
ment resistirien avui els joves sportmens i 
que no dubtaven d'emprendre els nostres pa
res amb l'impedimenta de dones i criat-ures, 

equipatges, etc. 
Aquest aïllament tan .efectiu ·en él qual es 

trobava la Seu d'Urgell, mantingué en un en
darreriment extraordinari a l'Agricultura, 
malgrat les condicions naturals· excepcionals 
del país i en canvi conservà viva la tradició 
ramadera; ramaderia pobre, ramaderia mí

sera com gaire bé 
pobre i míser era tot 
el de la Seu, malgrat 
la riallera vall en que 
jau, malgrat el Sol 
esplèndid que l'inun·: 
da i malgrat l'aigua 
que tan abundosa
ment la rega; rama
dería patriarcal, amb 
les seves 1'a71iàdes en 

comú, els toròs de po

ble i els or1'is a lés 

d'estructuració és 
quan es fa més ne
cessari tractar de les 
q li es tions que, com 
la cooperació rama
dera, devem consi
derar com a fona

Vista pa110ràmica de la Serra del Cadí, presa des de la Cooperativa Lletera de Seu d'Urgell 

muntanyes pe-r a fer
hi els formatges. 
Arrivà al fi la car-re
tera, que permetia, 
·encm·a que per una 
minsa escletxa; · albi
rar el món... i ·em
prar els adobs quí
mics, entre altres r.o

mentals. A Catalunya s'està donant el con
trasentit que hi ha més Sindicats agrícoles 
que Sindicats ramaders i diem que és un con
trasentit perquè per raó natural l'agricultor 
és individualista i el ramader collectivista. 
En la història, i encara ara, trobem els pobles 
nómades amb règim collectiu dedicats ex
clusivament a la ramaderia; el règim indi
vidualista de propietat de la terra comença 
en el moment en el qual aquests ramaders es 
transformen en agricultors. Encara ara en 
la nostra terra i en règim completament in-

de fer el fàcil, amb. tot i haver-hi tradició i 
fins l'exemple per a fer-ho. Possiblement 
aquesta paradoxa ens podria servir per a es
plicar el perquè la Cooperativa Lletera de 
Seu d'Urgell ,ha arrelat tan profundament i 
es manté ferma al cap de le~ seves similars. 

Entre els nostres primers records de la in
fantesa hi ha el de la visió mig-eval de la 
Seu d'Urgell on s'hi arribava després de 30 i 
tantes hores de viatge amb tren fins a Calaf, 
amb diligència fins a Els Esplovins i final
ment amb matxo atravessant l'apocalíptic 

ses. S'intensificaren els conreus, · que no res
pongueren en la forma que s'espérava per 
solucionar els problemes econòmics de la 
comarca, com no fou tampoc una solució la 
reposició de les vinyes capolades en aquell 
temps per la fi loxera. Fou llavors quan el 
meu pare,· amb la clara visió que tenia dels 
problemes, escoltat per molts, seguit -eer 
uns pocs i amb l'oposició dels més rutinaris, 
s'abocà decididament- a la ramaderia. Primer 
eugues; però amb la idea fixa de les vaques 
llet~res quin desenrotllament pressentia per 

Desnatació centrífuga. En pnmer terme el compressor de 9.000 frigories hora, 
qüe aliment¡¡ les cambres frigorífiques indispensables en aquesta indústria Manteguera per a 1.000 litres de nata, en ple Í'JJ,ncionament 



12alderes per l'elaboració de formatges 

les concl.icions immillorables de la contrada. 

S'augmentaren i intensificaren els prats na
turals amb adobs, llavors seleccionades, etc.; 

·el que portà per conseqüència un aug

ment de la població pequària, principalment 

_de la -recria de mulats, que importaven de 

França. Aparegue-
. ren també les pri, 

mere~ vaques llete
res. En aquestes cir- -
cumstàncies esclatà 
la guerra europea. 

Una de les coves amb el tanc per a salar els format
ges "Urgellet" fermentats, amb crosta endurida 

gudes del país d'origen. Aquest va ésser l'ex

ceMent planter que creà la ramaderia lletera 

a Seu d'Urgell amb immillorables resultats. 

Cada màquina que es necessitava era un 

problema el trobar-la i ho era també el tro-

. bar el personal apte per a fabricar la mante-

Taules per enmotllar els formatges "Cadí" i "Se
gre" fermentats , amb la crosta blana 

~1 

brollava dels cingles del Pirineu escorrent

se per les valls; l'esperit ramader que es tro

bava arreu, que es pot dir que es respirava. 

Les reminiscències de la ramaderia patriar

cal de la qual hem parlat, eren l'aglutinant 

per ramaders fins allavors:dispersats i que 
tothom sentia que la 
ramaderia de la Seu 
d'Urgell o tenia d'és
ser en forma coope-

~ rativa o no seria pas 
possible. Cada vega· 
da que la Junta di
rectiva de la naixent 
Cooperativa, més en 
cerca de consell que 
per compartir una 
responsabilitat que 
ningú defugia, crida
va a la Junta general 
_per exposar-li gaire
bé sempre una situa
ció difícil, ressonava 
el crit unànim de tots 
els associats: Salvem 
la Cooperativa. 

Prohibida tota me
na d'importació i ex
portació, la desorien
tació fou arreu es
pantosa i precisa
ment fou en aquell 

.moment, !'any 191§, 

.quan arreplegant-se 
els pagesos al vol
tant del meu pare, a
paregué la Coopera· 
tiva Lletera de la 
Seu d'Urgell. Molt 
petita i molt modesta 
al principi, tingué de 
lluitar, ningú sap 
amb quines dificul
tats per a poder anar 

Un aspecte d'un Concurs de la raça vacuna stüssa bruna, a la Seu d'Urgell 

La Cooperativa 
atravess à la dura 
prova. Acabà la 
guerra i es recolli
ren els primers fruits endavant. La prime-

ra i més grossa fou la manca en el país de 
vaques de raça, d'antuvi s'adoptà la suïssa 

bruna, al fi i després de mantes gestions, lo

grarem un impossible: . importar de França, 
en plena~ guerra, 19 vaques suïsses que hi 

havia· prop de la frontera i recentment vin· 

Façana a Sol ixent; a primer terme, el moll de 
recepció de la llet 

ga i els formatges. Tan grossa fou aquesta 

.dificultat, que d'antuvi es tingué de renun· 

ci~r a la fabricació d'aquests darrers. 
Però en mig de tants destorbs i de tants 

entrebancs, teníem una cosa: l'esperit rama· 
der. L'esperit ramader que com l'aigua pura 

'ioll d E. recepció. Esp rant l'hora de pesar 
Ja lle t 

de la organització. o explicarem ací la 

marxa triomfal de la Cóoperativa, la cons· 

trucció del seu esplèndid local, els seus èxits 

én exposicions i certàmens, la seva conques· 
ta del mercat, el seu nom com a organitza

ció social, ni el seu crèdit comèrcial. Hem 

Façana Nord i e_ntrada principal 



explicat el seu origen i ho farem ara dels 
seus efectes a la comarca de la Seu . D'aque
lla visió de ciutat de l'edat mitja, que jo re
cordo, no en queda res: La Seu és una ciutat 
moderna on es respira el benestar. El preu 
de la terra ha a ugmentat considerablement 
i així mateix el preu dels arrendaments. Mai 
amb tanta propietat podríem dlr que al 
temps de les vaques magres de les degene
rades races del pafs, ha succeït el de les 
vaq ues grasses de raça suïssa i quan algun 
foraster, admirat d'aq uest canvi, pregunta la 
causa, se li clona sempre la mateixa res
posta: 

La prosperitat del país es deu a lct Coo
peratíva. 

AGRl:cuttuRA I RÀMADEhlA 

cap ramader de la comarca de la Seu que 
no consideri la Cooperativa com a cosa prò
pia, i té raó. 

Sl hem recollit els fruits de la Cooperativa, 
n'esperem d'altres encara. S'ha creat fins ara 
la indústria de la llet i llurs productes, man
tegues, formatges, etc., etc.; hem fet for
matges típics del país que han estat admi
r ats pel reste d'Espanya. Anem ara a crear 
la indústria de les vaques de llet, aclimatant 
la raça Suïssa bruna de tal faisó, que farà 
que cliotre pocs anys existeixi la vaca del Pi
rineu català amb característiques pròpies, 
producte de les meravelloses conclicions de 
nostres pastures i clima. Tenim la patriò
tica aspiració de fer inútils les importacions 
de vaques lleteres. Si és o no pretenció nos
tra, el temps ens darà la resposta . 

Actualment hi ha a Catalunya i més pro-

primera vegada a l'any 1890, per M. O berlin, 
en una vinya que s'hi havien colgat veces i 
que s'hi colgaten com adob vert. Els senyors 
Chauzit i Tranchand:Verclier, en adobades 
experimentals, comprovaren també la in
fh¡.ència favorable del guix associat amb al~ 

tres matèries fertilitzants. 
Battanchon, en diferents assaigs en els 

anys de 1892 a 1894, en terres que no eren ca
lisses i en vinyes joves ben portades i adoba
des en anys anteriors, arribà a doblar les co
llites i fins superar aquests rendiments. 

Altres assaigs permeteren als professors 
Zacharewits i Barbut, arribai· a la conclus
sió que el guix augmenta la producció de la 
vinya quan aquesta té moltes matèries ferti
litzants; en terrenys pobres, com escrivia 
Oberlin: res, res, r es. 

El g uix afavoreix la nitrificació de les ma-

No volem ni podríem traduir en xifres 
l'augment de riquesa. Ens troharlem amb 
multitut de factors imponderables que farien 
tols els càlculs deficients. Volem donar sola
ment l'impressió de conj unt, per tal de ser
vir d'exemple a les demés comarques de Ca
talunya i contar, a cau d'orella, el secret del 
r essorgiment de la Seu . 

piament a Barcelona, un problema de sumi- tèries orgàniques. Quan es tracta de camps 
nistre de llet que cada dia és de més urgent · de lleguminoses on sempre hi abunden a
resolució. La importància d'aquest proble- questes, és possible ¿podria ésser com creu 

Aquest secret no és altre que la Coopera
tiva, precisament per ésser cooperativa . La 
mateixa indústria en una forma no col:lectiva, 
no ha uria fet el miracle. L'inhumà esforç 
dels primers anys, quan tot tenia de crear
se, quan no teníem vaques, ni casal, ni gai
rebé prats, ni tècnics, ni mercat per tal 
de col:locar els productes, solament el po
g ueren fer els ramaders sabent que treba
llaven en propi benefici. Un fabricant no 
podia pagar ço, perquè els heroismes no es 

ma no cal ponderar-la; afecta per un cost~t 
a la salut pública i per altra a l'economia, en 
els seus aspectes de les subsistències i de la 
producció. El primer factor per tal d'arribar 
a l'esperada sol:lució, és la cooperació rama
dera; factor indispensable, mirat des de la 
ciutat i no menys indispensable des del 
camp, fins al punt que si els ramaders no 
fent-se càrrec d'aques ta necessitat resten in
actius, es ·farà precís que el govern de la .Ge
neralitat a l'iniciar la seva tasca, en una de 
les seves primeres disposicions, aprovat ja 
l'Estatut, fassi obligatòria la Cooperació Ra-

compren. Ara hi ha l'afany de conservar madera 
l'obra de tots i de- cada 'u , ja que no hi ha FERRA!'< ZULUET A 

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

L'et1guixat 
o és d'ara sinó d'alg uns anys que vénen 

alguns viticultors, recomanant la clistribució 
de guix a les vinyes, com a mitjà per aug
mentar llurs rendiments. Com que veiem 
que aquest és un punt de vista que es torna 
a posar a la consideració dels vinyaters, 
creiem que a aquests els ha d'interessar el 
que sobre la virtut del guix com a fertilitzant, 
opina l'eminent viticultor científic Ravaz. 

