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REIXATS, i TANQUESl 
Galvanitzats amb els més moderns procediments 

Gran Premi i Medalla d'Or. • Exposició Internacional de· .Barcelona, 1929-1930 

Ramaders: 
Recomanem l' "A L A M B R E R A" 
per a xarxes i tancats per al bestiar BOVÍ, CABALLÍ, 
PORQUÍ i especialment per al LLANER, per estar 

exempt de punxes . 

I ' 
I 

Avicultors: 
Useu per al vostre G A L L I N E R , el 

Modern reixat patentat de Forma 
MIX• ta .. Uniformitat en les seves malles .• Molt 

resistent. · Econòmic 

Per a comandes a les Ferreteries i Establiments Avícoles 

SOL·LICITEU CATÀLEG IL-LUSTRAT A: 

Direcció postal: Apartat 55. - Direcció Telegràfica: •Peinalambres•.- Direcció Telefònica: 2105 i 2250 



GRAN S I F A R I N· E S 
DE TOTA MENA 

ELABORACIONS ESPECIALS 
·d'Alfal•• en farina,.:_ Civada9 es
puntada, aixafada, farina integral, farina 
:edassejada, etc. - Ordi. - ld. id. 
More•c• tranqui116, pelat, semolina, 
farines.- Arrb•• i els seus derivats, 
Seq~.- Tari~ i llurs farines.- Lli 

i la seva farina, etcètera. 

Farina de peix, les qu-alitats més 
selectes, importades d'Escandinàvia. 

Farina d'o••os, tri-esterilitzada 
i pelada. 

Farina de carn, de les més im
portants frigorífiques del ro6n. 

1\GRICUL TUJtA I RAMADERIA 

La seva qualitat insuperable proporciona 
l'augment del 25 °/0 en la producci6 d'ous; 
conserva Ja vitalitat a les ponedores; asse
gura la robustesa i desenrotllament de tota 

mena de bestiar. 

Preu- per saca de 50 quilos, 15 pessetes 

Llet en pols, completa i sense grassa 
Oli de fetge de bacallà 
CIVA1M ESCORXAVA •• •• 

RANXOS AVICOLES 
ALIMENTS ESPECIALS 

PER A POLLETS I PONEDORES 
N. 0 O • 'Bateria N. 0 1 • Pollets 
N. 0 2. Crescuda N. 0 3 ·Engreix 
N. 0 4 • Posta N. 0 5 • Normal 

= ==== 
N. 0 5 ·RANXO '"Porqui" 
N. 0 1 ·RANXO "Conills" 

ALIMENTS CONCENTRATS 
NVTRE • AVÍcola - NVTRE ·Concentrat 
NVTRE. 'Porquí - NVTRE..· 'BoVí 

DESINFECTANT ~~(~ 
I HSECTI CIDA .~ .. -I)o~!IIJ~-1011!~~~ 

EN POLS I LI QU ID 

'Demaneu folletons i cotitzacions mensuals que sempre .seran les ml.s econòmiaues en igualtat de qualitats 
' 

A~airemGals no~tres llegidors qu e esmentin AGRICULTURA RA.r.JADERIA en dirigir-se als anunc i ant~ 
·-. 



A.GB!CUL TUIU I RAMADERIA 

I 

Granja Avícóla 

BAN Ú .S 

Vós podeu obtenir grans benefi. 
eis amb 

Leghorns estirpe 

BA NOS 
Demane u Ja nostra 
LLISTA DE PREUS 

L A MÉS 

IMPORTANT 

D'ESPANYA 

Passeig de la Mina 
Telèfon 37 s-X. 

Exposició, Vendes, 
Encàrrecs i Corres

pondència: 
Carrer de Jesús, 27 

Telèfon 375-R. 

Telegr'ames: 
· RESTMUNICH• 

REUS 

La L h Bl · ép l' única especialitza-
RAÇA eg O_rn- anca ció de la nostra granja 

REIXATS 
de fi] metàHic de vàries menes per a 

Tancats, Galliners, Colomars, etc. 
Filferro, Teixits metàl·Iics, Garbells 

per a cereals 

RAMON TO MAS 
Oficines: Bofaruil, 59 i 61. ---:-BARCELONA 

FÀBRIQUES A: 

BARCELONA - SABADELL i IZALZU (NAVARRA) 

·-
Oficina Tècnica 

Informacions Treballs A&"rícoles 
. 
•I 

·Intervencions en compra-ven·da de finques: 

Projectes d'explotació agrícola: Valoració de 

finques: A nàlisis agrícol es: Tractaments con

tra plagues d el camp: Estudis i fórmules d'a

dobs: Fórmu les d'alimentació del bestiar: Es

tadística econòmica de mercats: Aixecament 

de plànols: Plantacions de fruiterars: Nivella

cions. Planejaments de regadius: Estudis viti- -

viníco les: Clarificacions i .correccions: Elabo

racions .t preus convinguts: Desfons _de ter

renys amb tir directe i a_ml;> malacat (bògits). 

A ns elm CI avé, 40- GRA NO LLERS- Telèfon 71 

Guanos-Drogues-Sofres 
Adobs 'per a les terres . 

Premiats èn 'I S Expo¡¡icions Nacionals i Estrangeres 

GUANO AMONIAC .FIXE 
Adob complet aplicable a tots els conreus 

Adobs especials per a la 
vinya, patateres i ·hortalisses 

GU A ·N O · 
.SOFRES 

PROVENÇAL 
GARANTITZATS 

Flor de Sofre - Sofre sulfatat 
Su1fatina Esteatina cúprica 

SULFAT DE COURE GARANTIT 
. Superfosfat de calç. - Escòries Thomas. -

Nitrat de Sosa.- Sulfat d'Amoníac.· Clorur 
de Potassa.- Sulfat de Ferro. - Kain_ita, etc. 
Drogues matèries per a les adoberies 

GUANOS DROGUES SOFRES 

ALESAN 
S"OCIETAT ANONIMA 

Via Laie:ana, 23, pral. B, Xamfrà amb la Plaça de l'Angel 
BARCELONA 

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



AGRICULTURA I RAMADERIA 

Arques i Bascules 

ARI SÓ 

DEMANI 
Catàle!ls i preus 

El GRAN PREMI i Medalla d'Or 
Exposició Internacional Barcelona 

Bascules per a autocamions i tot comerç 

ArqueS nou sistema contra foc i "soplete" 

Sans, 12. BARCELONA 

~------a................ 

QUINTA 

EDICIÓ 

(i'orma un volum en octau de 368 
pàgines, mé.!: de 40 gravats, 8 là
mines en negre fora de text i vuit 
pàgines en les quals, sobre mag
nffi'c paper estucat es reproduei· 
:c:en, a tot C'olor, bellissims excm~ 
plars de setze races de conils. 

Coberta a 2 tintes. 

Per Ramon J. Crespo 
Professor d 1 Avicultura 

i Cunicu li cultura 

Tel. 30226 

En ( O N E J O S Y ( O N E J A R E S , trobareu tot el 
que necessita saber tot bon criador d 'aquests productius 
rosegadors. Els títols · de les matèries que desem:otlla ex
tensament \i documentadament, donen id ea del que és el 

llibt:e: 

!.-Origen del conilL-Il. Breus nocions sobre Anatomia 
i Fisiqlogia cuniculicular.-III. Com començar la cria de 
conills.-IV. · Allotjament.- V. Alimentació.-VI. Repro
ducció.- VII. Els llodrigons. - VIII. Races p rincipals de 
conills.-IX. Patrons vivents de cada r aça.-X. Cobaies 
o conillets d'Indies.-XI. Comptabilitat del coniller.-XII. 

Regles ~er al criador. 

~a qu.inta edició és molt més extensa que les anteriors. El text, clar, pJ~eot 
1 senz¡ll, està complementat per la imatge artística, còpia fidel de Ja reahtat. 

PREU DE L'EXEMPLAR: 8 PESSEl ES 
P-er S'5o pessetes es tramet per correu certificat. 

EL CULTIVADOR MODERN - Trafalgar, 76 

Telèfon 18744 - BARCELON_A 

.. 

I 

DANIEL ROBERT - Cla·rís, 72 - BAR CEL ON A 

CONILLS 
GEGANTS D'ESPANYA 

Gris· llebra i blancs 

Puresa de raça -:- Alta Selecció 

CUNICULTURA SELECTA - Llinàs del Vallès 

Pugons - Erugues 
ELS DESTRUIREU DE MANERA SORPRENENT Al'I'JB 

-NICOTINA INSECTI(IDA 
LA .ESTRElLA 

.. 
::MARCA:: REG,ISTRADA 

VERÍ 
I 

Màximes 'on,entradons· Preus mínims 
S'expèn en tres ionnes: NICOTINA PREPARADA ''LA ESTRE
LLA" a la qual sols s'hi ha d'afegir aigua.-.NJCOTINA INSECTICIDA 
"LA ÈSTRELLA", la qual té 97 per 100 de substàncies actives.
SULFAT DE NICOTINA INSECTICIDA "LA ESTRELLA", Ja 

qual té, si més no, el 40 per 100 de substàncies actives. 

Alerta amb les imitacions que ho imiten tot, però no 
la qua-litat. 

BARCELONA: Comercial Anònima Vicens Ferrer.- Societat Anòni
ma de Drogueria Vidal i Ribes, Plaça del Born, 8 i Hospital, 2. -Soler 
i Mora Jaume I, 18. -Establiments Dalmau Oliveras.- Ignast Coni-

, llas, Llúria, 11. 

Miquel Casals Llavaneres.- S. Suñé Ribera, Lleida. -Fill d'Angel 
Ferrer Manre~a. -Francesc Miró, Martorell.- Josep Antic, Mataró.
Martí Fité .Mataró. - Kosend Fises, Prat de la Riba, 18, Sant Boi. -
Francesc Coll Sant Sadurní de Noya. - Cooperativa del Sindicat 
Agrícola Teià. - Josep Rovira, Casa Vicentó, Vilafranca del Pene-

' dès. - Lluis Font, Vilassar de Mar. 

VENDA A L'ENGRÒS: 
FRA. Ne E S e NUBIOLA.~ Corts, 648, pral., 1.a (xamfrà Claris) 

Telèfon 11087 - B A R C EL O N A 

AGRICULTURA 1 RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
Agrairem als nostres llegidors que esmentin 

I 



AGRICULTURA Í RAMADERIA 

¡ l!•·i·~~··l 
Enr iquiu voslres hisendes 

instalant e1 .ec~ro o motobombas per 

re.cs de liocompara b1e acredilada 

marca 

JAUME CUIXART-Maragall, t7at23-BADALONA 

p 

I 
) ~ 

/ ' 
,. 
J 

INSTAL·LA.CIO OLEICOLA: Model 1933. De gran rendiment en la producció i qualitat d'OLI 

Constructor: GABRIEL PUJOL I PARÉS - Dr. Robert, 47 - RE U S (Tarragona) 

Especialitat de la casa en tota classe d'instal·Iacions Oleícoles - Premses hidràuliques (construïdes 
·-am-b bigues d'acèr) - Rentadores, Trituradorea i Batedore• per a Olives 

Facilito Pressupostos _i Catàlegs per a I NSTALLACIONS COMPLETES O PARCIALS 

Agmintm als nostres llegidors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 
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ABRIL DE 1934 

~Llei de . contractes de conreu 
El Parlament unilateral de Cata lunya , ha aprovat la nova Llei anomenada de con

reus . Viable o no, cosa que els nostres amics estudien, vetllant per l'imperi rle la justícia, 

és avui per avui un fet i una amenaça a la propietat. Promulgada la Llei, ha de venir el 

Reglament pel qual hauria de regir-se. Més tard, la constitució dels Tribunals Arbitrals 

que representarien un paper molt important en el sistema que vol crear aquesta Llei. 