En temps de crisi, diu tan ben conceptua
da mentalitat, tothom rumia la manera de fer 
economies en els treballs de les terres, en 
l'ús de fertilitzants, etc. Estant en el just els 
que així pensen? Sembla a primera vista que 
tenen raó; amb tot, no pot judicar-se tan 
convenient quan es tracta de despeses pro
ductives. No manca qui opina que s'ha de fer 
tot el contrari del que fa tothom; deixar d'a-

de les 
dobar les vinyes quan tots les afemen i afe
mar-les quan el corrent és no afemar·les, de 
manera que es trobin en perfecte estat de 
producció a l'acabar-se la crisi, o sigui els 
anys que el vi va car. 

Aquest any, amb seguritat que es faran 
moltes economies amb els fertilitzants, espe
cialment amb els de preu. En canvi, es col
garan moltes brises, fems barats i es molt 
fàcil que es torni a posar els ulls en el guix. 

Es oportú parlar d'aquest producte. 
Fent-ne ús en els sembrats de llegumino

ses, la seva benèfica acció és sobradament 
conegúda; empleant-lo amb altres vegetals, 
els resultats ja no són tan nets i quan menys 
més inconstants. 

Amb la vinya passa el mateix. 
Llurs bons efectes foren assenyalats la 

Deherain, que el guix obra per a movilitzar 
la potassa superficial, transformant-la en sul
fat de potassa? També bi cap suposar-ho . No 
obstant, aplicant-lo barrejat amb adobs quí
mics complerts, sense matèria orgànica, obra 
també en sentit favorable . 

Sigui degut a aquesta o a aquella causa, 
en les presents circumstàncies, és d'aconse
llar; l'ús del g uix en les vinyes, que ajudarà 
a movilitzar i a l cap d'avall a utilitzar les re
serves d'elements nutritius que·s'bagin acu
mulat a les terres en les afemades dels anys 
anteriors. 

IsiDRE ROGENT 

El càncer i el vi 
De la estadística que acaba de fer la Lliga 

francesa contra el càncer, poden r ecollir-se 
les següents dades: 

Mentres que el promecli general de morts 
per afeccions canceroses arriba al96 per cada 
mil habitants, aquest terme mig es redueix 
a 8fi en els Alps Marítims, a 73 en l'Herault, 
a 60 en el Var, a 59 en el Gard, a 53 en les 
Boques del Ròdan i 26 a l'illa de Còrsega, 
departaments vitícols que donen el 60 per 
cent de la collita de vi francesa. 

Contrariament, en les regions sense vi
nyes del Nord, de l'illa de Fransa i de Nor
mandia, les proporcions de mort pel càncer 
superen la normal. El terme mig arriba a 106 
a l'Aisne, a 109 a l'Oise, a 113 en la Mayen
ne, a 115 en l'E ur e i Loire i 124 en la Seine
Inferior. 

Al registrar aquestes xifres, l'Oficina In
ternacional del Vi, fa observar l'evident in
fluència benefactora del vi contra el càncer. 



EL QUE DIU 
De la t~eforma agrària 

I 
La última de les Bases del Projecte de la 

Reforma Agrària, suara publicat, després de 

declarar redimibles tots els censos, fòrums i 

subfòrums imposats sobre béns rústics, esta

bleix que el contracte verbal o. escrit conegut 

a Catalunya amb el nom de rabassa morta, 

es considerarà com un cens i serà també r e

dimible a voluntat del 1'abassaire d'acord 

amb una llei de promulgació immediata que 

regularà la forma i tipus de capitalització i 

altres extrems relacionats amb aquestes re

dempcions. 

A continuació s'anuncia en la mateixa Ba

se que els arrendaments i les parceries se

ran ·regulades per una altra llei en la qual 

·s'articularà la forma contractual, la seva du

rada, transmissions, fixació i revisió de ren

des, causes de comiat, millores realitzades i 

les altres característiques d'aquests sistemes 

d'aprofitaments de la terra. 

Aquests són els enunciats d€1 Projecte que 

d'una manera immediata i trascendental 

afecten directament l'AgÏ'icultura catalana i 

per això creiem del cas recollir-los, amb la 

confiança · que d'altres veus més autoritza

des s'ajuntaran a la nostra per a orientar 

-l'opinió. 
Es sabut que les úniques formes contrac

tuals d'explotada indirecta de la terra a Ca

talunya són el cens emfitèutic, la rabassa 

morta, l'arrendament pròpiament dit i Ja 

parceria amb les seves varietats entre les 

quals sobressurt el contracte de mas_overia. 

L'arrendament a preu fix, menys genera

litzat que la parceria, es regeix per les dispo

sicions generals dels contractes d'arrenda

ment i les especials relatives als predis rús

tics, contingudes en el Codi civil. Al nostre 

entendre, convindria derogar la facultat que 

l'article 1550 atorga a l'arrendatari per a po

guer s u barren dar la finca, si no hi ha pacte 

en contra, car el bon conreu i per tant la pro

ducció de la terra depenen en gran part de 

les condicions personals del cultivador, les 

quals sempre es tenen em compte en fer-se 

la concessió i assenyalar el termipi mínim de 

durada del contracte superior al que indica 

l'article 1§77, segons el qual, quan no s'ha es

tipulat expressament, s'entén convingut per 

tot el temps necessari per a la recoHecció 

dels fruits que tota la finca arrendada don

guï o pugui donar d'una vegada (un any 

agrícola regularment), disposició que resta 

tot estímul al pagès i que no és pas gens fa

vorable a l'economia general. 
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LA PREMSA 
El contracte de pa1'ceria no té actualment 

altra norma jurídica escrita que la de l'arti

cle 1579, o sigui, que ha de regir-se per les 

disposicions relatives al contracte de Socie

tat i per les estipulacions de les parts i en el 

seu defecte pel costum de la terra. 

En el nostre opuscle La reforma agrària 

a Ca.talunya. - Orientacions jurídiques i 

pràctiques de la qüestió, publicat l'any pas

sat, dèiem que la interpretació de l'esmentat 

article ha donat lloc a un seguit de qüestions 

judicials que han motivat resolucions contra

dictòries per part dels Tribunals, sobretot 

pertocant a la conclusió del contracte, als co

miats i al pagament de millores i ha prod¡fit 

veritable incertitutl en dany de parcers i te

rratinents. Per això i perquè referent a la se

va durada, a manca de pacte escrit, apliç¡uen 

moltes vegades els Tribunals la d'un sol any 

que el Codi civil assenyala p~r als arrenda

ments a preu fix., proposàvem ¡a reglamenta

ció que al nostre judici hauria d'imprimir-se 

a la parceria de terres de conreu i assenya

làvem com a punts concrets a regular i fins 

ens vàrem permetre articular-los, la durada 

mínima del contracte, la tra·nsmissió dels 

drets del parcer, la revisió dels pactes rela

tius a la partició de fruit (tot assenyalant re

gles precises per a la justa divisió proporcio

nal d'aquests), els cassos en els quals es pot 

fer ús de l'acció de desnonament, l'abona

ment de les millores i iorma de fixar-les i fer

les efe_ctives, per a evitar els greus inconve

nients, pèrdua de temps i despeses que oca

siona l'aplicació de l'article 1600 de la llei 

processal, tal com està redactat. 
Tots aquests punts veiem que haurà d'ar

ticular la llei que ens promet el Projecte de 

Bases i per tant, no cal dir com el trobem en

certat pertocant a aquest particular i com es

timem indefugible i urgent la promulgació 

de la llei anunciada, sempre que, defugint 

tot partit pres, s'inspiri estrictament en el bé 

comú i la justícia distributiva. 
Del contracte de masoveria, pr,ou estès en 

les nostres contrades, no se'n fa esment en 

el Projecte, encara que pot entendre's implí

citament comprès en la parceria, bé que amb 

algu.n caire especial, que cal també regular 

i que és de desitjar que no deixi desatès la 

Comissió encarregada de la redacció de la 

llei. 
Contracte de rabassa morta. Tant 'com 

trobem plausible l'orientació de la Base que 

ens ocupa en allò que atany als arrenda· 

ments i parceries, la creiem desenfocada en 

la part que es refereix a la rabassa morta. 
Equiparar-la alcen per als efecte de la re-

dempció i declarar-la redimible a voluntat 

dels rabassers, pugna al nostre entendre, 

amb els principis que informen el Dret vi

gent, constitueix una injustícia, ve a pertor~ 

bar la pau dels terrassans i causa la desva~ 

lorització de la riquesa agrícola, siguin els 

que siguin la forma i tipus de capitalització 

que vingui a establir la llei que els ha de re
gula~. 

Es de la naturalesa del cens (com també 

dels fòrums i sub-fòr~ms) que la cessió de 

l'immoble o del capital que origina la pensió 

sigui a perpetuïtat o almenys per temps in

definit. I precisament en la perpetu'itat de la 

cèrrega rau el motiu fonamental de la redi

mibilitat dels censos, ja que els corrents del 

dret modern tiren a la desaparició de les 
obligacions perpètues. 

En la rabassa mo1'ta aquest motiu no hi 

concorre pas. Es un contracte, no solament 

temporal per la seva essència, sin~ d'una du

rada ben definida, això és de cinquanta anys 

o per mentre visquin els primers ceps, cas 

de no haver-se convingut altra cosa. 

Creuen alguns autors que la 1'abassa mor

ta és de natunilesa emfitèutica i tal vegada 

aquesta idea ha induït la Comissió que ha re

dactat les Bases a equiparar-la al cens emfi

tèutic. Més deixant de banda que no hi ha 

pas uniformitat de parers e.ntre els autors 

pertocant a la seva naturalesa jurídica i que 

el mateix Tribunal Suprem en la seva juris

prudència anterior al Codi civil qualificava 

la rabassa d'arrendament, cal no perdre de 
vis'ta que àdhuc els tractadistes que li atri

bueixen aquell caràcter, diuen que el dret 

del rabasser a posseir, usar i gaudir, o sigui 

el domini útil, no recau sobre la terra, sinó 

únicament sobre els ceps que ha plantat, res

tant el ple domini del sòl a poder de l'estabi

litzat, bé que afecte a la plantació per men
tre duri el contracte. 

Es cert que el Codi civil regula la rabassa 

amb el nom d'establecimiento a primeras ce

pas en la mateixa secció que parla dels fò· 

rums i altres contractes semblants al d'emfi

teusi i atorga als contractants els drets de 

tanteig i retracte propis de l'emfiteusi; però 

convé notar, en canvi, que si el legislador ha

gués entès qne la rabassa és un veritable 

contracte emfitèutic, podia exçusar-se de 

parlar dels esmentats drets i que contra el 

rabasser és pot fer ús de l'acció de comiat, 

cosa no permesa contra l'em.fiteuta i que fi

nalment, segons el mateix Codi, els fòrums i 

altres gravàmens de naturalesa semblant 

que s'estableixin des de la seva promulga

ció i siguin temporals, s'estimaran com ar· 

rendaments i es reg iran per les disposicions 
relatives a aquest contracte. 

La rabassa morta és, doncs, un con tracte 

especial, el qual participarà de l'arrenda

ment i en em de l'emfiteu i, si e vol; però 



que pel sol fet d'ésser lemporal, no pot decla
rarse redimible sense posar-se en contradic
ció amb els principis bàsics de la redempció 
forçosa. 