Fet i fet, .hem de creure que en tot el que va d'any no podria aplicar-se, prosseguint, 

més agreujat encara, l'estat d 'anarquia que han provocat els homes en les mans dels quals 

avui estan_ els destins de Catalunya. 

El Tribunal Suprem ha dictaminat, per unanimitat, que la Llei de Conflictes del Camp 

la considera contrària a ··la Constitució de la República Espanyola i al mateix· Estatut 

de Catalunya, i el primer_ recurs pr esentat ha passat al Tribunal de Garanties Cons

titucionals per a la resolució definitiva. I aquest Tribunal acaba d'acordar prendre en 

consideració el r.ecurs i convidar el Parlament de Catalunya a què informi en defensa de 

la seva unilateral doctrina. 

· Hom espera que la Llei de Conflictes del Camp no prendrà virtua litat , desapareixent 

la màxima injustícia d'aquest Parlament. 

Hem cregut convenient, no obstant, reproduir-la íntegrament en aquestes planes, 

tot donant-li un caràcter . purament informa.tiu, convençuts que els esdeveniments faran 

tornar les coses al seu lloc, i que seran reparats els errors, les injustícies i les arbitrarietats 

que es volen cometre, ja acatant el fall del Tribunal de Garanties, que no dubtem serà 

favorable als interessos de la propietat, ja rectificant aquells extrems que la fan inaplicable. 

És cert que la propietat no té espera , que qui perd el seu, perd èl seny. Però hem de 

confiar en Déu i en els homes als quals està encomanada la tasca de la justícia. Cal espe

rar, encara, que el seny tradicio¡;al català s'imposi una vegada més. 

Heus ací l'articulat de la Llei susdita: 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERÀLS 

Article primer. Són objecte d 'aquesta Llei els 

contractes de conreu i s'entenen compresos sota 

aquesta denominació els de rabassa morta, par

ceria, masoveria, arrendament de terres i en ge

neral tots els actes i contractes qualsevulga que 

:sigui llur denominació, pels que se e deix onero

sament l'aprofitament d'una finca rústi ca a perso

,na diferent del propietari , semjYI'e que sigui l'ex

plotació de naturalesa agrícola. 

- ..Els contractes expr·essats no p erden llur caní.c

'ter ni en el cas de concórrer amb l'objecte espe

cífic de conreu, prestacions de serveis, obliga

cions de representació, de cria de bestiar comple

:mentària de l'explotació. Queden exceptuats els 

contractes essencialment pecuaris, els quals s~

.a-an objecte d 'una Llei especial. 

Article segon. Els contractes de conreu, àd

huc els existents en promulgar-se aquesta Llei, 

han de complir-se de conformitat a l'ús i a bona fe 

segons els pactes convinguts, sempre i quan no 

estiguin e; contradicció amb els preceptes d'a

questa Llei, contra la qual no podrà prevaler pac

te de cap mena. 

Article tercer. És obligació natural, derivada 

del contracte, Ja de conrear segons ús i costum de 

bon pagès tal com s'entén en Ja comarca. 

El conreador no podrà arrendar ni tallar cap 

arbre sense previ acord amb el propietari. Man

cat l'acord podrà recórrer davant Ja Comissió Ar· 

bitral, Ja qual resoldrà en definitiva. S'exceptuen 

d'aquesta limitació els contractes previstos en 

l'article cinq uè d'aquesta llei. 

Article quart. Seran nuls els pactes que en els 

contractes de conreu obliguen el conreador al pa-

DIES .. DE SORflD.A: . EL l.&R DE CA DA ~fES 
. UN ' SOL NÚM E' RÓ: U N A P ESSE T~ 

s uB s e R'r Per ó: 
Per tot el pa ís i .'\mèrica , un any . JO p tcs . 
Altr~s països. . , . 15 ptes. 

gament de la contribució territorial, dels t ributs i 

t~xes an~xos i Çell ~~ càrregues reals de Ja fi nca. 

Article çinquè. En el. contracte de masover ia, 

Ja casa o part de Ja casa que. habitualme nt habiti 

i altres dependències ocupades pel masover·, se

ran considerades com accessòries de la te rra ar

rendada i aniran compreses dins el preu de l'ar

rendament. 

L'ocupació de. Ja c.a;;a i de les Çependències ex 

pressades haurà de seguir Ja sort del contracte de 

conreu a què vinguin <rfectades. 

El masover podrà servir-se de les eines del 

mas per al conreu de la terra: 

No es podran fixar en els contractes de maso

veria pagaments ni obligacions per adjutori, ni 

jornals esp ecials de més a més ni lliurament d 'es

p ècies que no siguin a compte del pre u con

tractat. 

Article sisè. El pagament del preu d'a rrenda

ment es farà segons els costums de cada comarc.a, 

però ni en ,els contractes existf nts ni en els que 

es facin d'aquí endjlvant, es podrà convenir el pa

gamen t a l'avançada . Quan l'ús i costum de laco

marca no signi al trament, s'entend cà que J'aiTen

dament s'ha de pagar per mitges anualita ts ven

çudes. 

Article setè. Cap contracte dc conreu no es 

podrà referir a una extensió de terres superior 

a Ja que reguereixi, a més del treball del con

reador, dels seus ascendents i descendents di rec

tes, germans o afillats de dret, el treball de jor

nalers en proporció superior a Ja de la r¡uarta 

part de la feina, du rant l'any agrícola. 

Per <:;x:cepció, quan el contracte es refereix i a 

terres de regadiu que siguin objecte de conreu 

intens, el treball de jornalers podrà arriba r a Ja 

tercera part de Ja feina necessària durant l'any 

agrícola. 

Per a determinar, en cada cas, Ja quantitat de 

_!;re,ball dels jornalers en les proporcions especifi

cades en els paràgrafs anteriors, es tindrà en 

compte l'extensió de totes les terres qu e el con

reador posseeixi en propietat o en mèrib d 'al

tres contractes de conreu. 

Article vuitè. La Junta Arbitral corresponent 

tindrà competència per a rebre les denúncies p er 

jncompliment del disposat en l'article ante rior i 

procedí r a Ja seva comprovació. 

Les denúncies .hauran d'ésse r fetes per veïns 
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de Ja localitat on radiqui la finca o finques objec- dret a l'exercici, dins igual espai de temps, del 

te dc· la mateixa. dret de reserva establert en l'article 14 d 'aquesta 

La Junta Arbitral, un cop comprovat l'incompli- Llei. 

ment, estarà facultada per a arrendar, en nom del 

propietari i a favor del denunciant, la totalitat o 

el sobrant d Ja terra objecte de Ja denúncia. Cas 

que el denunciant, pe r qualsevol causa, no vol

gué~> ésser l'arrendatari, Ja Junta Arbitral podrà 

exercir Ja facu ltat expressada a favor dels con

readors dc Ja terra de Ja localitat per ordre de 

llur major necessitat, o, en defecte d'aquests, a 

favor de les Cooperatives o Sindicats de Produc

ció agrícola de la mateixa població. 

Article novè. Els contractes de conreu bau

ran de formalitzar-se en document pú blic o en 

docum nt privat qu e s' estendrà· per triplicat en 

els impresos ajustats al model q ue fixi el conse

ller de. jus tícia i Dret. 

Quan el contracte s'atorgui en docum en t pri· 

vat, un dels seus exemplars serà presentat al Re

gistre de Contractes de Conreu que la Generali

tat crearà am b l'obligació de ll iurar-ne còpies de

gudament certificades, als intet·essats que les sol

li citin . 

CAPITOL II 

DuRADA DELS CONTRACTES 

Articl · 10 . La durada mínima dels arrenda• 

m ·n ts rc•gulats en aqu esta Llei serà de s is anys. 

Article 13. Els contractes de conreu, atorgats 

o que s'atorgu in per fiduciari reservista, compra

dor a carta de gràcia o empenyorament, o p er al

tres titulars de domini o dret real amenaçat de 

revocació si es produeix aquesta, donaran dret al 

propietari a la revisió especial i al dret de res.er

va exercits en la forma disposada en l 'article an

terior. 

Aquesta disposició és aplicable a les situacion~ 

jurídiques d'hereu o posseïdor civil. 

Article 14. En acabar el termini contractual o 

alguna de les seves pròrrogues, el propietari po

drà donar per finit el contracte i reprendre Jà 
terra quan s'obligui a conrear-la directament ell o 

els seus descendents o afillats de dret que facin 

v ida comuna amb ell . 

El propietari cap de casa només podrà fer ús 

d'aquest dret pel que toca a tenes a les quals 

pugui atendre amb el treball propi i amb el dels 

seus ascendents i descendents directes, germans 

o afillats de dret , de manera que si utilitza el tre

ball de jornaler en proporció superior a l'esta

blerta en l'article setè s 'entendrà que no com

pleix aquesta condició. 

Aquesta facultat del propietari, està condicio-

Si l'a rrendatari durant el darrer any del termi- ' nada: 

ni contractnal í almenys sis mesos abans de finir 

_el s · u ven,cimcnt no avisa l'arrendador, per es

crit, Ja seva volu ntat de donar p er acabat el con

tracte, s'entendrà tàcitament que opta p e r la 

pròrroga per un període de sis anys més, i aix í 

successivament. 

Article 11. Q uan per circumstàncies ·ignora

des en contractar la continuació dels contractes 

regulats en aquesta Llei esdevingués perjudicial 

al conreador, aquest estarà facultat per a fer 

abandó de la terra o per a fer ús del dret de re

visió finit que sigui el primer any agrícola i dins 

del segon any. 

a) Al r equisit de notificar-bo al conreador un 

any abans del termini de dur ada del contracte o 

de la pròn-oga en curs. 

b) A conrear directament la terra per un ter

me 110 menor a sis anys. 

e) A que les terres no estiguin subjectes al 

dret d'adquisició regulat en aq uesta Llei. 

d) A pagar les millores al conreador en la 

forma fixada en aquesta Llei i de més a més una 

indemnització equivalent a una anualitat de renda 

per cada sis anys que porti de durada el con

tracte. 

Article 15. L'-arrendatari que per haver fet ús 

el propietari del dret de reserva establert en l'ar

ticle anterior, hagi estat privat de la terra abans 

arrendada, podrà tornar a la terra en les cond.i-

que la propietat de la ter ra sigui tt·amesa a htol 

uni\·ersal o singula1·, lucratiu o onerós o que s'hi 

constitueixi un d1·et real. · 

Article q. El dret del conrt>ador derivat dels 

contractes de conreu, es transmet per causa de 

mort als seus here us legítims o tes_tamentaris sí 

bo són els seus ascendents o descendents direc

tes, la seva esposa o els seus afillats de dret i els 

seus adquirents queden subrogats activament i 

passivament en Ja seva condició jurídica. 

Els adquit·ents del dret per causa de mort po

dran donar per finit . el contracte avisant per es

crit el propietari abans de transcórrer els tres 

mesos següen ts a la mort del causant, però hau

ran de continuar e l conreu fins a l'acabament de 

l'any agrícola en curs. 

Articl~ 18. El dret del conreador,.derivatd'un 

contracte de conreu, no pot ésser embargat. 

Els fruits pertanyents al conreador sols podran 

ésset· embargats en una meitat de llur import. 

Article 19. Queden suprimits els subarrenda~ 

ments, i en general, tot contracte de conreu que 

tingui per objecte el dret de rivat d'un altre con• 

tracte d'igual naturalesa, però seran permesos els 

¡·elatius a aprofitaments parcials dels productes 

obtinguts i que, per a millor benefici, exigeixin la 

intervenció d'altri. 

Els contractes de subauendament existents es 

considera ran transformats en contractes d'arre11· 

da ment; ent_re el propietari i el s ubarr~ndatar4 

· mitjançant que aq uest dedueixi la corresponent 

petició davant la Junta Arbitral durant el primer 

any de vigència d'aquesta Ll e i. 

Transcorregut aquest primer anJ> de vigènci~ 

de la Llei sénse que el subarrendatari faci ús del 

dre t que li dón a el paràgraf anterior, podrà el 

subarrendador, . durant el mig any següent, des

nonar-lo. 

Després del primer any i mig de vigència d'a· 

questa Llei naixerà a favor del propietari, l'exer· 

cici del dret que li dóna l'apartat e) de l'article 22. 

Per excepció, el conreador, en estat de vellesa 

o ¡impossibilitat física, els representants legals 

dels seus hereus menors d'edat i la vídua que 

hagi adquirit del marit el dret de con reu, po-

Quan, p e r circumstàncies sobrevingudes, la 

continuació dels contractes regulats en aques ta 

Ll ei esd vingués perjudicial al conreador, sem

pre que el perjudici no sigui inferior al tet·ç del 

producte mitjà de ia terra en un quinquenni i si

gui produït per causes extraordinàries que modi

fiquin la naturalesa de la terra o de la finca, 

aquest es ta rà facultat per a fer abandó de la terra 

finit que sigui l'any agrícola, o per a fer ús dei 

dret de revisió, pe rò haurà de notificar una o al

tra decisió abans dels sis mesos datTe¡·s de l'any. 

clons que la tenia abans i amb els mateixos dre1s d.-an subarrendar. Aquests subarrendaments 

Article 12. Tots els contractes de conreu ator

gats per l' usufructu ari sense ·consentiment 'del 

nou propietari, o pel marit sense el de la muller 

1·especte el la terra apot·tada en dot inestimat, o 

pels representants legals tots sols, o pels admi

nistradors judicials, podt·an ésser objecte d'una 

l'evisi6 especial quant al preu estipulat, que hau·

rà d'exercitar-se pel propú:tari davant de !aJun

ta Arbitral dins l'any segi.i:ent i:l'l1aver entrat en d 
ple domini de la sevi.! propietat. ·També tindran 

anteriorment adquirits en els casos següents: 

a) Si el propietari que s'hagués reset vat terra 

per a conrear-la directament no fes o#no ho fes 

eñ la forma i en el període de temps fixat en l'ar

tfcle anterior. 

b) Si el dit propietari ar¡;endés la finca a urt 

tercer durant els sis anys de conreu . obligatori. 

e) Si el propi etari deixés ·Ja terra itnproclucti

va en l'esmentat període. 

Si el propietari vengués la terra abans d'aca

baT el període obligatori de conreu directe, es ta

rà obligat a indem nitzar l'arrendatari amb l'ini

port d'un any de l p reu dè l'arrendament per cada 

any que li rnanqui firis a l 'extinció del dit perío

de obligatori. 

Article •6: E ls drets · i: ·obligacions derivats 

dels contractes de con reu , subsisteixen ebcara 

sols subsi stiran' mentre concorrin les expres· 

sacies circumstàncies en els respectiu s subarren· 

dadors. :• ·· 

Article· 20. L'arrendam ent s'extingeix: 

a) Pe r l'acabamen t del t~rmini establert. 

·b) Per la resolucïó èel con tracte. 

e)-' Per la pèrdua de la cosa arrendada. 

Article 21 . L' incompliment d 'obligacions con-

tractuals o lega ls ·del contracle de conreu, per un 

dels interessats, donarà dret a l'altre a demanar 

1a 1\:scisió del ·co'ot6acte. El que i1agi complert les. 

o o i·gicfons legals· o contractuals tindrà ·dret a de
ma.tlt'~~ la \'ndèn1nització del s danys i perjudicis 

sofert$ iïa 'i-esbiu'd6 del con tracte,- o sels aquella. 

inhen\'¡}itzirtfêl si' ' r~n'u 'ntia a la ' resoluci'ó' del ton

td.ct~. -"· · ·· ., · · •· 

A rticl è 22. L'arren'dador p1odrà clesnonàr'ïudí-
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ci alment l'arrendatari, ún icamen t pe r alguna dc sàri es i millores úti ls fetes per aquell a la tc r-r;r, 

Jes·ca usc~ ~egiien-ls: 
-a) Pé r ha1·cr fel ú~ el p ropieta ri. del di-et dc·: 

resúva en les condi cions previstes en aqu esta 

Llei. 
b) . Per manca de pagament de I 'arrenda111 ent 

convingut en el contra~te. 

e) Per suharrendament atorgat per l'arrenda

tari fora dels casos previstos en l'article 19. 

d) Per deixar de conrear la terra per abandó 

de més d'un any o per destinar-la a un ús que no 

sigui el de conreu. 

Article 23. No es considerarà incompliment 

t'adopció pel conreador de noves fórmules, pro

cediments o elements que tendeixin a intensifi

car o millorar la producciÓ agrícola, sense min

va de la fertilitat natural de la terra. 

L'arrendatari podrà evitar el desnonament con

signant en la taula del Jutjat dins els vuit dies 

segU ents a la citació, l'arrendament endarrerit 

juntament amb 1 'import de les costes causades 

per la seva culpa fin s al moment de la consig

nació. 

El desnonament per les causes a), b) í e) de 

l'article anterior es tramitarà per · Ja jurisdictió 

ordinària seguint la Llei ct'·enjuiciament civil. El 

desnonament pèr la causa d) requerirà una reso

lució prèvia favorabl e de la Junta Arbitral del dis

tricte. 

Article 24. En tot cas de resolució del con

tracte l'arrendatari tindrà dre.t a continuar a la 

finca fins a l'acabament de l'any agrícola. 

Article 25. El propietari podrà donar per re

solt el contracte de conreu que afecti t erres que 

per raó de llur proximitat a poblaciqns, siguin o 

es puguin considerar com a solars urbans i tin

guin un sobrepreu de més del so pe¡- roo del va

lor que tindrien com a terres exclusivament del 

conreu, quan pretengui edificar o hagi venut amb 

aquest objecte. La resolució es r eferiril. a la por

ció de terreny necessària per a l'edificació, s'hau

rà de respectar l'any agrícpla en curs i el preu 

sempre que s ubsisteix in en deixar la finca . 

S'entén. per despeses necessà ri es les i.nd is pen

sables per a · mantenir la finca en la mateixa for

ma que es va contractar i les í mposades per la 

Llei o organismes estatals din s els límits de ll ur 

competència. 

S'entén per útils les millores que causin aug

ments a la producció o valor de la finca i no si

guin d'ornamentació o comoditat per qu i la gau

deixi. 

La prova de les millores realitzades correspon 

sempre al que les reclami. 

En cas de dubte envers la naturalesa de la mi

llora, s.e sotmetrà a la resolució de la Junta Arbi

tral. Serà nul el pacte de renúncia a millores, 

qualsevol que sigui la part a Ja qual pogués afa

vorir. 

Article 28. Les despeses necessàries i les re 

paracions extraordi.nàries, la necess itat cie les 

yuitlS hagués estat avisada al propieta1·i oportu 

nament, aniran a càrrec del propietari. Si aq u e~ t 

¡¡o complís la. !;eva obliga,ció el conr~ado1: podrit 

utilitz~r-les per compte"_ del propietari . Per a_fer

ho, el conreaclor ·baurà d'obtenil" e l permís pre vi 

de la Junta Arbitral corresponent, la qual no po·

drà atorgar-lo sense haver escoltat el propietari 

o comprovat la seva resistència. 

El conreador podrà reclamar del propietari, 

immediatament de fetes aquestes despeses, la 

quantitat esmerçada. 

Article 29. Les millores útils hauran de rea

litzar-se per mutu acord. Cas de negativa del pro

pietari a l'acord, l'arrendatari haurà de proposa r 

la realització a la Junta Arbitral, provant la con

veniència de la millora i presentant · un press u

post del seu cost. La Junta Arbit ral, escoltant el 

propietari i amb els seus assessoraments que es

timi oportuns, acordarà o no la realització de les 

millores que hauran de subjectar-se al press upost 

presentat o a aquell- altre que acordi la pròpia 

Junta, la qual auto~itzarà el conreador per a rea-
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Article 34. L'a.ccit1 el millores haurà cl' t"xec

cilar-lil el conreador en d nralt- ix juclici .:cu:-quc!;: 

es· plantegi la resolució del contracte.-: . _ 

Article 35· L'abonament de millores aL con 

reactor serà compensable a;mb les quantitats que

aquest degu i al propietari per danys o deteriora

ment de la terra de què en sigui responsÇtble o 

per preu no satisfet, sempre que hi concorrin els 

r equisits exigits per a la compensació. 

El conreador podrà ret irar les millores útils 

que puguin separar-se sense detriment de · la 

terra. 

Article 36. El conreador haurà de p ermetre 

les millores necessàries o simplement d'embell i

ment i comoditat que vulgui fer el prop ietari. 

Les millores d 'embelliment don aran d re t al 

conreador a la rebaixa del p reu d'arrendament 

en la propor ció que hagin perjud icat la producció 

cje les fin ques. 