Pel contracte de cens el propi etari es desfà 
d(•ls drets r eals sobre un predi a canvi d'una 

pensió , r enunciant ap rpelu1tal a recobrar 
el ple domini d'aquell. La redempció en 
aqu sl cas no fa allra cosa qu e obligar-lo a 

aec plar el capilal equivalent a aquella pen
sió. En la rabassa morta el propietari ha ce
dill'ús de Ja finca al sol objecte de plantar
se de ceps, sense desprendre's de cap dels 
dr ts inlegranls del domini de la terra i amb 
la seguretat de recobrar-ne el seu ús a l'expi
ració del contracte. Si, doncs, es veu forçat 
a transferir la propietat de la finca al rabas
ser, això no serà pas una redempció pròpia

ment dita, sinó una veritable expropiació. 
R edempció és l'acte de deixar lliure una 

cosa gravada o el d'alliberar-se d'una certa 
obligació i res d'això no passaria en la re
dempció de què es tracta. Si la finca ha estat 
g ravada pel contracte de rabassa, en deixar
la lliure d la càrrega, hauria de quedar en 

poder d 1 concedent i mai passar a mans del 
ra basser, a favor del qual s'havia establert 
Ja càrrega i si es mira sota el punt de vista 

d 'exonerar l'últim de l'obligació de pagar el 
cànon seria altament injust que per la con
veniència d'una de les parts li fossin expro

piats a l'altra els seus béns patrimonials. En 
un pròxim article mirarem d'estudiar altres 

caires de la qüestió . 
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Aquest passatge produeix una esgarrifan
ça i la fredor d'allavors ara s'ha posat a dins 
dels cors d 'aquells pagesos que els cau l'ai

xada de les mans i els jaios amb els ulls hu
mitejats veuen desfet l'oliverar. L es mules a 
l'estable i la gent jove cercant feina en altre 

país més sortós. 
Persona molt coneixedora de l'assumpte, 

calcula en més de cent milions de pessetes la 
riquesa malmesa a casa nostra, a la nostra 
Catalunya i jo pregunto: ¿Es possible que no 
ho sàpiga tothom a Catalunya? Per què es 
dóna importància, mantes vegades, a un fet 
trivial i no escampem arreu aquesta notícia, 
de l'arbrat desfet i de la misèria i de la fam 
ensenyorint-se de les llars? 

Ara que es parla tant d'humanitarisme. 
¿Per què no sabem, perquè no sentim, per
què no vivim el problema del germà sofrent? 

Es precís qne tothom ho sàpiga, identifi
cant-se amb aquesta causa i, allavors, sen
tint-la al pla i a la muntanya, al poble i a ciu

tat, fàcilment, sense sacrifici, ens elevar em 
espiritualment, sense donar·nos compte, po
sant r emei i fent companyia al qui poguem 
prodigar-li un consol, al qui poguem propor
cionar-li un ajut. 

Remeis . A les gelades de primavera s'hi 
pot posar remei . A França, per a salvar la 
brosta tendra de la vinya i dels fruiters, 
molts pobles tenen organitzat un servei me
teorològic i quan el termòmetre està a les 
proximitats de O graus, automàticament xiu
·la una sirena que avisa als pagesos que els 

de les Baixes Garrigues ês precis amb u r: 

gència la construcció del canal de les Garri
g ues, portant fe ina i pa a les cases meneste
roses i després aigua i riquesa amb la diver
sitat de conreus, posant junts una pedra més 
a l'edifici de la nostra Catalunya gran, en 
profit de tots. 

ROBERT VENDRELL 

De La Veu de Ta1'mgoua 

• • • 
Sobre les declaracions de 
collites i guies de circulació 

Hem rebut còpia de l'informe emès pel Sin
dicat Oficial de Criadors Exportadors de vins 
de Tarragona. Demana aquesta entitat la 
derogació del decret de 24 d'octubre de 1931, 

per considerar inoportuna, ineficaç, imper

torbable i pertorbador el sistema que esta

bleix. 
E n relació amb les finalitats concretes que 

el decret persegueix, estima que a títol d'as
saig , podria arribar-se a la declaració de co
llites i existències disposades en la vigent 

llei de vins, fent-la extensiva a l vi i als seus 

subproductes. 
L a declaració de collita - diu- hauria de 

referir-se no solament al volum, sinó a la 
seva graduació i a la superfície de conreu i 
pel que afecta als subproductes, el pes i ri
quesa alcohòlica. 
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De Et Mati 

• • • 
Les Garrigues, Sagarra i Ur
gell han perdut el seu arbrat 

per les glàçades 
Amb motiu de les nevades i intensos frets 

de mig febrer proppassat, regions senceres 
en sofriren els estralls; el termòmetre mar
cava de 15 a 20 graus sota zero i aquestes co

marques seguien amb frisança aquestes os
cil:lacions, tot pensant com a conseqüència 
amb la sort dels seus conreus. Tot l'Urgell, 
Sagarra, Garrigues i part d'Aragó nevat, se

guia molts dies arp.b la boira plana, l'arbrat 
colltorsant-se pel pes de la gebra i la terra 
un terrós de gel. Tornà a lluir el sol i a cò
pia que passen elies, es veu més la malesa 
que el fret va fer. Immenses extensions d'o
liverars d'Urgell, Sagarra i Garrigues, abans 
verds i ufanosos, són avui tots rojos, de fulles 
ja seques i la pell s'esquinsa fàcilment per 
haver perdut l'adherència amb el tronc; la 
vinya castigada també, les pruneres tampoc 
brosten, les figueres, fin a Fraga, també són 

morle . 

tots acudeixen al lloc que tenen destinat al .veís enològics haurien de procedir amb rapi-

camp encenent unes fogueres de palla ruixa
xada amb quitrà, petroli o altres substàncies 
per a produir un núvol de fum, que en la 
quietud de la nit, fa de mantell que protegeix 
els conreus de la gelada. 

Avui, ni que hagués estat organitzat a
quest servei, se n'hauria pogut fer l'ús ade
quat. Van ésser unes tres setmanes de fret 
intens i persistent, el camp immensament 
gelat amb quatre pams de neu glaçada. 

En aquest cas els remeis deuen encami
nar-se a aminorar les conseqüències dels es
tralls, primer, amb diversitat de c:onreus; 
segon, convertint el secà en regadiu. En 
el primer cas es troben l'Urgell i la Sagarra. 

Les baixes Garrigues no tenen més que 
l'oliver i aquest és mort~ els altres conreus, 
no . s'adopten al pafs per les persistents i 
enormes secades i per raó de la terra com· 
pacta i dura. 

Es per això, que aquesta regió sofrirà la 
fam i la misèria si no s'hi posa un prompte 
remei. 

La gent emigrarà a la ciutat on el treba
llador sense feina és conegut i més o menys 
remeiat . 
_ P er evitar aquest imminent despoblament, 

.desa a la fixació dels promitjos de gradua
cions locals durant els deu darrers anys i 
aquests haurien de publicar-se als Butlletins 
oficials als efectes d'informació i rectificació. 

Els mateixos serveis haurien de fuar el 
..rendiment de les pinyoles, atenent a llurs 
condicions naturals als procediments habi · 

.tuals de llur obtenció. 
Són indispensables tots aquests estudis per 

poguer establir una estadística veritat i de
duir amb seguretat d'encert que evitin san· 
cions injustes quan es trac~a d'un vi natural 
o alcoholitzat, fixant la composició analítica 
dels diferents vins que es produeixen. 

Amb això s'aniria educant el productor es
panyol i mitjançant una adecuada acció tu

teiar per part dels ·serveis oficials cridats a 
exercir-la i preparar-lo per <~;rribar en un ter

mini prudencial a possibilitar sistemes més 
perfectes i complexos. 

ParaHelament, el ministeri pels seus orga
nismes consultius, podria estudiar amb inter
venció adequada de tots els interessos afec
tats els resultats de l'assaig i a la seva vista 
deduir i fins fixar les possibilitats d'una ma

jor intervenció. 
De Pla de Bages 



RECERQUES 
Les costums de la rata pi

nyada 
Són pocs, avui, els que no saben que els 

rats penats anomenats també rates pinyades, 
no són aucells sinó mamífers, coberts de pels, 
mamelluts, doni._lnt naixença a llurs cues. Les 
seves ales, peludes, que despleguen com un 
paraigües, porten un ganxo que permet a 
aquests mamífers. restar sospesos vertical
ment amb el cap enlaire. Llurs ales, més im
perfectes que les dels ocells, no els perme
ten sostenir-se en l'aire tant de temps com 
aquests. 

Surten de llurs caus al vespre, així que es 
fa fosc i tornen a desaparèixer a punta de 
dia. Durant aquest, s'amaguen en llocs fos
cos i deshabitats: en els campanars, torres, 
coves i en els troncs dels arbres. 

Si en els mesos de temperatura suau des
pleguen molta activitat, en els d'hivern, en 
canvi, estan com ador~ts, penjats cap per 
avall en llurs amagatalls. S'acoblen a Ja tar
dor, però llur progenitura no neix fins a la 
primavera. 

Aquestes bestioles viuen exclusivament 
d'insectes, condició que tindrien de tenir en 
compte els agricultors per a cuidar que es 
propaguessin. Més que menjar, devoren to
ta mena de cucs, mosques, orugues, etc. Una 
sola parella devora més de 80 mosques en un 
dia; 13 cadells en un sol menjar, 15 cucs 
6 phalenes i una aranya de les grosses. 

El naturalista Hension, tingué tot un istiu 
una parella de rats-penats engabiada. La se
va envergadura no passava de 18 centíme
tres i llur cos tenia la grandària d'una anou. 
Era tanta la gana · que tenien aquelles bes
tioles, que devoraven, al dia, 100 cucs i 
unes 200 mosques. Això sol, deixa provat 
els extraordinaris serveis d'aquests anima
lons, per a protegir els conreus dels insectes 
que els malmeten i per a què t;!lS pagesos els 
considerin com un dels seus millors benefac
tors. 

Molts altres animals insectívors no valen 
el que el rat-penat en aquest concepte i acte
més tenen defectes. Tenim pel cas, molts o
cells, que si bé destrueixen insectes, també 
malmeten les fruites i fan molta despesa de 
grans. L'eriçó, altre animaló insectívor, a vol
tes torça el coll dels pollets i altres aus dels 
corrals. Cap de tals inconvenients poden se
nyalar-se als rats-penats. El que hi ba, és 
que per dissort, no abunden tant com caldria, 
degut, segurament, a que les femelles donen 
solament un sol descendent a l'any. 

Es cl.e creure que multiplicant els nius on 
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poguessin recollir-se durant l'hivern i sobre 
t<_>t, fent comprendre als pagesos la utilitat 
d'aquests animalons, es lograria que fossin 
més abundants, amb gran profit dels agricul
tors. 

Recordem, que en un dels Estats de Nord
Amèrica, on la pomera constitueix un dels 
més importants conreus, procurant de mul
tiplicar els nius i amagatalls per a la rata pi
nyada, s'ba lograt exterminar les invasions 
del corc d'aquell arbre fruiter. 

Aquest i altres exemples que podríem ci
tar, deurien moure als pagesos, a procurar, 
per ~ots els mitjans possiples, que la multipli
cació de l'anomenat insectívor, es generalit
zés a tot arreu i d'una manera particular en 
les comarques on hi abunden les plantacions 
de fruiters. 

• • • 
Els olis vegetals en els mo

tors de combustió 
D'alguns anys ençà, vénen assajant-se en 

els motors de combustió interna, els olis ve
getals, havent-se arribat a la conclusió que 
aquests olis són bons combustibles per els 
motors Diesel, especialment pels que giren 
a mitjana velocitat. Per a la majoria d'a
quests, cal només abans d'injertar-los, escal
far-los, aconseguint-se així la fluideç neces
sària per a travessar els filtres i demés òr
gans d'alimentació. La calefacció, sol arri
bar entre els 50 a 70 graus. L'oli de cacauet 
sembla que pot emprar-se sense que sigui 
necessari calentar-lo. 

• • • 
S'exposaran a Roma totes 
"les menes de pa del món 

La Federació Nacional Facista de flequers 
de Roma està fent els preparatius de l'Ex
posició Internacional de Flequers, en la que 
hi figuraran totes les classes de pa que es fa
briquen en el món. Aquesta exposició tindrà 
lloc del2Q al30 del vinent juny a Roma. 

Amb ocasió d'aquest Certamen, també tin
drà lloc en Ja dita capital italiana, el Con
grés Internacional Tècnic, del 20 al 25 de 
juny; a Bolònia una Exposició Internacional 
de maquinària i eines per a les fleques i del 
15 de juny al15 de juliol, la Exposició acio
nal de maquinària i accessoris per a les fà
briques de pastes per a sopa; en iguals da
tes, Concurs acional de panificació i Expo
sició de les menes de pa que s'elaboren en 
les cliferents regions italianes, 
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A aquestes grans manife tacions poden 
concórrer-hi els constructors de maquinària, 
els científics i els flequers de tot arreu del 
món. 

La Unió Internacional de Flequers, dóna 
tota llur ajuda a aquestes iniciatives i amb 
tal motiu es reunirà a Roma el Comitè Cen
tral de la mateixa. 

• • • 
Els adobs 'de l'olivera 

Tracta~t-se d'adobar les oliveres, ·és con
venient tenir present les experiències de les 
grans avantatges que treu aquest arbre d'és
ser alternativament adobat amb adobs orgà
nics i adobs químics. 

L'acció d'aquests és gairebé sempre de 
gran eficàcia quan la terra es troba suficient
ment proveïda- de substàncies orgàniques, el 
que pot fer-se sembrant entre mig dels ar
bres, favons, llubins, trèbol d'Alexandria o 
altres lleguminoses que s'adoben amb fertilit
zants químics i que supleix la manca de fems. 
Quan aquestes plantes floreixen, s'incorpo
ren a la mateixa terra on viuen, amb una ca
vada o llaurada. 

Quedem doncs, que un any s'enterren fems 
o bé les vegetacions de lleguminoses i a l'any 
següent, s'apliquen els adobs químics. A
quests són repartits en els mesos de tardor 
o de l'hivern, en qual cas, es prepara una 
barreja en la que hi entren: de 2 a 3 quilos 
de sulfat amònic, de 1'50 a 2 quilos de sulfat o 
clorur de potassa. 

Per l'olivera, el fosfat d'amouíac resulta 
ésser un adob superior. Es pot suministrar 
a cada arbre. de 0'800 a 1'500 quilos, egon 
sigui el desenrotllament. 

Aquests adobs, repartits sota la brancada, 
queden incorporats a la terra, amb una tre
ballada d'aixada o amb una llaurada. Si són 
arbres molt grossos, les quantitats d'adobs 
assenyalades poden ésser doblades i fins tri
plicades. 

Les exigències de l'olivera excusen totes les 
adobades parcials amb tal o qual fertilitzant; 
ban d'ésser completes, això és, que contin
guin tots els elements: superfosfats i potasa, 
que fins aplicant-los amb excés, no causen 
cap perjudici; amb el nitrogen s'ha d'ésser 
més prudent per a no provocar un desenvo
lupament excessiu de vegetació. Amb tot, és 
evident que el nitrogen contribueix en gran 
manera, a donar força i a l'augment. 

Adobar racionalment i oportunament l'oli
vera és sempre de gran profit; recordi' que 
explotada equival a una font copiosa de ri
quesa, de la que se n'aprofiten els que cui
den degudament aque t arbre preciós i no 
de cuiden de dar-l'hi els fertilitzants que ne
cessita per a sostenir produccions de gran 

vàlua. 
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Si un ou pog·ués parlar 

Si un ou pogués parlar , dina: 
]o sóc un ou. 
]o sóc l'encarnació de la vida i de la salut. 

Jo sóc l'embalatge natural, guardador de 
la vigoria i d la vitalitat. 

Jo sóc una min a perfecta de meravellosos 
minerals. 

]o sóc el qu més m'acos to a la racció 
ideal. 

] o em trobo en estat d'ésser util itzat de mil 

maneres diferents; bullit , fregit, conservat, 
convertit en dolços, en fruita, etc .. etc. 

Jo deixo complagut al que ha d'esmorzar, 

al que banqueteja. i dono tó als àpats sump
tuosos. Ademés i a ixò ho sab bé la mes

tressa de pagès, sóc la moneda admesa en 

totes les comarques, el capital flotant de les 
masoveries i sóc, també, el que deixa que 

tinguin terme els mals de cap pecuniaris de 
les llars pageses. 

• • • 
Marfug·ues dels pèsols 

Vàries són les malalties que malmeten els 
planters de p sols; les més generalitzades, 

són: l'oídium i el rovelt, ambdues de caràc
ter criptogàmic. 

L'oídium o enfa1'inat dels pèsols, certs. 

anys pren gran desenvolupament, reves

tint totes les parts verdes de la planta d'una 
capa blanquinosa. 

De la mateixa manera que el sofre serveix 

per a combatre I'oidtum de la vinya, s 'uti

litza aquest producte per a defensar els pè

sols de dita malaltia, que també pot ésser 

combatuda mullant bé les plantes amb una 

dissolució de permanganat de potassa a 

raó de 125 grams d'aquest per cada cent 

litres d'aig ua; però s'.ha d'advertir que des

prés de ruixar les plantes, aquestes tenen 

d'ésser ensofrades, doncs si bé el perman

ganat té una acció enèrgica, aquesta és de 
poca durada. 

Si és el1'0vell el que s'ha de combah-e, que 
es manifesta per les pústules groguenques i 

fosques que cobreixen les fulles i tanys, cal 

en aquest cas, ruixar les plantes amb la se
güent solució cúprica: 

Sulfat de coure . . 
Amoníac a 22 graus . 
Aigua . .. .... . 

300 grams 
0'700 grams 

100 litres 

El sulfat de coure es fa dissoldre i així que 
s'hagi obtingut s'hi afegeix a la solució l'a
moníac, prenent una forta coloració blava. 

Aquesta preparació ofereix, sobre el brou 

bordelès, l'avantatge de no deixar senyals 

a les tavelles, inconvenient que pot per
judicar -la venda quan s'ban qe vendre 

tendres. 
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NOTES INFORMATIVES 

S'ajorna el · Cong·rés Remo
lalxer 

El Comitè General Organitzador del II 

Congrés acional Remolatxer i de Plantes 

Industrials ha acordat ajornar la celebració 

del dit Congrés el qual havia de tenir lloc 

pel maig vinent, fins a la propera tardor. 
Ha motivat aquesta determinació, les inci

dències preliminars i aquelles en les quals 

s'està portant a terme l'actual contractació de 

remolatxa i canya, que no solament han re

clamat en aquests últims mesos l'atenció .dels 

organitzadors del dit Congrés, sinó que han 

situat els problemes remolatxers en tal pla, 

que fan convenient l'ajornament del Certa

men, per tal de poguer, amb major estudi, 

anar a la r ealització de tan important Con

grés, que tan inte·ressants assumptes ha de 
tractar i resoldre. 

El Comitè prossegueix amb tot entusiasme 
els seus treballs d'organització. 

• • • 
Unió de Sindicals Agrícoles 

de Catalunya 
Ha estat a~toritzada pel ministeri del Tre

ball i Previsió, segons comunicació del dia 8 

d'aquest mes de febrer, la .constitució defini

tiva i immediat funcionament de la Mutuali

tat d'Assegurances contra Accidents del 

Treball en l'agricultura de la U. S. A. mit

jantçant unes lleugeres modificacions en els 

Estatuts presentats i prèvia constitució de la 
fiança reglamentària. 

] a s'han començat a repartir entre els Sin

dicats Agrícoles afiliats les fulles de sollici

tut d'ingrés, Estatuts, fascicle amb instruc

cions completes, per a portar a la pràctica, 

sense dificultats, l'assegurança dels acci
dents del treball a què vénen obligats tots 

els patrons agrícoles, ja siguin propietaris, 
parcers, masovers, arrendetaris, sub-arren

dataris, rabassaires, etc. 
Com sigui que en aquesta Mutualitat serà 

permès l'ingrés de tots els agricultors que 

ho soHicitin, s'enviarà també un exemplar 

de cada un dels esmentats impressos a totes 
les entitats agrícoles de Catalunya, per tal 

que tinguin coneixement de les derreres i 

definitives disposicions que regulen l'asse

gurança dels accidents del treball dels obrers 
del camp, i puguin apreciar els màxims 

avantatges que ofereix la mutualitat de la 

U. S. A., degut al seu extens racli d'acció, i 

quantiós nombre d'associats , així com per 

la circumstància d'ésser organitzada, admi

nistrada i controlada, sense intervenció de 

cap mitjancer, pels mateixos pagesos que 

per tal d'obtenir la major eficàcia i perfeccio

nament han aconseguit adaptar-la a les mo- 

dalitats de cada comarca, després d'atendre 

les suggestions de tots els associats i haver 

resolt totes les dificultats davant els casos 

pràctics presentats. 
El Consell directiu de la U. S. A. recorda 

qu e dintre poc temps expirarà la pròrroga 

concedida pel ministeri del Treball i l'obli

gació ineludible que tenen tots els patrons 

agrícoles d'assegurar se. 
També fa avinent que resta a la disposició 

de tots els afectats, els quals poden dirigir-se 

al domicili social, passeig de Colom, 23, prin

cipal, on s'atendran totes les consultes que 

se li facin en relació amb aquest afer. 

• • • 
Juntes provincials i locals 

de Foment Pecuari 
-

- Per Ordre del Ministeri d'Agricultura de 

29 de gener passat, fent referència al De

cret de 7 de desembre de 1930, s'han creat les 

Juntes provincials i les Juntes locals de Fo

ment Pecuari. 
El Butlletí Oficial de la Província i amb re

ferència al mateix assumpte, publica un Or

dre del Govern Civil disposant la constitució 

de les Juntes locals, que diu: 
ORDEN. CIRCULAR NÚMERO 2029 DEL GoBIERNo 
CIVIL DE BARCELONA, PUBLICADA EN EL Bo-

LETÍN OFICIAL EL 12 DE FEBRERO DE 1932 
•Habiendo de constituir los Municipios de 

esta provincia las Juntas locales de Fomento 

Pecuario, de conformidad con lo dispuesto 

en la base II, título IV, del Decreto de 7 de 
diciembre de 1931 ( Gaceta delS), los Ayunta

mientos procederan a la organización de las 
expresadas Juntas dentro del plazo maximo 

de quince días, las cuales habran de ser cons

tituí das en la forma sigui en te: 
Presidente, .el Alcalde o concejal a quien 

designe. 
Donde haya mas de un Inspector munici

pal veterinario, actuara como secretaria el 

mas joven. 
Como vocales senill elegidos el médico ti

titular mas ¡:¡.ntiguo donde haya mas de uno 
y lo mismo el maestro nacional y el Périto 

Agrícola donde lo hubiere. 
Los tres vocales ganaderos y un agricul

tor, seran elegidos libremente por las Aso-



ciaciones locales de canícter agrícola y pe

c uario, tenien do en cuenta para ello su pro

bada competencia y actividad en la explota

ción del ganado y de la tierra. 

Donde no exista dichas Asociaciones se 

constituiran las J un tas con los vocales na tos 

y en el acto de su constitución acordaran la 

designación de los tres ganaderos y un agri

cultor, en quienes concurran las mismas 

circunstancias que en el caso anterior. 

Inmediatamente que hayan quedado cons

tituídas estas Juntas en el plazo señalado 
I 

los Alcaldes lo comunicaran a este Gobierno. 

L.P que se hace público para general co

nocimiento y cumplimiento.- Barcelona, 9 

de febrero de 1932.-El Gobernador Civil, 

Juan JJioles . 

Encara que pel qu e fa referència aCata

lunya l'organització agra-pecuària dependrà 

exclusivament de 1~ Generalitat, tal com 

proposa el dictamen de l'Estatut, l'Associa

ció Regional de Ramaders de Catalunya ha 

cregut que no podia declinar el convit de 

Govern per tal de fon:Jlar part d'aquestes 

Juntes, no solament perquè aquestes han de 

funcionar inmediatament i, per tant, abans 

qu~ s'implanti l'Estatut, sinó també per les 

relacions que hi ha entre la nostra ramade

ria i la de la resta d'Espanya, que ara és el 

moment d'estructurar-se. Amb aquesta ma

nera de veure l'assumpte coincidiren també 

entitats tan importants com la Unió de Sin

dicats Agrícoles de Catalunya i l'Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre en la reunió 

que tingueren per tat de nomenar de comú 

acord els vocals ramaders i agricultors. 