CAPÍTÇ)L fV 

·• Rr;;v¡sroNs: 

Article ·37 . Els conti'actes de_ co~weq regu) ats 

per aquesta Llei pod_ran ésser sqtf!lesç¡s_ a revisió: 

a instància çleJ con_¡:~~dor Ç> __ de) propiet'!ri, - amb

subjecció a les normes estable rtes en e_!~ .~~gents_ 

aJ:ti cles, al sol efecte de . Ja reducqq o augm ent 

del pre u. 

Els efectes dc la revisió, un cop sigui ferma, e§. 

produi ran a partir de l'any agrícola en què fou 

derr.anada. 

Article 38. Les revi~ions hauran cie demanar

se pel con reador o pel propiela l"Í a la Junta 

Arbitral. 

Seran principis fonamen tals a què les revis ions 

hauran de suojectar-se: 

a) Tot contracte de con reu ba de proporcio. 

nar al conreador un benefici un cop ded uYda la 

. quanti tat que representin els jornals i altres des

peses inexcus.ables d'explotació, que necessiti el 

con reu de la terra objecte d'aquest, calculats se. 

gons el pre u de cada locali tat. 

b) Tot contracte de conreu ba de p roporcio-

d'arrendament sofrirà una reducció proporcional. litzar-les. -nar al propietari una uti litat, un cop deduïda la_ 

El propietari o el comprador hauran de comen- Article 30. Quan el propietari doni pe r finit el quantitat que representin les cà rregues que pe r 

çar les obres dins l'any següent a la data en .Què 

el conreador hagi deixat lliure el terreny ex

pressat. 

Si el propietari o el comprador incomplissin 

l'obligació d'edificar clins el termini assenyalat, 

el conreador podrà reivindicar el conreu del ter

reny i tindrà dret al triple ·del preu que, en la 

quantia proporcional a l'expressat terreny, ha

gués abonat el darrer any, o aquella major in

demnitzacij) dels danys i perjudicis soferts. 

Article 2.6. En cas d_'expropia¡::ió fo rçosa l'ar

rendatari que po1 ti més de deu anys a la finca 

tindrà dret a un quart del preu abonat al propie
tari. 

CAPÍTOL III 

MILLORES 

Arti cle 27. Extingit per qualsevol causa el 

contracte de conreu, el conre<!dor podi-à reclama ~ 
al propietari l'abonament de les despeses geces-

contracte de conformitat amb aqu esta Llei, e.l 

conre~dor no pqdrà reclamar l'abonam ent de les 

despeses i millores realitzades durant els dotze 

<!_arrer~ mesos qe la seva vigència. 

Article 31. El propietari haurà d'abonar les 

millores reintegrant l'import de les inve rsions o 

aportacions fetes pel conreador. 

Article 32. La rompuda de terres, les expla

nacion~, plantacions, construccions i altres obres 

anàlogues efectuades pel conreador en complí 

ment d'Dbligacions contractuals , hauran d 'ésser 

abonades pel propietari si fa ú; del dret de re

serva de terres en Ja forma que li p ermet l'arti cle 

r 4 d'aquesta Llei. 

Article 33 · No seran abonables en cap cas al 

conreador les despeses necessàri es ni les millores 

útils ni ·els treballs i obres a què fa re ferència 

1: a~ticl~ a·~terior g~an abandoni el con reu de la 

terra, 

contribució terr itorial i altres impostos gravin la 

t;_erra-que en sigu i objecte. 

Article 39· Les Ju ntes Arbitral, dins els priR

cipis fonamentals que regula l'article anterior, 

procediran a la fixació de les revisions, quan no 

hi hagi mutu acord entre propietari i conreador, 

atenin t-se a les següents normes: 

Pri mera. El preu d'arrendament no podrà ex

cedi r del 4 per 100 del valor que tingui la ter ra. 

Segona. On hi hagi cadastre el valor· de la 

terra serà la quanti.tat resultant de multiplicar per 

20 eJ.Jíquid impo¡;¡ible. 

Si el propietari ha fet millores posteriors al 

cadastre que representin un augment de rique• a 

Q una transformació en Ja producció, el valor d'a

questes millores augmentar/I la capitalització feta 

segons el paràgraf anterior. 

Tercera. On no hi hagi cada ... tn:: per a fixar t1 

yalor de la terra es tindran en compte_ totes a~ue 



ff¡·:; dacl1 ~ •. tp rcdatiom; i assessoraments tècnic 

que es creguin convenients, i es consideraran da

des fonamentals Ja mitjana de I~ prod ucció du

rant els sis anys anteriors; el valor de co mpra

venda durant el mateix període quan hagi existit 

ac¡uest traspàs de domini ; i el pt·eu un itari per 

hectàrea establert p el costum a cada locali tat. 

Quarta. Caldrà tenir en compte, també, les 

aportacions i prestacions q ue faci n el propietari i 

el conreador, a ix í com l 'amortització de les plan

tacions i de les mil lores abonables a les pa rts co n

tr •ctants. 

Article 4o. Una veg .• da fixa t per la Jun ta Arbi

tr.•l el preu d ' ~ rrenda ment no podrà ésser dema

nada nova revisió fins haver transcorregut sis anys. 

Article 4 1 . E l con reactor podrà reclamar la 

revisió al sol efecte d 'obteni r una rebaixa pro

porcional del preu , quan per efecte d'acciçlents o 

calamitats extraordinàri es hagu és disminuït, en 

més de la te rcera part la productivitat habitual 

de la te rra o s' hagués perdut més de la tercera 

part dels fruits sempre que la dita pèrdua no fos 

imputable a negligència del conreador per no ha

ver-les posat a resguard segons el costum norm al 

a Ja comarca. 

Aquestes revi sions quedaran limitades a una 

rebaixa en el preu, proporcionada a la disminució 

de la producció hab itual de la terra o a la pèrdua 

de frui ts soferta. 

No hi haurà dret a la reducció o condonació 

q uan Ja collita o fruits perdu ts fossin susceptibles 

d'ésser assegurats. 

Article 42. Q uan durant un contracte de 

conreu desa paregui una par t de Ja terra o si

gui a fectada d 'expropiació fo rçosa i resulti 

d 'i mposs ible con reu o hagi de destinar-se a un al

tre conreu de molt inferior rendiment al previst 

en el contracte, o bé el propietari rad a la finca 

reparaci ons necessà ries que provoquin una dis

minució apreciable en Ja producció de la terra, el 

conreador podrà tri ar entre rescindir el contrac

te o acudir a Ja Junta Arbitral en sol·licitud d'una 

rebaixa proporcional de l'arrendament. 

CAPÍTOL V 

DRET n'ADQUISICIÓ 

Article 43. El conreador de terres, a títol de 

contracte agrícola, té el dret d'adquisició del seu 

domini mitjançant l'abonament del seu valor al 

propietari i el compliment dels preceptes d'a

quest capítol. Aquest dret és - aïlladament irre· 

-nuncio.ble i inalienable, ni és susceptible de gra

vamen ni pot ésser exercit per creditors en virtut 

d' acció subrogatòria i encara que és inscrivible en 

el Registre de la Propietat, no· és indispensable 

Ja seva inscripció perquè tingui efectivitat. 

Article 44, Per a l'exercici dels drets d'adqui

sició, és necessària la concurrència dels requisits 

següents: 

Primer: Que es tracti de terra conreada en vir

tud de coótracte d'explotació agrícola, regulat 

per aquesta Llei. 

Segon: Que els elits contractes s 'hagin mantin

gut per un període cie més de divuit anys. 
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Tr rcC'r: (,Jue la subsistència del conrl' u, IJasc 

del dret d'adquisició, sigui pel treball directe del 

que vulgui fer ús d'aquest dret o pels dels seus 

ascendents o descendents directes, germans, cÒn· 

juges o afill ats de dret. 

Quart: Que el conreador estigui al corrent de . 

pagament del preu en el moment d'exercitar el 

dret d'adquisició. 

Cinquè: Q ue les terres q ue pretengui adquirir 

e l conreador, soles o sumades a les que ja posseís 

en prop ieta t , no depassin la limitació estable rta a 

l'articl e setè el 'aq U< s ta Llei. 

Sisè: Que les terrt's q ue pretengui adqui rjr el 

conreado r p er raó de la seva prox im itat a pobla

cions, no sigu in o no es p uguin conside rar com·a 

solars urba ns i no tinguin un sobrepreu de més del 

so per 100 del q ue tindrien corn a terres exclu

sivament de conreu. 

Article 45· El dret d 'adquisició s'estén a les 

edificacions i millores dominials que hi hagi a la 

terra adquirida. sempre que, segons el contracte 

de conreu, correspongui el seu ús al ,conreador. 

Article 46. En els casos de subarrendament 

permès en l'article 19 d'aquesta Llei, el dret 

d 'adquisició correspon a l'arrendatari o subarren· 

dador, comptant-se al seu favor, per a completar 

el te rmini de 18 anys que la Llei assenyala, els 

anys de duració del subarrendarnent, 

Articl e 4 7. A falta cl 'acord entre les parts, la 

dete rminació del preu d'adquisició s 'efectuarà 

p er la Junta Arbitral, apli cant les regles que per 

a fixar el valor de la te rra estableix l'article 39 

d 'aquesta Llei. 

Es deduirà del preu d 'adquisició el valor de 

les càrregues que gravin les te rres. 

Article 48. El conreador podrà pagar el preu 

d':tdquisició fixat en una sola vegada o en quinze 

terminis anuals amb abonament d'interessos al 

s per cent per les quantitats degudes i no pagades. 

Després de pagar el primer termini anual, 

l'arrendatari podrà inscriure el seu dret al Regis· 

tre de la Propietat· per anotació preventiva que 

es cancel·larà quan s'hagi pagat el darrer termini, 

per a convertir-se en inscripció definitiva. 

. El conreador perdrà el dret d'adquisició si dei

xés d 'abonar dues anualitats fixades segons el 

paràgraf primer d'aquest aFticle. 

La dis pusici•í anlerio t: no p e rjud ica el dret 

d 'adquisi ció dels ascendents o descendents, ger

mans, cònjugues o afillats de dret del conreador 

que siguin els seus hereus legítims o testamenta. 

ris i que convisq uin amb ell. 

Article 51 . Totes les terres que el con reador 

adq ui reixi fent ús del d ret d'adquisició que re

gula aquesta Llei, const itui ran el «patrimoni fa. 

miliar> , q ue serà inembargable i que l 'adquirent 

no podrà transmetre a títo l onerós o lucratil! 0 

qualsevol altre inter-vius. 

Article ,52. Qua n el conreador pretengui ad

qui rir només LI na de les peces de terra que con

reï d'un mateix propietari, ja sigui per voluntat 

pròpia, ja sigui en mèri ts de la limitació que es

table ix J' ;¡partat ci nq uè de l 'article 44, incumbirà 

a les Juntes Arbitrals escollir la part que ha d'és· 

ser objecte del dret d 'adquisició, de no existir 

previ acord er¡tre el conreador i el propietari . 

Articl e 53 . La Junta Arbitral, si el conreador 

ho demana, podrà concedir moratòria a Ja quota 

anual d'amortització quan s'hagi ·produït la pèr· 

dua de més de la meitat de la collita normal de l:t 

finca objecte del contracte, a conseqüència de les 

calamitats previstes a l'article 41 cl'aquesta Llei. 

La Junta Arbitral fixarà al mateix temps la re· 

partició en els anys successius de les quotes o 

part de quotes ajornades. 

Article 54: L'adquisició es formalitzarà sem· 

pre amb escriptura pública. Si el p1·opietari no 

atorgués la corresponent escriptura en el ·termini 

que. li haurà fixat la Junta Arbitral, el jutge l'ator· 

garà en judici en nom del rebel. 

A-rticl e ss. El dret d'adquisició no podrà exer· 

citar-se pel conreador qu;¡n el contracte s'hagi 

atorgat pels represenünts legals del propietari 

menor d'edat, incapaç o absent, o pel marit si es 

tracta de terra aportada en dot inestimat. 

Article 56. Contra les resolucions de les Jun· 

tes Arbitrals en tot el que fa referència a J'exer· 

cici del dret d 'adquisició, sols cabrà el recurs 

d 'apel·lació davant el Tribunal de Cassació de 

Catalunya, contra. la sentència del qual no es do· 

narà cap altre recurs. 

CAPITOL VI 

EL CONTRACTE DE .RABASSA MORTA 

Article 57. Els contractes de conreu que tin· 

Article 49. El dret d'adquisició haurà d'éssèr guio caràcter emfitèutic: temporal, com els de ra· 

exercit pel conreador dintre l'any següent al nai

xement del dret al seu favor pel transcurs dels 

divuit anys de conreu continuat, en els tennes 

que la Llei determina. 

Respecte dels conreadors que es trobin -en 

condicions legals d'exercir el dret d'adquisició en 

promulgar-se aquesta Llei, el termini d'un any' 

establert al paràgraf anterior es . cornf!nçarà a· 

comptar al cap de dos anys de la promulgació de 

la pròpia Llei. 

Article so. El conreador que no faci ús del 

dret d'adquisició dintre el termini establert en 

l'article anterior perdrà el dret d'exercir-lo fins 

~ue hagi trenscorregut altres divuit anys de con

reu continuat, 

bassa morta i altres d'igual condició jurídica, en 

virtut dels quals el propietari d'un terreny el ce· 

deix a una persona' p èr a l'explotació agrícola, 

quedant aquesta obligada a rompre '! i p lantar-lo 

o sembrar-lo a . expenses principalm ent seves, 

abonant al p-ropietari un cens o quota anual en 

concepte de pre u, seran considerats com a cen· 

sos emfitèutics redirÍ1ibles a voluntat del conrea· 

clor i segons les n01·m es d'aquesta Ll ei, qualse· 

vulga que sigui la denominació i terminis asse· 

nyalats en el con.tracte. 

Pe r a l'exercici del dret de redempció caldrà 

que el rabasse.r estigui al corrent de pagament 

en el moment de fer-ne ús. 

Article ~8 . A manca de conveni entre )es 



parts, la dete rm inació del pi·e u de redempció el 

fixarà Ja Comi~sió Arbitra! atenent-se a! valor de 

la finca en el moment d'establir-se Ja rabassa . 

-En defecte d'aquesta dada, al valor assenyalat 

en l'avenç cadastraL I si aquest no existís, al valor 

assenyalat en l'amillarament anterior a l'any 1930. 

Capitalitzant, en tots els casos e!' líquid im poni

ble al 4 per 1 o se s umarà o restarà al capital es

timat. 
a) A favor del propietari Ja quantitat corres

ponent a l'auxili e'conòmic (jornals, plantes o di

ners) excepcionalment bestrets al rabasser per 

tal de plantar la rabassa o replantar-la. 

b) -A favor del rabasser el dret d'entrada pa

gat a l'establiment de la rabassa, si en pagà. 

Article 59· El just preu que resnlti d'aplicar 

les normes de l'article anterior, el rabasser el po

drà pagar en una sola vegada o en quinze termi

nis anuals a pagament d'interessos al 5 per 100 

per !es quantitats degudes i no pagades, com es 

fa a les vendes a pagament ajornat. 
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Sisè: En els casos cl 'expropiaci<Í for çosa per 

causa d'utilitat pública. 

Aquest retracte prevaldrà a tots els altres re

tractes ! ~gals . 

Article 63. Quan es tracti d'alienacions afec

tes al dret expressat en l'article anterior, si el 

propietari· notifica al conread or Ja seva decisió 

d'alienar, i li expressa el preu definitiu ofe rt o el 

que pretengui, aquest, dins el termini çle trenta 

dies segileuts als de l'avís, podrà fer ús del dret 

de tanteig, pagant o consignant el preu. 

Article 64. Si el propietari no donés l'avís 

preceptuat en l'article anterior, o atorgués aliena· 

ció a favor de tercer abans de trenta dies, o des· 

prés de finit aquest termini alienés .per preu o 

condicions substancials diferents de les comuní- · 

cades al conreador, aquest podrà exercitar e.! re

tracte, dintre els trenta dies n'aturals següents a 

l'assentament d'inscripció de l'alienació al Regis

tre de la Propietat, o dos després q 11e ba gi tingut 

coneixement de Ja venda. 
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Lc" amortitzacions dc les pl antacions no po

dran pacta r-se per menys de deu anys ni per un 

temps més llarg de la durada normal de Ja planta. 

Article 69. Es consideraran aportacions del 

conreador, l'import dels jornals de tota mena que 

faci o aboni segons el preu de Ja localitat, els 

avan çaments en metàl-Iic o en gra de ~embradura, 

adobs, · remeis, l 'amortització de les plantacions 

que hagi fet, serveis en instal-lacions mecàniques, 

entreteniments de carros i altres d'anàlegs. 

Article 70. El contracte de parceria es regit-à 

per les disposicions relatives al contracte de so· 

cietat, entenent-se que és una societat civil par· 

ticular. 

La duració del contracte s'establirà per un ter• 

mini mínim de sis anys, pronogables tàcitament 

per iguals períodes contractats. Cada termini de 

contracte podrà rescindir-se per les parts avisant 

amb un any agrícola d'anticipació. 

Article 7 1. La distribució dels productes o 

beneficis entre el parcer i el propietari es farà 

Després de pagar el primer termini anual el 

rabasser podrà inscriure el seu dret al Registre 

de la Propietat per anotació preventiva que es 

cancel-larà quan s'hagi pagat el darrer termini, 

per a convertir-se en inscripció definitiva. 

Article 65. Les accions derivades dels drets en proporció a les respectives aportacions, però 

Article 6o. Les terres que constitueixin dot 

inestimat o pertanyin a menors u a incapacitats, 

no seran susceptibles d'ésser redimides mentre 

el propietari tingui els expressat ca 1·àcters j ui'Í

dics. 
Article 6r. Durant el temps en què el rabas

ser no faci ús del dret de redempció i continuï 

subjecte al pe.gament del cens o quota -part, po

drà acollir-se al procediment de ~-evisió dei preu 

d'arrendament establert al Capítol IV d'aquesta 

Llei. 

Les Juntes Arbitrals aplicaran, per a fixar l'im

port . revisionat del cens o qnota part, les ma tei

xe~ normes que regulen el preu d'arrendament. 

CAPITOL VH 
DRETS DE TANTEIG, RETRACTE I RESCAT 

Article 62. En !es alienacions de terres sub

jectes a contractes, el conreador tindrà el dret 

de prelació i el de retracte d.e Ja terra objecte dc 

l'alienació excepte en els casos segUents: 

_Primer: Quan l'alienació sigui feta a favor del 

propietari d'una part indivisa. 

Segon: En cas d'alienació a favor d'un fiJI 

adoptiu de dret del propietari, o dels descen

dents d'aquest, sempre que - l'adoptat visqui en 

companyia de l'adoptant. 

Tercer: Quan la terra hagi estat a¡>ortada en 
dot inestimat. 

Quart: Quan ~alienació no ha e§tat feta a títol 
onerós. 

Cinquè: En les permutes o en les retrovendes, 
0 en les transaccions mentre no intervé diner, o 

si hi inten·é en forma que la quantitat lliurada si

gui inferior ai just preu cie Ja cosa, o en les alie

nacions en les quals no sigui possible una subro

gació exacta del comeador en !es condicions 

substancials pactades en el contracte d'alienació. 

regulats en aquest article hauran d'exercitar-se 

davant la jurisdicció ordinària i pels 'tràmits dels 

incidents. 

CAPlTOL VIII 

CONTRACTA DE PARCERIA 

Article 66. Eis contractes de conreu seran de 

parceria sempre que el propietari aporti, a més 

de l'ús de la terra, uua quarta part o més del ca

pital necessari per a Ja seva explotació i percebi 

una part dels fruits o beneficis. 

Els contractes de conreu en què l'a portació del 

propietari de més dé' l'ús de Ja terra, no arribi a 

l'expressat 25 per 100 es conside raran contrac 

tes d'arrendament a tots els efectes d'aquesta 

Llei. 

No tindran el concepte d'aportació del propie

tari, ai sol efecte de calcular Ja seva participació 

en el capital d'explotació i, pe r tant, conèixer Ja 

naturalesa jurídica del contracte, les aportacions 

que faci en Ja tria de bestiar complementària. 

L'extensió de terra que comprengui tot con

tracte de parceria no podrà ésser superior a Ja 

prevista en l'f-rticle setè d'aquesta Llei. 

Article 67. Els contractants fixaran en el con

tracte l'import del 25 per 100 dei capital d'explo

tació i determinaran la inena de les aportacions 

del propietari i valoraran cada una d'elles. Tam· 

bé es puntualitzarà en el contracte la proporció en 

què s'hauran de partir entre els contractants els 

productes de l'exJ2lotació agrícola i la forma d'in 

tervenir el propietari en Ja recol-I ecció de fruits. 

Article 68. Es consideraran aportacions del' 

propietari, totes les que faci sense estar-hi obli

gat per altres artic!es d'aquesta Llei, com ara 

subministrament d'aigua de regadiu, jornals fets 

pel propietari o pagats per ell, l'amortització de 

les plantacions fetes pel propietari, el s edi fici s i 

construccions, els serveis d'inslal-lacions mecàni

ques, els avançaments en metàl-lic o en gra ae 

sembradura, adobs, remeis, entreteniment de car

ros i altres de semblants. 

el parcer no podrà rebre menys de Ja meitat ni 

el propietari menys d'on terç. 

Als únics efectes de determinar aquesta pro

porció d 'aportacions, es tindrà en compte el 

preu d'arrendament de la terra, calculat en la 

forma dispusada en l'article 39 d'aquesta Llei. 

Article 72. Les Juntes Arbitrals seran les úni· 

ques competents per entendre de l'import del 

tant per cent de capital d 'explotació aportat pel 

propietari i, per tant, per a fixar Ja naturalesa ju

rídica del contracte. També entendran en tots els 

problemes econòmics que respecte a aportacions, 

a participació de productes o beneficis i a liqui

dació, es suscitin entre els contractants. 