Els noms proposats al Govern Civil, són: 

Senyor Baptista Comamala, de Barcelona; 

senyor Joan Bosch, de Subirats; senyor Es

teve Ramoneda, de Sentmenat; senyor Fer

ran Zulu eta, de Barcelona; senyor Lluís. 

Soldevila, de Barcelona. - Agricultors: Se

nyor Domènec Domingo, de Barcelona; se

nyor Josep Camps, de Manresa. 

La Generalitat de Catalunya ha nomenat 

al diputat d'aquesta senyor Francesc Far

reras i Duran per presidir la Junta Provin 

cial de Foment Pecuari. 

• • • 
Per tal d'ac tivar la r·evisió 
sobre els contractes · de fi n

ques rüstiques 
La Gaceta, ha publicat un decret que diu: 

· El número extraordinario de juícios de 

revisión planteados al amparo de los decre

tos de 11 de julio, 6 de agosto y 31 de octu

bre de 1931 y e1 gran retraso que en su tra

mitación se origina a causa del excesivo tra

bajo que pesa sobre los Juzgados de primera 

illstancia, açonseja establecer una jurisdic-
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ción especial, así como procurar la simplifi

cación de los procedimientos, mediante la 

acumulación de actuaciones en todos aque

llos casos en que las demandas promovidas 

puedan ser resueltas en una sola sentencia. 

· En virtud de estas consideraciones, a pro

puesta del ministro de Justicia y de acuerdo 

con el Consejo de ministros, vengo a decre
tar lo siguiente: 

ArtículQ Primero.-En cada provincia se 

designaran uno o mas funcionarios judicia

les, con preferencia jueces de primera ins

tancia, que se encarganl.n, con el caracter 

de especiales, de tramitar y resolver las de

mandas y revisió o de contra tos de fincas rús

ticas presentadas con arreglo a los decretos 

de 11 de julio, 6 de agosto y 31 de octubre de 

1931 y que no hayan sido resueltas en la fe

cha de la publicación de este decreto. 

Artículo Segundo.-Cuando por el núme

ro de demandas en tramitación en una pro

vincia sean designados para resolverlas dos 

o mas funcionarios, al hacer su nombramien

to se determinaran los partidos judiciales a 

que se extiende la competencia de cada uno 
de los nombrados. 

Articulo Tercero. - Los funcionarios a que 

hacen referenda los artículos anteriores, se 

hanín cargo en el término de tres días de la 

jurisdicción que se les encomienda; habilita

nin o designaran secretaria que les auxi

lie y deberan realizar su cometido en el 

plazo màx.imo de sesenta dfas, a contar del 

en que se hagan cargo de la expresada ju
risdicción. 

Articulo Cuarto.-El lugar de residencia 

de éste, se designara al efectuar el nombra

miento del funcionario. 
Articulo Quinto.- Los jueces especiales 

actuaran en la resolución de demandas de 

revisión que conozcan conforme al proce

dimiento indicada en el decreto de 31 de oc

tubre próx.imo pasado y deberan acumular 

de oficio y fallar en una sola sentencia las 

demandas que se refieran a una misma fin

ca, Jas que afecten a un mismo propietario 

en la misma localidad, siempre que las fio

cas sean de analoga conceptuación y las que, 

aún refiriéndose a distintos arrendatarios y 
propietarios, guarden entre sí indudable 

analogia y puedan facilmente ser compren

di das en una sola resolución. 

Cuando se interponga contra este recurso 

ante la Comisión arbitral agrícola, se sus

pendera la ejecución del fallo respecto a la 

demanda recurrida y no se remitira a dicha 

Comisión, testimonio en relación de las ac

tuaciones, comunicandolo a Jas partes. Res

pecto a las otras demandas, se ejecutara el 

fallo transcurridos cinco elias de la notifica

ción de la sentencia. 
Articulo Sexto.-Los jueces especiales ac

tuaràn por sí en los juícios que se promue-

37 

van donde no se haya copstituído o no haya 

empezado a funcionar el Juraclo mixto. Don

de éste se hallare constituído, presidiran los 

respectivos Jurados. 
Articulo Séptimo.- Por el ministerio de 

Justicia, se dictaran las disposiciones que se 

estimen necesarias para el cumplimiento de 

est e decreto·. 

• • • 
MinYa del consum d'adobs 

La desmesurada minva del consum d'adobs 

en l'actual any agrícola de nostre país, en 

ésser comparada amb la de l'any passat, 

és un símptoma que, malgrat que hagi estat 

acullit amb indiferència per la massa que no 

toca d'aprop aquests problemes, és de molta 

gravetat per l'economia nacional. 
L'agricultor espanyol cada vegada és va 

convencent més de l'eficàcia dels adobs, 

amb tot i això, l'augment progressiu que 

experimentava al consum d'ells ha sofert 

en poc temps un brusc descens. No cu l

pem, doncs, a ell del perjudici que dintre 

un breu espai de temps s'ha d'acusar en 

nostra producció agrícola; s'ban de cercar 

les causes, que són molt fondes, en el mal es

tar del camp, en l'incertitut del que pot pas: 

sar amb la pròxima Reforma Agrària i s'ha 

d'activar tot el possible dita Reforma, per a 

què, coneixent el seu abast sàpiguen els pa 

gesos a què atenir-se. 
Mentres l'agricultor ignori com ha de que

dar la seva propietat i no coneixi fins on ban 

d'arribar les càrregues de tota mena que ha 

de soportar, així com les limitacions d'impor

tació, exportació, ta ses, etc., no se't deu ni 

tant sols criticar que emplei pocs adobs, en

cara que, ben mirat, aquesta causa farà dis

minuir en .!!Tan manera Ja propera collita i 

portarà en si l'encariment en la vida de la 

Nació. 
Cridem, per tant, 1'-atenció del Govern o

bre aquest important assumpte, amb el fí de 

que atenuï, en el que d'ell depengui, les 

greus conseqtiències assenyalade , que no 

tardaran gaire temps a deixar-se sentir, amb 

perjudici de tots, productor.s i consumidors 

/ 

• 
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EL MERCAT 
ULTIMES COTITZACIONS 

1 UNITAT \ PESSETES -

ADOBS 
¡·········"········ ¡··························· 

Superfosfat d'os, 1S/20 per cent d'àcid fosfòric i 1/2 1 j 
per cent dc nitrogen . . . . . . . . . . . i100 qui! os ~ 

Superfosfat dc calç, lS/20 per cent d'àcid fosfòric~ ~ 
soluble. . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~ 

Superfosfat de calç, 16/JS per cent d'àcid fosfòric~ ~ 
solubl e . . . . . . . . . . . . . . . . i i 

Superfosfat de calç, 13/ JS per cent d'àcid fosfòric i ~ 
soluble . . . . . . . . . . . . . . . . i i 

Sulfat d'amoníac, 20/21 per cent de nitrogen . . . i i 
Nitrat de sosa, 15/16 per cent de nitrogen . . . . i i 
Sulfat de potassa, 90/92 per cent, equivalent a 49/SO i ~ 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . i i 
Clorur de potassa, SO/SS per cent, equivalent a 49/50 ~ i 

per cent de pot~ssa pura . . . . . . . . . i ~ 
Matèria orgànica còrnia natural, 10/11 per cent de i ~ 

nitrogen i 2/3 pe r cent d'àcid fosfòri c . . . . . i · 
Sulfat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . i 
Nitrat de calç, 1Si16 per cent de nitrogen i 2S per i 

cent de calç . . · . . . . . . . . . . . . i 
Cianamida, 19/20 per cent de nürogen i 60 per cent 1 

de calç. . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 
SOFRES l 

16'00 

13'00 

12'00 

11'20 
2S'OO 
4S'OO 

39'00 

32'00 

40'00 
12'50 

47'00 

3S'OO 

Sofre 99/100 per cent, extra . . i 40 quilos i 23'20 
Sofre 99/100 per cent, extra fi ' : 24'00 
Sofre gris o precipitat . . . : i • i 11'00 
Flor de sofre o sofre sublimat. . i 50 quilos i 32'00 
Sofre de terròs . . . . ilOO quilos ~ 50'00 
Sofre en p¡¡ns, refinat. ' ' SS'OO 

s,,.,'' ;::nueTES ENOLOGies •¡ I cc,:;:,,, 
i 1. quilo o ~ne 100 quilos) 

Acid citric cristal-litzat, pur estranger, de 90 g raus ' litre ' 7'30 
Acid;tartàric, pur estranger, de 90 graus. . . . : 1 i S'SO 
Anludrid suliurós , pur francès . . . . . . . . i : 1'7S 
Soírins conglomerat, en pastill es de S a 20 grams . i 1 1'90 
L luquets classe extra, sense degotalls. . . . . ; ' S'SO 
Lluquets classe corrent . . . . . . · i j S'OO 
Caramel especial de sucre, classe extra : 1 j 2'50 
Carbó vegetal en pols fina . i : 0'7S 
CeHulosa . . . . . . . i 1 5'00 
Cola Cayenne, en plaques . i i 2'70 
Cola xina, en fideus , . : i i 2'70 
Cola Saliansky . . . . . . i i 7'SO 
Caramel concentrat . . . . . . . j i · 3'00 
Fosfat amònic bl¡¡nc de neu, en pols . i i 2'25 
Gelatina F landes, extra . . . . . . i i 9'25 
Gelatina or, plata, bronze . . . . . . . : i 9'7S 
Glice1·i na, pura bi-desti lada, de 30 graus. . 1 2'75 
Metabisulfit dc potassa crista l-li tzat. . . . i 2'25 
Negre animal. . . . i l'SS 
Osteocola Coignet . . i 5'00 

~:~:~~~~~~;,¡~ , BOTAM I ¡¡:~ 
Un S'SO 

14'00 
30'00 
SS'OO 
65'00 

Barri ls de 14 a 16 litres , roure 
Barrils de 2S a 32 litres, roure. 
Barrils de 100 litres, roure . . 
P ipes de 240 litres, roure. . . 
Bordaleses de 225 litres, roure 
Xe1·essanes, roure . . . . . 
Bocois de 600 litres, roure . . 

125'00 
260'00 

CEREALS 
BLAT 

Froment de Ca~tell a 
Xeixa de la Manxa. . 
Froment de la Manxa . 
Aragó ... 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comarca . .... 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . . . . 
Lleida . . . . . . . 

CIVADA 
E xtremad ura. 
Manxa ... 

. ¡ 100 quilos 

: j 
¡ 

I 
. : 

S2'SO a 
50'00 a 
52'00 a 
52'50 a 
S2'00 a 

: 51'00 a 
i 50'50 a 
i SO'OO a 
! "50'00 a 
1 53'00 a 

! 
! 4S'OO a 
i 42'00 a 

53'50 
51'00 
54'00 
00'00 
00'00 
S1'SO 
00'00 
51'00 
51'00 
00'00 

50'00 
43'00 

Aragó . .. 

ORDI 
Extremadura. 
Manxa . 
Urgell . 
.Sagarra. 
Aragó . 
Castella·. 
Comarca 

~10RESC 

Plata .. . 
Danubi .. 

MILL 
Estranger . 
Comarca . 

ARRÒS 
Benlloc, zero . 
Benlloc, mitjà . 
Benlloc, selecte . 
Matisat, ordinari 
Matisat, selecte . 
Bomba, ordinari. 
Bomba, superior 
Bomba, extra. . 

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. . 
1\>Iàlaga . 

MON&ETES 
València Pinet 
Monquilines 
Trinquillon 
Mallorca 
Itàlia. . 
Hongria 
Rom~ nia 
País .. 

LLEGUMS 

ALTRES L L EGUMS 
Ers . . . .. 
Titus . . . . . 
Guixes . . . . . . 
L lenties. . . . . . . . . . . 
Cig rons Castella . . . . . . . . . 
Cigrons blancs, Màlaga, números 4S i 50. 

FARINES I DESPULLES 
Extra blanca, superior 
Extra ordinària . . . 
Intervinguda. 
Número 3 .. 
Número 4 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Segó .. 
Segonet . 