Article 73. Es considerarà causa de rescissió 

del contracte: 

a) ;\/Ianifestes deficiències en el con1·eu. 

b) Perjudicis e\•idents i de mala fe ocasionats 

a la propietat. 

e) Deslleialtats en frau contra el propietari, 

en el lliurament dels productes de Ja terra. 

L'acció es plantejarà davant Ja Junta Arbitral 

de Districte. 

CAPITOL IX 

J U!'ITES ARBITRALS 

Article 74. A cada cap de Districte el Govern 

de Ja Generalitat organitzarà una Junta Arbitral 

que coneixerà privativament totes les qüestions 

que resultin de l'aplicació o interpretació d 'a

questa Llei. Excepcionalment quan ho determini 

el Govern de Ja Generalitat una Junta Arbitral 

podrà estendre Ja seva jurisdicció a un o més 

partits judicials limítrofes. 

Article 75· Cada Junta Arbitral es compondrà 

d'un President, q uatre Vocals i quatre Suplents. 

Actuarà de Secretari, a falta de designació espe

cial , el que bo sigui del Jutjat de primera instàn

cia o el secretari dtl Municipi de l Cap dc Partit. 

Article 76. Els presidents de les Juntes Arbi

trals seran nomenats pel Go,·ern de Ja Generali

tat a proposta d'un Tribunal encarregat de jutjar 
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un cuncur<;-oposició que en cada cas es con,·oca

rà a l'efecte. 

Article 77 . En el Decret de Ja Generalitat q ue 

ordenarà: Ja constitució d'u_na Jun ta Arbitral 

s'o~rirà un període de quinze d ies, duran t el qual 

.Us propietaris i els conreado rs pod ran inscri u

re's als Ajun taments respectius per a la formació 

dels censos dels dos esta men ts de Ja jurisdi cció 

territorial. 

Article 78. Aprovats els censos de cada un 

dels dos estaments en la fo rma q ue determinarà 

e l Reglamen t, la Gene ralitat convoc~rà eleccions 

entr.e els inscrits p er al nomenament dels vocals i 

suplents de la Junta, la meitat per cada un dels 

qos estaments . Se ran elegibles els qu e reuneixin 

les circumstàncies d'idone"ftat, següents: 

Primera: Saber llegir i escriure . 

Segona: Tenir plena capacitat civil. 

Tercera: Residir al territori jurisdiccional res

pectiu en ésser designats i durant els dos anys 

anteriors. 

Quarta: No haver estat condemnat per delicte 

eomú. 

Article 79. El càrrec de membre de la Junta 

1\rbitral és obligatori i dur arà dos anys. 

Només podran excusar-se'n els designats, per 

justa ca usa, ap reciada pel presÍdent de la Junta. 

El memb,re que degudament convocat no acudí 

a exercir les seves funcion s, sense causa justifica

da, podrà ésser san cionat pel president amb una 

~ulta de ro a ~o pessetes . 

Article Bo. El càrrec de me mbre de la Junta 

és g1·atuït. Però els vocals tindran dret que se'ls 

abonin les despeses de viatge i estada, i els jor

nals que deixin de perr.ebre. 

Article Sr. La competència de les Juntes A1·· 

bitrals en el coneixement de les qüestions en què 

entenen segons aquesta Llei, es determinarà ex

clusivament, per Ja situació c!e les terres objecte 

de l contracte de conreu. 

La incompetència de la Junta haurà de decla

rar-la d 'ofici el president, quan procedeiú. 

Si no ho fa, i és estimada definitivament la 

incompetència pel Tribunal de Cassació en 

resoldre l'apel-lació, se li podran imposar les 

costes. 

Article 82. Per a p,rendre. açord es requerirà 

la presència del president i un dels membres, al

menys, dels designats per cada estament. 

Qu~n un assumpte s 'hagi de sotmetre a votació 

hauran de prendre-hi part igual nombre de mem

bres de cada estament.' Els acords es prendran 

per majo1:ja i el president sols tindrà vot ·quan hi 

hagi_ empat, en el qual cas amb el seu vot deci

di~à la-q tiestió. · 

El pr;_esid_ent, a més de la facultat decisòria que 

té_ en le!l ·vota_éions, podrà abans d·arribar a la 

votació propo!¡ar fórmules transaccionals que fa

cin possible l'avinença entre els dos estaments, i 

en tot cas abans de decidir la votació podrà re

clamar els assessoraments jurídics o tècnics qu!=! 

co.nsideri convenien!s . . 

Ar~icle -83. Les Juntes Arbitrals a qualsevol 
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moment de la tramitació podran invi tar els inte

ressats a l'avinença. 

Ta m.bé procuraran indicar-los q ualsevulla fa lta 

o omissió soferta en el p lanteja ment i defensa de 

les q üestions per tal que p ugu in subsanar-les. 

· krticle 84 . Un cop acabat el judici arblt ral 

que no podrà durar més de trenta elies, la Co

missió en el laude di ctat dintre d'aquell te rmini, 

haurà de resoldre totes les qilestions plantejades. 

Article 85. Contra eJs ·laudes de les Comis

sions Arbitrals escaurà apel-lació davant del T ri

bunal de Cassació de Catalunya, sense cap altre 

a) En els contractes afectats a la Llei de con. 

flictes, el 50 per 100 del preu d 'arrendamc.nto 

quota par t. 

b) En e ls altres contractes no afectats per la 

Llei de conflictes, el 7 5 per 100 del preu contrac. 

t ual o de la q uota part establerta. 

e) En els contractes de parceria compresos 

en el Capítol VIII d'aquesta Llei sotmesos a la 

revisió pagaran els parcers la part contractual 

convinguda. Els contractes de parts de fruits sen

se aportacions de propietari o quan aquelles no 

arribin al mínim del 25 per 100 establert per a-

recurs . questa Llei, es consideraran contractes d'arreo-

Article 86. El recurs d'apel-lació haurà d'in- · dament i compresos en l'apartat b). 

terposar-se . davant del president de la Junta din

tr e els deu dies sègtients al de la notificació del 

laude, expressant, en forma concreta, les al-lega

cions que s'estimin procedents. 

D'aquest escrit es d_onarà vista a Ja part apel-la

da, la qual podrà replicar dins el termini de deu 

dies. 

Transcorregut aquest termini s'elevaran els au

tes al Tribunal de Cassació de Catalunya. 

Article 87: La Sala corresponent al Tribunal 

de Cassació fins al termini de 6o dies podrà acor

dar la pràctica de proves i la celebració d'una 

compareixença i després d'aquests tràmits dintre 

el termini expressat dictarà les resolucions defi

nitives. 

Les resolucions del Tribunal de Cassació de 

Catalunya, seran executives per tots els p.rocedí

ments establerts a les Lleis processals vigents. 

ARTICLES ADDICIONALS 

I. L'any agrícola s'entén que comença el dia 

primer de novembre d'un any i acaba el dia pd

mer de novembre de l'any següent. 

Il. Per regular l'aplicació d'aquesta Llei, el 

Conseller de Justícia i Dret formularà un Regla

ment del qual donarà compte al Parlament. 

III. L'aplicació i execució de la Llei corres

pon al Conseller de Justícia. 

L'execució dels laudes ferms pertocarà a la ju· 

risdicció civil ordinària en tots els casos que de

termini el Reglament d'aquesta Llei i pel proce

diment civil d'execució de sentències. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Tots els contractes existents a la 

promulgació de la Llei s'hauran d'~justar als seus 

preceptes. 

Des del dia de la promulgació de :a Llei s'obri

rà on període de revisió general de preu, clm·ant 

el qual, en la forma disposada en els art icles 38 i 

39, les Juntes Arbitrals procedi ran a la revisió 

d .-aquells contractes que, per no estar d'acord· el~ 

propietari i el conrèaclor, li siguinpresentats: 

Des del dia de Ja promulgació d'aquesta Llei 

fins al moment cl~haver-se acceptat per les dues 

parts contractants la revi~ ió i en cas de desavi

nença, mentre no sigui ferma la revisió en les 

contractes subjectes a aqu~ta, l'an:endatari pa_

garà a compte de l'o,rrendam~Pt , 

Un cop aprovada la revisió el propietari o el 

cooi-eaclor, hauran de pagar a I 'altra part la di fe. 

rència entre el preu revisat i la quantitat pagada 

a compte. 

E ls beneficis inherents a les demandes de revi· 

sió que regulen les disposicions anteriors ~s re· 

feriran només a les que siguin presentades durant 

tot l'any 1934. 

Segona. Podran exercitar immediatament el 

dret d'adquisició regulat al Capítol V de la Llei, 

els que haguessin venut terres a carta cie gràcia i 

que després de venudes. les hagin continuat con· 

reant en concepte de parcers o masovers o arren· 

dataris. 

El preu no podrà ésser superior al que s'esti

pulà en l' escriptura de venda o carta de gràcia. 

Tercera. En els casos que els cultivadors que 

menaven terres en virtut de contracte verbal o 

escrit de rabassa morta, acreditin que han estat 

desposseïts d'aquestes durant el període de 1923 

a 1931 podran entaular recurs de revisió davant 

la Comissió Arbitral corresponent per tal que es 

declari nul el desposseïment i sigui restablert en 

la possessió de què gaudia, sempre que el fet no 

sigui produït per falta de pagament. 

Si les terres a què es refereix aquesta disposi· 

ció, actualment les cultivés un altre conreador, 

aquest cessarà al final de l'any agrícola en curs. 

Quarta. 'Els conreadors que portin terres en 

arrendament pertanyents a col-lectivitats o orga· 

nismes que no tinguin caràcter públic, les quals 

han d'ésser considerades com a béns de •mà mor· 

ta • , pel fet de no haver . estat subjectes a trans· 

missió durant els vuitanta anys darrers, gaudiran 

de tots els beneficis continguts en el Capítol \'1 

• El contracte de rabassa morta». 

Cinquena. E l propietari propi conreador que 

dintre els cinc anys darrers i per cir-cumstàncies 

d'impossibilitat física accid_ent~l o altres ~i~ilar;; 
determinades pel Reglament hagi arrendat terre; 

per contracte de parceria regulat pel .Capítol VIII 

podrà do~ar-lo per finit ~o . ei terme contractual~ 
sempre qu e vulgui DO\'~ment treballar la terra 

directament Si es tracta de contractes-vençu~ 
podrà fer. ús d'aquesta disposició, donant al con· 

readot· un any agrí<;ola de pre-avís, en tenni01 

oportú a ús i costum de la comarca. 