EL 
p E 

MILLOR 
R A C O 

UNITAT j PESSETES 
····················¡···························· 
100 quilos 141'00 a 42'00 

~ 52'00 a 53'00 
~ S2'00 a S3'00 
~ 52'00 a S3'00 
~ S2'00 a S3'SO 
~ 52'00 a 53'SO 
~ S3'00 a 54'00 
¡s2'00 a 53'00 

j 43'SO a 4S'SO 
" ~ 43'50 a 4S'SO 

» 

¡ 
~ 52'00 a 54'00 
¡ss·oo a 60'00 

j SS'OO a 60'00 
~ 61'00 a 63'00 
~ 61'00 a 63'00 
~ S6'00 a SS'OO 
~ 63'00 a 6S'OO 
1103'00 a 109'00 
~lOS'OO a 112'00 
1112'00 " 00'00 

i 60'00 a 62'00 
i 63'00 a 64'00 
i 64'00 a 6S'OO 
: 00'00 a 00'00 
Í 00'00 a 00'00 i 00'00 a 00'00 

j SO'OO a 51'00 
' SO'OO a 51'00 

49'00 a SO'OO 
00'00 a 00'00 
00'00 a 00'00 

29'00 a 00'00 
2S'OO a 00'00 
2S'OO a 00'00 

: 27'00 a 00'00 
j 00'00 a 00'00 
i 26'00 a 00'00 ¡ 2S'OO a 00'00 

! 61'00 a 63'00 
i 60'00 a 61 '00 
~ 60'00 a 61'00 
¡60'00 a 61'00 

1 93'00 a 9S'00 
~ 93'00 a 96'00 
¡ 92'00 a 00'00 
i 95'00 a 100'00 
i 61 '00 a 00'00 
i 00'00 a 00'00 

00'00 a 00'00 
90'00 a 95'00 

SO'OO a S1'00 
41'SO a 42'00 
S6'00 a 57'00 
90'00 a 115'00 

135'00 a 170'00 
1135'00 a 00'00 

i 67'S0 a 69'00 
i 62'SO a 64'50 
i 00'00 a 00'00 
i ~o·oo a 44'00 
~ 43'SO a 00'00 
i 36'60 a 00'00 
i 30'00 a 00'00 

» i 26'SO a 27'00 
100 litres i S'53 a 00'00 

j 7'67 a 00'00 

MAT E R·rA L 
B E R T E S 



ÀGRl:CULTuiu. I RAMÀDERÍA 

FARRATGES I PINSOS 
Alfals . . . . . . . . . . 
Palla llargueta . . . . . . . 
Polpa de remolatxa, estrangera . 
Polpa de remolatxa, país 
Turtó de coco . . . . 
Turtó de cacauet . . . 
Farina de turtó de llinosa 
Farina de carn . . . . 
Farina de peix . . . . 
Farina d'ossos . . . . 

FRUITES SEQUES 
AMETLLES 

Desmai o llargueta. 
Esperança, primera 
Comarca . . .. 
Mollar, amb closca. 

AVELLANES 

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

FIGUES 
Fraga . 
Fraga, extra . . 
Mallorca . . . 
Mallorca, negres 
Burriana . . . 
Albunyol . 

Pinyons. 

VINS 
Penedès, blanc . . 
Penedès, rosat . ·. 
Conca de Barbarà, blanc 
Conca de Barbarà, rosat . 
Priorat, rosat. . . . . 
Vilanova i Geltrú, rosat. 
Igualada, blanc . 
Igualada, rosat . 
Martorell, blanc. 
Martorell, negre 
Manxa, blanc. 
Mistela blanca 
Mi!;tela rosada 
Moscatell . . 

•. 

i ·¡ 
¡ 
¡ 
i 

UNITAT! PESSETES 
···-················f-·········· ················ 

40 quilos i 7'50 a ÓO'OO 
• i 3'50 a 00'00 

100 quilos ! 44'00 a 45'00 
• i 28'00 a 29'50 

i 42'00 a 00'00 
i 45'00 a 00'00 
! 38'00 a 39'00 
i 45'00 a 60'00 
i 90'00 a 110'00 l 35'00 a 40'00 

! 
i 
i 

lzzo·oo a 00'00 
i180'00 a 00'00 
it60'00 a 00'00 
!224'00 a 00'00 
¡ 

Í218'00 a 00'00 
!228'00 a 00'00 
¡498'00 a 00'00 
1300'00 a 00'00

1 
i 11'00 a 00'00 
i 9'00 a 00'00 
i 8'50 a 00'00 
i 7'50 a 00'00 
; 00'00 a 00'00 

» i 00'00 a 00'00 

100 quilos 1550'00 a 00'00 

Grau i i 

• 
• 

: 

i 

1'85 a 
1'85 a 
1'70 a 
1'70 a 
2'10 a 
1'70 a 
1'75 a 
1'75 a 
1'90 a 
1'90 a 
2'10 a 
2'85 a 
3'00 a 
3'20 a 

00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 
00'00 

TARTRA I DERIVATS 
Mares, de 28 a 30 graus . ·. . . 
Tartrat de calç, de 50 a 52 graus. 
Tartrà de brisa, de 55 a 60 graus. 

ALCOHOLS 
Industrials, 96 per cent . . 
Residus vínics, 96 per cent. 
Neutres de vi . . . . . . 
Desnaturalitzat . . . . . . . . . 
Aiguardent de canya, de 74 a 75 graus 

OLIVA 

Ordinari 
Superior 
Fi. .. 
Extra .. 

DE PINYOLA 

Verd, primera 
Verd, segona. 
Groc, primera 
Groc, segona . 

EXÒTICS 

Cacauet. . 
Coco, blanc . 
Coco, Cochin. 
Coco, Palma . 
Llinosa, cru . 
Llinosa, cuit . 

OLIS 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 

ANJ1l1ALS 

Bous del país. . 
Vaques del país. 
Vedelles del país 
Ovelles del país . . . . 
Xais del país amb llana . . · 
Moltó. . . . . . . . 
Cabres del país . . . . . . . . . 
Cabrits del país . . . . . . . . . 
Porcs blancs del país, de 110 quilos net 
Porcs molt grassos. . . . . 
Porcs valencians, molt grassos 
Porcs mallorquins . . . . . 

i UNITAT · PESSETES 
i"'';~:: ... ¡ .... ¡ ........................... . 

o i100 quilos i 1'40 a oo·oo 
· 2'10 a 2'25 

: j : I 2'12 a 2'15 

.1 100 litres 1244'00 a 250'00 

. i • :235'00 a 24-f'OO 

. i • i236'00 a 242'00 
• ! i135'00 a 137'00 
o i !205'00 a 00'00 

I I 
. i100 quilos i234'35 a 00'00 
. ! • !243'00 a 00'00 
. i 1243'50 a 00'00 

I ':::: :,::: 
. ¡ 00'00 a 00'00 
. ·.: .130'50 a 134'80 
.

1 

¡103'10 a 117'40 

. i 100 litres i ~:oo a 00'00 

. ¡ ¡1o5 00 a 00'00 

. i j175'00 a 00'00 

. i ¡201'00 a 00'00 

. i ¡140'00 a 00'00 

I r··oo . oo·oo 

l ! 
: i 1 q~o l ~:~g ! ~;gg 

' ' 3'60 a 00'00 
· i • i 2'50 a 3'00 
· i Í 4'20 a 00'00 
: Í Í 00'00 a 00'00 
. ! i 00'00 a 00'00 
. i i 00'00 a 00'00 
. i ! 2'80 a 3'00 
. i i 2'50 a 2'80 
. i • i 2'80 a 3'00 
. i i 2'75 a 2'95 

Camiseria Corbateria 
Mitgeria Gèneres de Punt 

Mas & Roca 

Planter 

Pebroter dolç, de 
banya 

A serf:Jir des de primers de març 
Tomaqueres nanes molt primerenques. 
Tomaqueres mig emparradores, angleses, 

molt primerenques. 
Tomaqueres emparradores Pometa mit

jà de Canàries, molt primerenca. 
Tomaqueres emparradores, Pometa gran 

de Canàries, primerenques. 

A sert:Jir des de primers· d'abril 
Albergínia negra llarga. 
Moniato. 

No servim planter en quantitat inferior a 500 plantes 

• EL CULTIVADOR MODER 

CAMISERS 
Cases Eapecialitzadea per a la Mida 

Portaferrissa, 24. Tel. 17642 
Fontanella, 16. Tel. 12211 Barcelona 

Pebrotera, tija mitjana, grossa, dolça de 
Lloret, primerenca. 

Pebrotera, tija alta, grossa, dolça de Reus. 
Pebrotera, tiJa alta, molt grossa, dolç, de 

Torroella. 
Pebrotera, tija alta, dolç, de banya. 
Pebrotera picant o de pebrot coent. 
Tomaquera, emparradora, Pera grossa, 

de la Reina. 
Tomaquera, emparradora, per penjar. 
Tomaquera, emparradora, molt gran, 
rosa. Tomaqueta de penjar 

Preu del planter, 16 peaaetea Dliler -

TRAFALGAR, 76 : TELÈFO.' 18744 BARCELO A 

I 



AGRICULTURA I RAMADÉRíA 

CALENDARI 
de i plantac:ion8 de 

generalitzades o 
le8 hortali8ses, · farratges 
c:onreade8 a Catalunya 

• I ftors 

SEMBRES DEL MES DE MARÇ 

HORTALISSES 

SOTA TENDES O UN LLOC CALEI\T 

Ptes. 
100 grs. 

Albergínia morada, llarga . 
Albergínia negra, llarga . . 
Albergínia nana primerenca . 
Albergínia grossa, rodona . 
Tomàtec primerenc, de Vilasseca . 
Tomàtec primerenc, Pometa. 
Tomàtec, de P e ra. . 
Tomàtec gros, tard à. 
Tomàtec, de penja r . 

4'50 
3'50 
5'00 
6'00 
3'00 
3'50 
3'50 
1'75 
1'75 

A SEMBRAR A PLÈ AIRE EN CLL\lES ATE~lPE· 
RATS I EN LLOCS ABRIGATS EN ELS MOLT F REDS 

Apit, plè, blanc . . . 
Blanc de Xampinyó . . 
Bledes, de fulla ampla . 
'arbassons . . 
'ebu valenciana . . 
'e rfull, comú . . . 
'e r(ull , molt arrissat 

Cogombre vert, llarg 
Cogombre petit, 'ornichón 

COLS OE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà Aubervilliers. . . 
Col de Milà, grossa arrissada . 
Col de Milit, precoç de Sant Joan 

COL DE FULLA LLJSA 

Col de cabdell, Bacalan . 
Col de abdell, Brunswick 
Col de cabdell, Dax. . . 
Col de cabdell, Glòria . . 
Col de cabdell, Holanda, peu curt . 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 
Col de cabdell, Joan eta o Nan tesa. 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de cabdell, Quinta!, molt grossa. 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt . . . 
Col de cabdell, York, primerenca. 
Créixens d'horta . . . . . 

réixens Alenois o Morritort 
Enciam escaroler. . 
Enciam romà, blanc. . . . 
Enciam romà, negre . . . 
Escarola Cabell d'Auge! :per collir tendre) 
Espinac Viroflay, de fulla molt ample 
Julivert, comú . . . . . . . . . 
Julivert, molt arrissat . . . . . . 
Meló tendral de València, primerenc 
Meló groc de València, primerenc. . 

1'75 
3'00 
1'00 
1'00 
3'50 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 

1'75 
1'75 
1'75 

2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
4'00 
0'75 
2'00 
2'00 
2'00 
2'25 
0'50 
0'75 
0'75 
1'25 
1'25 

Nap ñ, rodó . . . . . . 
Pastanaga fina , mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . 
Pebrot nano, gros, molt primerenc 
Pebrot primerenc, de Lloret. 
Pebrot dolç, de morro . . 
Pebrot dolç, gros, de Reus . 

Ptes. 
100 grs. 

1'25 
. 2'00 

1'75 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 

· Ptes. 
Un quilo 

P èsols Austràlia, emparradors . . 2'50 
Pèsols de set setmanes. . . . . 2'75 
Pèsols de set setmanes, " electes·• 3'50 
P èsols caputxins o tirabecs, "Banya de Bè'' 5'00 
P èsols caputxins o tirabecs, flor morada 5'00 

Escarola Espàrregs 

Ptes. 
100 grs. 

Porro blanc, groixut. 1'00 
Porro monstruós o Carentan. 1'75 
Ravenet rodó, rosa/punta blanca . 1'00 
Ravenet rodó, .vermell, punta blanca. 1'00 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca 1'00 
Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca. 1'00 
Ravenet llarg, vermell . 1'00 
Sindria, ¡nolt primerenca . 1'25 
Síndria, de Màlaga 1'00 
Síndria de València . ,. 1'00 

FARRATGERES 

Pte s. 
Un quilo 

Alfals, .decuscutat, de Múrcia 3'25 
Alfals, decuscutat, d'Aragó 2'75 
Carbassa grossa 6'00 
Col gegant Cavalier, de full es llises 8'00 
Col gegant de fulles arrissades, Aloma. 11'50 
Remolatxa o Bleda-rave, .i\lammouth. 2'00 

Pte s . 
Un quilo 

Remolatxa o Bleda-rave, vermella. 
Remolatxa o Bleda-rave, blanca, mig sucrera . 
Remolatxa o Bleda-rave, groga. . . 

3'00 
2'50 
3'50 

Trèbol. . . . . . . . . . . . . 
Trepadella, de un dall, els 100 quilo~. . 
Trepadella, de dos dalls, els 100 quilos 

PLANTER DE: 

4'50 
100'00 

. 110'00 

Pessetes 

Carxofes, el centenar . . . 
Espàrregs, el centenar . . . 
Maduixes, de tot l'any, el centenar 
Maduxons, el centenar. 
Gerdera, el centenar 
Grosellers, el centenar. 

FLORS 

17'50 
7'50 
9'00 
6'00 

20'00 
70'00 

Lot de 12 paquets variats, amb cromo~ . 3 pessetes 
Lot de 24 paquets variats, amb cromos . 5 pessetes 
Lot de 36 paquets variats, amb cromos . 7 pessetes 

ES SEMBREN 

Agrostis nebulosa 
Aranyes 
Blauets 
Carraspica 
Ciàrquia 
Clavells xineses 
Cocleària o flor de neu 
Crisantems 
Esperons (espuelas) 
Flocs 
Immortal 
Lavateres 

Lobelia 
Llinet carmesí 
Malva florida 
Moraduix 
Nemòfila 
Pensaments 
Perpetuïnes 
P èsols d'olor 
Prat, de flor rosa 
Resedà 
Rosell<is 
Si! ena 

ES PLANTEN 

CABECES , TUBÈRCULS I ARRELS 

Pte s. 
10 bulbs 

Anèmones dobles. 
Begònies. 
Crocus. . . . . 
Ciclamen. . . . 
Dàlies, en quatre colors 
Dàlies, barrejades 
Francesilles . . . . . 
Freesies . . . . . . 
Gladiols, en cinc colors. 
Iris híspànica . . . . 
Jacints d'Holanda, en quatre colors 
Jonquilles . . . . 
Nards (Vara de ]assè) 
Iarcisos . . . . . 

Peònies . . . . . 
Tuli pans dobles, en cinc colors. 
Tulipes, fines . . . . . . . 

4'00 
3'50 
1'50 
5'00 
7'50 
5'00 
1'50 
1'50 
2'50 
1'50 
7'50 
2'50 
2'50 
2'50 

20'00 
3'50 
2'50 

Preus salvant variació o existències. Per les remeses per correu, deu afegir-se a l'mport de la comanda, 30 cèntims de pesseta per ca

da fracció de 100 grams i per el certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim admés per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL CUI .. TIV ADOR MODERN TRAF ALGAR, 76 

TELEFON 18744 

(Prop de l'Arc del Triomf) 

BARCELO TA 

LA MILLOR TUBERIA PER A 

CONDUCCIONS A PRESSIO 



AGRICULTURA I RAliMDERIA 

Producte 
Preventiu -

Tònic 
Curatiu 

Combat 

Pes te 
ràpidament la 

I de le s v aques de 

ll e t , de l s· porcs , 

aviram i c o n ill s 
Salm i te 

Porquina 
i I e s m a 1 ur e s dels I 
garrins, vedells, 

xais, gallines i conillR . j 
MARCA R E GISTRADA 

Regenerador de la sang en les cavalle

ries i bestiar raquític 

Per a ca d a r am, l a· seva qua litat 

corresponent 

F A BRICA A BADALONA 
S ANT P "E RE, 33 

Publicacions de l'Escola Superior d'Agricultura 
Fabricació d'olis, August Ma~ons. . . . . 6'00 pessetes 

L'art de fer bon vi, Jaume Raventós. . . . 6'00 

Indústries de la llet, Josep M.a Soler i Coll. 4'00 

Resum de conferències de viticultura, Eras-
me M. d'Imbert. . . . . . . . . . 0'73 pessetes 

Les cuques filoses, August Matons. . . . O'JO 

La: reproducció i la herència del bestiar, M. 
Rossell i Vilà. . . . . . . . . . .. 4'00 

Anàlisü; d'adobs, Francesc Nubiola. : . . 3'00 

Les vaques i la producció de llet , M. Rossell 
i Vilà . .~ . . . . . . . . . . . . 6'00 

L'ametller, Joan Salom Morera. . . . . 4'00 
Organització i guiatge de Sindicats Agrí

coles, Josep M.a Rendé . . . . . . . 7'00 

L'olivera, August Matons . . . . . . . 6'00 

Fisiologia dels animals domèstics, Leandre 
Cervera . . . . . . . . . . . . . 7'00 

Fabricació de conserves vegetals, Ramon 
Sala. . . . . . . . . . . . . . . 5'00 

Conreu forçat d'hortalisses i fiot s , Vicents 
u biola. . . . . . . . .. . . . . . 5'00 

Descripció de les més importants varietats 
d'avellaner a Catalunya, Trotter i Matons 3'00 

La Jruticultura extensiva a California, Ra-
mon Sala. . . . . . . . . . . . . 3'00 

El diabló de l'avellaner, ] . Nonell i Comes. 1'00 

Notas sobre el cultivo de la remolacha azu-
cru·era, Agustín Guitart. . . . . . 0'75 

La sansa com adob, August Matons. . . . 0'50 

Com es poda l'olivera, A ug ust Matons. . 0'50 

El corc ·de les pomes i de les prunes, August 
Matons . . . . . . . . . . . . . 0'50 

La plantació d'arbres, August Matons. . . 0'50 

El còlera de l'aviram, G. R. Danés i Casa-
bosch . . . . . . . . . . . . . . 0'50 

Un factor primordial en la producció de l'a
metller, Joan Salom . . . . . . . . 0'50 

La psicologia de nostres pagesos, josep M. a 
Rendé . . ..... . .. . ... 0'50 

Engreixement de porcs, M. Rossell i Vilà. . 0'50 
Com es combat el diabló de l'avellaner, Joan 

Aguiló. . . . . . . . . . . . . . 0'50 

L'alimentació humana, Jau me Raventós. . 0'75 

Treballades i adobs, Josep Camp. . . . . 0'50 
L'arrufat i el pugó del presseguer i l'amet-

ller, joan Salom. . . . . . . . . 0'50 

L'esporga de l'ametller, Joan Salom. . . . 0'50 
El riegre de l'olivera, August Matons. . . 0'50 

La vaca lletera, M. Rossell i Vilà. . . . . 0'50 
Engreixement de vedell . M. Rossell i Vilà. 0'50 
Cinc lliçons d'Enologia, jaume Raventós. 1 '00 

L'adob de l'ametller, Joan Salom. . 0'50 
Per a fer bons olis, August Matons. 0'50 

L'arada Brabant, A. Daneo. . . . O'j() 

Dema nint-se a l'Administració d' EL (U L T IV A O OR MODERN : Trafalgar, 76 · Barcelona 

Granja "Carles" 
PAL S (Pr oví ne i a de Gir on a) 

lli 
Importació de Vaques i 
Vedelles directament 

de Suissa 
GRANS EX!STENCIES 

lli 
PERE CARRERAS I BOFILL 
TECNIC AGRICOLA E. S. A. B. 

EL ALGARR.OBO 
Per JOAQUIM BASSA 

SEGONA EDICIÓ 

Profusament il·lustrada. L li
bre molt pràctic 1 de gftlo 

utilitat. 

PREU: 5 Pessetes 

« EL CULTIVADOR MODERN ,. 

Trafalgar, 76 - Telèfon 187H - BARCELONA 

Els més 
important 
d'Espanya 

Comprarà 
sempre amb el màxim 

de comoditat i econo

mia si es serveix dels 

Grans MAGATZE 'IS 

JORBA 
MANRESA BARCELONA 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGRICULTURA I RAMAD~.RIA 

Molina l' rituradora 

"El Campeón 
Universal" 

Patent n.0 91267 

Per tota mena de g-rans, despulles, 
alfals, fenc, garrofes i tota mena 

de materials. 

Es l'únic molí que no produeix pols. Doble durada que tots els altres 
sistemes, degut a les dues mànegues d'aspiració; pot treballar a la 
dreta i a l'esquerra. Porta especial per alfals tal com es sega, degut a 
la seva gran bossa d'entrada. Es construeix en cinc tamanys, de 100 

a 2.000 quilos hora. 
L'únic anuncia11t que només es dedica a construir molins trituradors, 
tenint tallers propis per a construir-los. No es cobra cap màquina 
fins que el client hagi donat la seva conformitat en el seu rendiment 

i bon funcionament. 

I 

. OLIVAIRES 
MODERN MQLÍ- TRITURADORA 

REMOLEDORA D'OLIVES 

Tiple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons dè pe
dra, fàcil neteja. La mateixa màquina1 amb un fàcil dispositiu serveix 
per esmicolar i moldre tota mena ae pinsos. Grans facilita.ts en el 

pagament. 

Per detalls, al constructor: 

MARC TOR RAS 
.Riereta, 15 BA.RCELONA Telèfon 16884 

Avicultura 
Productiva 

PER 

H A R R Y R . L E W I-S 

3. o Edició 
500 Pàgines 

233 Fotogravats 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 

.infalible, clar ï científic 
per a mantenir de 200 

a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exce1:lents be-

neficis 

Per 30 Pesaetes 
es remet per correu certificat 

.,. 

EL CU LTI VADOR MODERN Trafalgar, 76 
Telèfon 18744 - BARCELONA 

Tallers Burzón Maquinària Agrícola 
Construccions Mecàniques 

RIPOLLET (Per SÀrdAD'J'ela) • Barc:elona 

Forc:at .. i ti:lnon• 
PER DITES ARADES 

Totes les peces són iutercan
viables. Es fabriquen en tipus 

N.'gOO, N.• O, N.' 1 i N.• 2. 
Pes: 20 quilos, 23 quilos, 

26 quilos i 38 quilos. 
Preus especials per a comer
ciants. Es salicilen represen
tacions. Demanint-se preus i 

condicions . · 

A.radea tipua KIRPI 

Unies Aparellades 
Aparell especialment adaptat al siste
ma de conreu de Líñie.s aparellades. 
El millor dels coneguts fins avui i el 
més lleuger. Preus sense co:npetència 

Desgranadora de Blat 
de Moresc 

LA. 
Llo.rejada amb Medalla d'Or, Ca.n
curs Toledo. MedaUa de Bronze i Di
ploma especial, any 1909. Concurs 
Bilbao, Medalla d'Argent, any rgog. 
Concurs La Corunya, Medalla d'Or. 

ARADES GIRATORIES, tipus 

BURZON ·Patent 34.727 
Concurs Toledo, Medalla de Bronze i 
Diploma Esp~ciaJ, any 1909. Concurs 
Bilbao, Med alla d'Argent,1909. Cou-

curs La Corunya, Medalla d'Or . 