L'acció haurà d'exercitar-se davant la Jun~ 

A,.rbitral corresponent, durant l'any 1934, 



· ··sisena. Les Juntes Arbitrals de Distdcte cons

tituïdes per a entendre en la Llei de conflictes 

continuaran actuant fins a un terminí màxim de 

tres mesos a comptar de la data de promulgació 

de la present Llei, en el qual termini hauran 

d'haver resolt tote~ les demandes . . 
La Junta A_:bitral superior, cónstituïda per Ja 

t A.GRíctJt, ttJR.A t RAM.Al:>ElUA 

Llei de Conflictes, continuarà actuant fins el 31 de 

desembre del 1934; en aquesta data hauran de te

nir resoltes totes les apel-lacions. 

Ni una ni altra Junta no podran entendre en al

tres demand~s que les regulades per les disposi

cions de la Llei de conflictes. 

Palau del Parlament, 21 de març de 1934 
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El culte a les roses a Catalunya 
A l'emprendren's la tasca de difondre en

tre el poble català l'amor a les roses com a 
mitjà de cultura, a l'ensems que un gran 
optimisme ens animava en l'empresa, ens 
invadia també , una pregona preocupació: la 
del dubte de si el nostre propòsit trobaria 
ressò i acolliment favorable en l'ambient ge-

en el primer quart del segle passat, així 
com també són molts els indrets de la nos· 

I 

tra terra on en determinades diades de 
l'any-moltes pet l'abril i maig-s'hi cele
bren festes relacionades amb les roses. Fes
tes típiques, cíviques o religioses. Però sem
pre populars. Recordem, si mès no, aquella 

neral del nostre poble; o bé , si contrariant tan ingènua i pi.tra dels nostres infants, els 
el nostre anhel, es perdria en el descoratja- · t¡uals, amb la cantarella de: 
dor buit de la indiferència; ja sigui per cau
sa d'una incomprensible manca de sensibili
tat, ó per la inexistència d'una tradició en 
ell, que no el predisposés a acceptar fàcil
ment aquest nou aspecte d'afinament de 
i'esperit: el de l'esp'l.ndiment de la cultura 
per mitjà de l'amor a les roses. 

Per això després d'aportar els nostres mo· 
destos coneixements·.¡ el nostre arborat es· 
forç en la constitució i endegament de l'as
sociació •Amics de les roses• , es féu més viu 

_11nterès que teiúem de saber què havia-estat 
a casa no·stra el -culte a les roses, a trav.és 
de la història pàtria. 

I així fou, que refent mentalment els ri.0S

tres constants viatges per tots els indrets de 
Catalunya, hem anat recordant allò que hem 
vist, recollit i añotat referent a costums i 
predileccions de i es- diferents -contrades; les 
festes i tradidons de· eada . poble on hem 
sojornat; els seus aforismes, danses, cor
randes i cançons, tot aquest conjunt de 
coses que vénen a ésser com la flor i la 
mel de l'esperit· surant per damunt de la 
materialitat tlel viure monòton o agitat de 
cada dia. 

I hem réco rdat que, enderiats amb la fal
lera de les roses , la nostra atenció s'havia 
fi.x.at en què des de la populosa ciutat a l'hu
mil llogarret, és rar el nucli de població on, 
en la nomenclatura dels carr~s. places o ra
vals. s'hi hagi omilit el nom de la rosa, del 
roser, de la Mare dl! D éu de l Roser o de la 
Verge del Roser. Que gairebé no e5 compta 
amb cap esglés ia sense el seu altar del Ro
s r, ni P.trròyuia sense la :ent confraria del 
Ro ·er, la qual, en sego ns quins lLocs, té mi s
sions ben especials a acomplir, es ·ent ben 
curióses les que corrien a càrrec de la Con
fraria del Roser de la ciutat de Barcelona 

Vostè, senyor galan, 
que té una cara 

de diamant, 
i, vostè · 

la dama hermosa, 
que té una cara 
com una rosa 

ens interposen al nostre pas la seva safata 
amb flors, pidolant-nos l'òbol, pel seu tradi
cional captiri del dineret de · la Santa Crett. 
I la festa de les roses de ::,ant Jordi i el mes 
de Maria, en el qualles roses vermelles són 
àvidament cercades! 
. Ara, encara que exòtica, sembla que ten
deix a prendre carta de naturalesa entre 
nosaltrès · la Festa de la-. Mar.e, consistint 
aquesta en què les nostres noies, les unes, 
exterioritzen la seva orfenesa: maternal ar
redoss·ant humilment, com en silenciós reco
lliment damuÍ1t el seu pit virginal, una rosa 
blanca; les altres, com que •qui té mare, 
gran boca bada • , en rumbegen, . alegres i 
vessant vida, una de ben vermella que pre· 
goni la seva ventura , la de comptar, encara , 
amb la inapreciable companyia de la mare. 

Una altre demostració ben simpàtica de 
com la nostra gent de temps immemorial 
ret homenatge a les roses, ens la dóna el fet 
de trobar-les profusament conreades a tot 
arreu. No ja solament en els establiments que 
es dediquen al seu comerç (plantes o flors) 
o en els grans i simètrics jardins de les man· 
sions senyorials, o en respectables exten
sions de terreny on apassionats aimadors d'a
questa bella flor en són cuidadors o els hi 
conreen; sinó, en les hortes de les rústegues 
llars rurals , en les cases de pagès i les ma
~ies, i,_ sobretot en aquelles eixides _plenes 
d'encf.s ~ -.de gràcia que, in v-itant al repós, dc
notaven l'austeritat dels s us moradors; a-
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que1les eixides dels voltants de Barcelona
és de doldre que en quedin tan poques, ja..:.:_ 
i en les quals hi brillava el bon g ust de les 
nostres àvies, orgulloses de posseir les mi
llors roses vermelles; aquelles roses de vellút 
que elles anomenaven tant, dig nes píltiones 
de les de cent fulles i de les •Paul Neyron», 
·que elles també tenien en g ran estima. 
- Aquelles eixides tan típiques de les llars 
menestrals i obreres de Catalunya, -mig 0Ïn· 
brejades per la parra de brancam retort i 
allargassat, d'escorça eixuta i pampolada de 
maragda; amb les baranes del pou i del sa
fareix plenes de testos arrib alfàbregues i 
clavellers, amb plantes remeieres ça i en llà 
i els rosers florits balancejant-se amb aini 
senyorívol a l'oreig de la tarda i al pes de la 
florida, e reri com un tros de cel, un paradís, 
entre nosaltres. A mb la seva tènue .llum-i 
frescor a l'estiu; recó acollid or, arrecerat "i 
defensat del vent a l'hivern, que aq uells que 
d'infants ens hi criàrem, - a ra, homes fets, 
el cor els enyora. 

M'i reu amb quina plasticitat i realisme les 
canta i evoca el poeta Ignasi. Iglésies en .::l:a 
seva poesia de fdrma senzilla, popular, dol
ça i ïnspírada, titulada: 

EL MEU RECER 

L'eixida de casa meva 
és~el millor dels -recers: 
el sol hi bat tot el dia" 
i tot just si hi toca el vei:Jt, 
Si "els arbres no tenen-fúll es, 
en sobren.eri els rosers, 
els .ftoridors incansables · · 
que .ens fan viure alégr:erñent. 
Pet utJ.-malaLt, quina··gloria, 
veure ro·ses a tót.temps! ~ . 

·-L'eixida. de· casa rÍleva ~ _;: · 
és el millor. dels .recers: 
a l'h ivern, per fred cjue faci,.:· .... : · 
jo, en ella, no en sento gen 
Per'xo hi sa:lten i. hi refilen 
i s'hi ajoquen els ocells. 

Però, en aquesta vida, res no és etern i 
aquells reconets de. pau i recolliment fami
liar, van . extingint-se a Barcelona i' a: 'les 
g rans ciutats, sucumbint per la vàlua: dels 
terrenys que s'aprofiten tots per ·a edifi
car-hi, sacrificant així allò que era font d'a
legria. 

Una de les elegants predileccions impe
rants entre totes les classes socials de co· 
mençaments del segle actual i que ara que
da injustament ressegada a segon terme1 

era la que se servava per aq-uelles •roses 
franq ues• de què ens parla l'altíssim Mara· 
gall, quan ens diu: 

•He vist unes rose. - d'un vermell pujat, 
d'un vermell negrós- d'un vermell morat• . 
A ra es d~ixa p;¡ts franc al nou gust_ qp.e es 

decanta ostensiblement cap els colors gr.gç , 
salmó i tota Ja gamma que en deriva, <ies 
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d'aquell meravellós adveniment de les roses 

Pernetianes. 
Les nostres àvies i les no tres mares so: 

vint acostuma,ren, també, portar a les .mans 

poms de roses de gran tamany. Avui el g ust 

o la moda és ben bé un altre! Les nostres 

jovenetes s'engalanen portant damunt el seu 

pit, amb joia i manyagueria, les diminutes 

poliantes •Cecil Bruner '· .. . •Perla d'Or• o 

Wichurianes, com Ja •Darothi-Perkins• ... 

etc. 
Un altre caire ben corprenedor que de

mostra com els catalans, des de l'antigor i 

perennement, servem amb amor aquest cul

te a les roses, el trobem en la nostra aforís

tica. 
Quan ens referim a algú que frueix d'una 

folgada posició, que viu sense neguits ni 

preocupacions, diem •que es banya en aigua 

de roses•; davant l'optimisme d'altri, que 

•tot ho veu de color de rosa• o que •ens ho 

pinten de color de rosa• i per a expressar la 

delícia que comporta la netedat, diem que 

després que hom s'ha rentat, •queda fresc 

com una rosa•. 
De corrandes n'hi ha que són una troballa 

de delicadesa, com ara aquesta que expres

sa l'enyorança, la pena, la recança d'uns 

amors trunl'ats, dient: 

·l~oseret de roses blanques, 

qui ens ho havia de dir; 

tan amics que n'érem antesJ 

i ara hem hagut de renyir•. 

aquesta altra que expressa l'alegria de 

l'amor jovençà: 
.. una rosa en linc a l'aigua, 

un clavell en tinc en fresc, 

que el guardo per Sant Jaume 

que és el Sant del meu promès•. 

Després la tornada d'una antiga cançó de 

camí que tota ella traspua exquisidesa, fres 

cor i tendresa: 

•Ai! Adéu cara bonica, 

quin color de rosa tens; 

la que té color de rosa 

no li manq ueo pretendents! • 

Però On es manifesta d'una faisó forta i 

viva la passió i el culte a les roses, aCata

lunya, és en el nostre cançoner popular, an

tic i modern, on la rosa hi prepondera en 

les cançons de gestes amoroses, de c.avalle

ria i religioses. 

Es en aquestes cançons de galania, d'he· 

roisme o d'exaltació mística on la rosa hi és 

sovint el motiu d'elles, o bé hi serveix d'en· 

llaç en el descapdellament del tema en for

ma tal, que hom no trobaria simbolisme més 

addient per a embellir la cançó, donar-li vo

lada i imprimir-li aquell fons humà tan ca

racterístic, tan just, tan bell i ple de matisos 

musicals i de dolces melodies que enclou la 

musa popular del nostre exuberant . i. ric 

folklore. 
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D'aquestes cançons n'hi ha de ben nostres 

que encara porten, com si diguéssim, el bor

ris ·ol de recent nascucl~s, com aquesta tan 

romàn tiea del · Per tu pJoro• de _Maragall i 

P.ep Ventura: 
•Adéu rosa d'abrH! 