.Els més per
Tectes, sòlids 
' i Ueugers 

PreJDaea per a la pa lla i alfals. - -cultivadors- tipus Planet. per a forcat i tir . 
Biure .... A rad e• giratòri.es especials per a vinyes, moltlleugeres.-A.rades fixe¡, tipus 
Vernette.-Arade• giratòries, tipus Pe.,..ffer, i peces de recanvi:- Ara de• gira
tòries tipus Sant Joan Despi i recanvis - A.radea 6olondrina giratòries.
Arade• tipus Jan~s.-Yn1ercrps passepartout, patentats -Tragelle• amb roda, 

.descàrrega automàtica.- Apa:rells per Ja coll ita de les olives.-M anxes ensofradores Ur ón . 

NOGAT • 
PRODUCTE ESPECIAL MATA - RATES ' 

El mata rates «NOGAT» constitueix.. el producte més 
còmode, ràpid i eficaç per a matar tota classe de rates i ra
tolins. Es ven a so cèntims paquet i a 10 pessetes la caixa 
de 25 paquets. A Barcelona, Farmàcia Gelart, Princesa, 7, 
Drogue~ies Vidal i Ribas i en les principals farmàcies i 

, drogueries d'Espanya, Portugal i Amèriques. 

Producte del Labor~tori SORA~ARG 
Carrer del Ter, 16. - Telèf. 50791. - BARCELONA 

N o:T A. - Dirigmt-se i ensems enviant per Gir Postal o segells de 
Correus, l'import més 50 cèntims per despe.ses de remesa, al 
Laboratori, a volta de correu, verifica la remesa de la comanda. 

Agrairem als nostres llegidors que esmentin AGRIClJLTURA I RAMADERIA en dirigir-se al anunciants. 



AGRICULTURA T RAMADERIA 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

CTÈNCIES APLICADES A L' AÇlRICUL TURA 

Compendio de Agricultura. SEL.TENSPERGER (C.) . Un volum. 15 pies . 

Botlinica a grícola. SCHRIBAUX (E.) I NANOT . Un volum. En premsa n. e. 

Química agrícola (Química del Suelo) . ANDRÉ (G .) (2.a ed .). Dos volums. 26 pies . 

Química ag r ícola ( Química vegetal) . ANDRÉ (G .) (2."' ed.). Dos volums . 28 pies . 

Entomolog ia y Parasitolog ia agricolas. GUÉNAU X (2 .a ed.) . Un volum. En premsa . 

Microbiologia agrícola. I<AYSER (E .). Dos vo lums . 26 pies . 

Hidrolog ia agrícola. DIÉNERT (P .) . Un volum . 

Meteorolog ia y Física agricolas . KLEIN (P .) i SAN SON (J .) . Un vo tu r1 

Anatisis agrícolas. GUILLIN (R.). Un volum . 

Higiene de la granja. REGNARD (P .) i P ORTIER (P .) . Un V() lum . 

Geolog ia agrícola. CORD (E .) . Un volum. 

Previs ión del tiempo. SANSON. Un volum . 

Ornitolog ia. C . GUÉNAUX. Un volum . 

Oiccionario de Agricultura, Zootecnia y Veterinaria, dirigit per A. MA-
TONS i M. ROSSELL 1 VILÀ. Es publica per fa scicles . Publica t e l volum 
pri mer (que consta de tres fas cicles) . 
Pu b li cat demés el fascicle 4 .art (prim er del volum s egon) . 

Compendio de Química agrícola. G~N (E .). Un vo lum. 

Anatomia Veterinaria. S . SIS SON . Un volum iHustrat. 

El Suelo. VILLAR (E . H. DEL). Un volum . 

La Agr icultura y el Clima. ALCARAZ MARTÍNEZ (E .) . Un volum. 

lnvestigacl6n de aguas subterra neas. DARDER P ERJCÀS (B.). Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricullura general. DIFFLOTH (P .) (2 .8 edició). Quatre volums : 
I. Sue/o u mPj ornmiento de las tterrns . . . . . . 14 ptes. 

H . Labor es u rotnc i t>u de Cltllioos. • • . . . . . . 14 ptes. 
IJI. Siemór as u caidado de tos calt ioos. . . . . . . 13 ptes. 
IV. Cosecltas u conservar ióu de los productos 11grícolas. 13 ptes . 

Abonos. GAROLA (C. V.) i LAVA LLÉE (P .) (2 .a ed ició). Dos volums. 

Cereales. GAROLA (C. V.) ( LAVALLÉE (P .) (2. 8 edició) . Dos volums. 

Prados y Plantas forrajeras. GAROLA (C . V.) . Un volu m. 

Arboricultuoo fru tal. BUSSARD (L.) I DU VAL (J .) (2 .8 edició). Un volum . 

Silvicultura. PRON (A.). Un volu m. 

Viticullura. PACOTTET (P.) (2 .a ed ició) . Un volum . 

Cultivo hortícola . BUS SARD (L .). Un volum. 

Pla ntas de escarda. HITl ER (H .) . Un volum . 

r 

La Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) . LEROUX (E.) . Un volum. 

Enfe rmedades parasita rias de las p la n tas cultivadas. DELACROJX U.) 
MAUBLANC (A .) (2 ." edici ó) . Un volum . 

• En!. no parasitarias de las p la ntas cultivadas . DELACROIX . Un volum . 

Cultivos meridionales. RI VIÈRE (CH .) i LECQ (H .) . Dos volums . 

Tratado de Patologia y Tera péutica vegetales. PERRARIS (T.). Dos vo lu ms . 

Olivicultura. MANUEL PRIEGO (J .). Un volum . 

La Al falla. CRUZ L~PAZARAN BERISTAIN (J .) . Un volum . 

La uva de mesa de Almeria. RUEDA PERRER (P .). Un volum. 

El cultivo del azafran. jUAN BTA . LLORCA . Un volum. 

El cultivo del arroz. R. PONT DE MORA. Un volum. 

El Alforfón. P . J. RIERA. Un vo lum. 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zootecnla general. DIF.FLOTH (P.) . Dos volums . 

~azas bovlnas . DIFFLOTH (P.) . Un volum . 

14 pies . 

14 ptes. 

14 ptes . 

14 pies . 

14 pies . 

En premsa. 

En premsa . 

60 pies. 
18 pi es . 

20 ptes . 

Eu premsa. 

I O pies . 

7 pies . 

24 pies 

26 pies . 

27 pies. 

16 ptes . 

I S ptes. 

15 pies. 

16 pies . 

15 pies. 

15 pies. 

15 pies . 

14 pies. 

13 ple 

29 ple 

76 ptes. 

10 pies . 

6 pies 

12 ptes . 

En premsa . 

En premsa . 

En premsa . 

29 ptes . 

16 pies . 

Razas caballares. DJFFLOTH (P.). Un volum . 

Ganado lanar. DIFFLOTH (P .) . Un volum . 

Avicultura. VOITELLIER (C.) (2.a edició). Un volum . 

15 pies . 

14 ptes. 

15 pies. 

Aliment. racional de los Anirnales domésticos. GOUIN (2 .a ed .) . Un vo lum. En premsa. 

Hig iene y Enfermedades del ganado. CAGNY i GOUI N (2 .a ed .) . Un vo lum !" 15 ptes . 

Apicultura . HOMMELL (R .) . Un volum. 15 pies . 

Cabras, cerdos, conejos . DJFFLOTH (P .). Un volum. 

Sericicultura. VJ EIL (P. ). Un volum. 

Producción y dom a del caballo. BONNEFONT (J .) . Un vo lum . 

La Pesca y ~s P eces de ragua dulce. VJ LLATE DES P RUGNES (R .) . Uu vo l. 

Piscicultura. GUÉNAUX (G .) . Un volum . 

Manual de Veterinaria p racti ca . HUG UIER. Dos volums. 

Métodos modernos de Avic ultu ra . DIFPLOTH (P.) . Un volum. 

Trat. pra ct. de Jas Enferm. de la s Abejas y s u Pollo. CAILLAS . Un volum . 

Alimentación de los Animales . ROSSELL 1 VILÀ (M .). Un volum. 

ENGINYERIA RURAL 

Material vitícola. BRUNET (R .). Un volum. 

Material vinícola. BRUNET (R .) . Un volum. 

Construcciones r urales . DANGUY U.). Un volum. 

Rlegos. RI SLER (E .) . i WÉRY (G .) (2 ."' edició). Un volum. 

Drenaje y saneamiento de las tierras. RISLER i W ÉRY (2.a ed .) . Un volum . 

Practi cas de lngeniería rural . P ROVOST (A .) i ROLLEY (P .) . Un volum . 

Electricidad a.grícola. P ETIT (A.). Un volum . 

Topografia agrícola. MURET (C .). Un vol um. 

Mliquinas de labranza. COUPAN (G .). Un volum . 

Maqulnas de cosecbas . COUPAN (G .) . Un volum . 

T ECNOLOGIA AGRICOLA 

Vinificacl6n. P ACOTTET (P .) (2 ."' edició) . Un volum . 

Ag uardlentes y vinag res . PACOTTET (P .) . Un volum. 

Lecbería. MARTIN (C .) (2 ."' ed ició) . . Un volum. 

T > 

- .. 'i 

Las Conservas de fru tas. ROLET (A.) (2 ."' edició). Un volum. 

Las Conservas de Legumbres ( Cames, productos del corral y de la le-
cheria). ROL ET. Un volum . 

Industria y comercio de los Abonos . PLUVINAGE (C .) . Un volu m. 

La remolacha y la !abric. del azúcar de remolacba. SAILLARD. Un volum. 

El Manzeno de sid ra y Ja Sid reria . WARCOLLIER (G .) . Un volum. 

Desti leria agrícola e industrial . BOULLANGER (E .) . Dos vo lums. 

Vlnos de Champaña y esp umosos. PACOTTET i GUITTONNEAU. Un volum . 

Las lndustrias de la Leche. LLOVET . Un volum . 

Enfermedades de los vinos. BRUNET (R .) . Un volum. 

Contabilldatl agrícola . P . J. GIRONA. Un volum. 

Legl.slacl6n agrícola. P . J. GIRONA. Un volum . 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rura l . jOUZIER (E .). Un volum. 

Explotación de un dominio agrícola. VUIGNER (R .) . Un volum . 

E l llbro de la campesina. BussARD (0 .) . Un volum. 

Agenda Ag rícola . WÉRY (G .) (2 .a edició) . Un volum . 

14 p t e.~ . 

14 pies . 

14 ¡¡les 

15 ptes . 

14 pies . 

35 pies. 

21 pies . 

5 pies . 

8 ptes . 

14 ptes . 

15 pies. 

15 pies 

14 pte s 

12 pies . 

14 pies 

15 ptes . 

14 ptes . 

15 pies . 

En prensa . 

15 ptes . 

I 5 pies . 

14 ptes . 

15 ptes . 

I 4 ptes . 

15 pies. 

18 ptes . 

16 ptes . 

26 pies. 

14 pies . 

1 O pies . 

8 ptes. 

En premsa . 

En premsa . 

15 ptes . 

16 pies . 

14 pies. 

6 ptes . 

Per a tes demandes, dirigir-se a la revista EL CULTIVADOR MODERN Trafalgar, 76. BARCELONA 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

AHied Machinery Company~ S. A. E. 
Conse ll de Cent, 318. - BA R .C E L ON A . 

TRACTORS Cletrac 

LUBRIFICACIÓ AUTOMÀTICA 

Diferent~ 1nodels fins a t 00 HP. 

Models especials 
per a la VINYA 

E l Tractor més potent que existeix comparat amb 
altres d'igual pes 

.GRAN S PREMIS 
EN TOTS ELS CONCURSOS 

/ 

Tracció positiva, sense escapar-se m enganxar-se a la terra 

Tractor CLETRAC llaurant en una vinya, ·amb aixecament automàtic de l'arada 

Allied Machinery Company, S . . A. E. 
Consell de Cent, 318. - B A R C E L O N A 

IMPREMTA AGRICULTURA 1 RAMADERIA 

,.. 