· Ad.~u rosa encarnada! 
Demà, lluny del teu roser , 

d 'enyorament me moriré• . 

Aquesta del ·Virolai• d'En Verdaguer, 

exalçant la Verge de Montserrat, que apar 

el colofó que clogui tot un cicle de poesia 

mística : 
· Rosa d'abril, morena de la serra, 

de Montserrat estel. .. • 

Una n'hi ha, però, d'aquestes cançons que 

és d'una catalanitat tan inconfussible, d'una 

tendresa tan commovedora, d'una melodia 

tan SLlau i expressiva, que hom en sentir-la 

-particularment cantada pel nostre excels 

•Orfeó Català-se li esponja l'ànima i apar 

que arribi fins a ell una lleu remor de bres

sol, que vegi el len t va i ve d'una faldfi amo· 

rosa i que l'inundi una subtil i penetrau t olqr 

de mare .. . de mare catalana que li entra 

cor endins i, tot d'una, ve a recordar-li, per 

a sedant de la vida, dies molt llunyans, per

duts en l'enllà de la infantesa. És aquesta: 

La Mare de Déu 

un roser plantava, ·. 

d'aquell Sant Roser 

naixia un planta, . 

nasqué Sant Ramon 

fill de Vilafranca. 

jo c¡;:ec. q1;1e la d~uen haver cantada totes les 

mares catalanes, embadalid~s i en un es

clat de joia en veure com s'q.dorm dolçameñt 

el fill del ,seu cor; o bé, aclaparades per l'<m

goixa i el dolor, confonent les llàgrimes i els 

peto.ns en les pàl:lides galtones de l'infant en 

perill que la vida se li esca-pi; la deuen haver 

cantada baix ... baixet... sense fer remor. .. 

com una pregària im:ocant a. Déu per a què 

el salvi, car aquesta cançó, segons sigui l'es

tat d'esperit en què la per-sona es troba, té 

quelcom d'oració fervent que el commou i el 

trasbalsa, penetrant endins ... endins ... del 

cor ... 
¡O,.bella cançó que per a nosaltres tens el 

simbolisme -d'una trilogia: fe, pàtria, amor, 

car tot això hi és comprès en tu! 

ven encara la frescor de 1es roses a trenc 

d'albada. 

. Per exemple: . •Els tres t~mbors• la qual 

•el més peti.t de tots porta un ram de_ rose· 

tes•, i altres que fóra intenninable anar-les 

enumerant. 

De tot ai?<ò que deix~m des<;rit, en podem 

tréure la conseqüència que a Catalunya el 

culte a les roses ha estat tostemps ben viu i 

intens; i que el caliu d'aquest culte s'ha ser

vat, precisament, en l'ambient popular i re· 

ligiós del poble, confirmant-ho el,.. fet que 

tots els nostres poetes amb els seus cants i 

glosses han pagat tribut a la sobirana de les 

flors, amb una abundor i un tan delicat afec· 

te, que dels fruits de la seva inspiració, avui 

dispersos, se'n podria formar una bona an· 

tol o gia. 

Però,-no oblidant el malaguanyat Fran· 

cesc Cases i Amigó, el volum de poesies del 

qual exhala tot ell sen tors de roses - per da· 

munt de tots es destaquen les figures dels 

.dos grans poetes que més les han cantade&, 

que de l'amor a elles n'han fet un vertader 

culte, i que ho són també els més populars: 

l'un, el seràfi_ç Verdaguer, esperit evangèlic, 

recull l'aroma de les roses i-en els seus ins· 

pirats transports anímics en fa ofrena a Déu, 

?-IDb la seva poesia •Flors del Calvari~ , 9uan 

diu: 
•Quan giro els ull enrera 

de còdol no n'he vist cap; 

era una pluja de roses 

el gue em tenia abrigat~. _ 

i a tcavés de tota la seva obra s'accentua 

aquesta preferència pe'f a le~ roses, fins a 

culminar en la monjoia de la nostra líriça 

•Roser de tot l'any", en la qual demana ro· 

ses • A la V ~rge del Roserr>: 

.,. ; 

.féu-me'n un do cada mes 

d'una brangueta de rose?, 

una per dia, si us pl<~;u, 

la de g~ig: . q1:1e.sia groga,_ 

vermella la-de dolor, 

blança_los dies de glòria". 

~a vostre mare amoros~ 
quan s~ vinga .el cap de l'any 

l'in texiré una corona•. 

-. L'altre poeta, t'Ignasi. Iglesias, cor adolo· 

ri.l, altament sensible d:tvant els dolors i 

la resignació d_els humils, traspuant tot ell 

l'esperit francescà que l'alenta, desbrossa 

cl,'espines les roses, i amb la seva flairé, hi 

amoroseix el cor humà, amb una forma vi· 

brant, nova, en la poesia catalana, que erno· 

I ja ho veieu ... el seu autor anònim i el po

ble que se l'ha feta seva, per a simbolitzar 

totes aquestes coses tan sagrades, no. han 

trobat res tan indicat com aquest humil ar

brissó que .dóna ~spines i flors alhora: . el 

roser! ... 
En el nostre cançoner popular r també hi 

trobem cançons exòtiques que ens parlen de 

roses. Són de terres molt llunyan~s i d'una 

antigor que flOtser l'hauríem de cercar en 

l'èpoéa mitfeval; però que per damunt del 

temps i les fronteres, avui, a casa nostra, ser· 

~ ciona fortament, tant en el•Desig maternal• 

quan l'esposa diu: 
•Lo viu florí una rosa 

que em migro de desig mirant les tlors•. 

No sóc un ro~er mort: en mes entranyes 

la joia maternal té son caliu• 



com ·En els ·jardins àe ia du tar• on troba, 

Mart, •el vell i trist romeu de rostre vene

rable, d'una blancor de neu• 
•A l'ombra d'un roser 
tot ple de roses blanques 
corri fent-li de dosser» 

i en el ·seu dam de justícia, en la poesia 

•Vetllant• , quan diu: 
•protesto de l'esforç de les donzelles 

que s'esfullen niorint com 1es poncelles 

d'un roser que es mustiga de tristesa•. 

* * * 
Davant, doncs, de la constatació de totes 

aquestes manifestacions que evidencien l'e

xistència d'una exquisida tradició al culte a 

les roses, tant en l'ambient popular, en el' 

caire religiós com en el camp de la poesia, 
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tradició fortament arrelada en el nostre po

ble i la possessió per part d'aquest d'una afi

nada sensibilitat espiritual, cal que per a 

sempre esvaïm aquell dubte del qual hem 

parlat abans i obrim de bat a bat el cor a 

l'esperança i ens convencem que: tot allò que 

-es fad-en el" sentit d'intensificar i difondre en 

-ell ·l'amo'r a- les rosés, prosseguint la nostra 

tasca cultural fins · qi.le· les· conegui, les·esti 

. ·mi ·i les ·r-especti, no dubtem que ha d'arre

far, -ctéixer i treure úfana . 

Amic lector, aporta la teva col-l'aboració 

moral i material a aquesta obra i com a ca

talà i amic de l'art faràs un gran bé a la cul

tura i a la riquesa de la teva pàtria! 

És el teu deure! 
JoAN ~OS I S ABATÉ 

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

La cultiva 
Vagricuitor ha de fer-se càrrec que per a 

mantenir la fertilitat de les terres és neces· 

sari restituir a aqueixes totes les substàncies 

que de mica en mica li e~treuen les collites. 

Les matèries que s'afegei~en a la terra _ 

amb l'intent d'enriquir-la d'alguns dels ele

ments necessaris a les plantes, són els adobs. 

Les adobades constitueixen per a l'agri

cultor l'arma més segura que pot emprar 

per a fer prosperar la seva indústda i per a 

millorar el valor de les seves hisendès. 

el terreny d1humus i d1azot orgànic, el qual 

es trahsforma en azot nítric més de pressa 

que el dels ferms . 
La pràctica de la cultiva ofereix, a l'en

sems, l'avantatge de subministrar l'alimen· 

tació dels arbres en el moment precís que 

niés ho necessiten o sigui quan els borrons 

- c·omeñcen a desvetllar-se i quan els fruits 

van·fonnant-se. 
Pèr la cultiva es poden adoptar totes les 

plant-es; però són preferibles-les llegumino· 

Una àe les pràctiques més· valuoses per a · ses, perquè acumulen azot, el qual fa que . . 
augmentar la fertilitat dels terrenys, ·de la se les consideri com a plantes milloradores. 

qual ara ens proposem dir-ne quelcom, és 

la cultiva. Els romans ja en treien els bene

ficis que dóna, i quan es proposaven millo

rar les produccions de gra, abans d'aquestes 

sembrades, sembraven faves. Aquesta pràc· 

tica de la cultiva aplicada als arbres, resulta 
altament avantatjosa. 

La cultiva de lleguminoses aplicada als 

oliverars, als arbres fruiters, a les vinyes, 

etc. , és una operació de molta importància, 

sobretot quan es reali tza en terres apartades 

i costers, on hi ha dificultats de portar

hi fems; és igualment molt útil en les terres 

àrides i en general a totes les terres manca

des de matèria orgànica i on l'absència de 

bons camins dificulta el transport d'adobs. 

És evident que en semblant? casos la millor 

manera d'adobar aquestes terres ha d'ésser 

conreant-hi plantes per a ésser colgades allí 
mateix. 

La cultiva presenta els avantatges se
gtients: 

Les terres queden més fresques, més es

ponjades i són compactes i en canvi prenen 

consistència les molt flonges, modificant 

alhora, llur constitució química, enriquint-se 

A manca de lleguminoses les crucíferes, col

za, raves, etc., que conserven l'azot, del 

- qual-ell consumeixen poc. · 
··Segons la qualitat de les terres, es poden 

adoptar per a la cultiva, les següents P.lantes: 

· En le-s terres no molt compactes i un tant 

calcàrees, faves i millor favons, per ésser 

més rústecs; per terres àcides, llobins; per a 

terres argiloses, faves, trèvols i zulla; per 

terres calcàrees, trefl.a; per terres sorren-

·ques, trèvols violeta i llobins. 
Amb una culL\,va reixida es poden obtenir 

ï::er a colgar de 23.000 a 27.000 quilos d'her

ba, que enriqueixen la terra d'uns 120.quilos 

d'azot, equivalent a uns .+0.000 quilos de fems 

per hectàrea. La cultiva es pot millorar 

molt, adobant en sembrar les plantes que 

s'escolleixen, amb -WO ó 500 quilos de su

perfosfat per hectàrea, amb el qual el des

envolupament de la cultiva resulta molt mi

llorat. 
En tots els casos la c-ultiva pot ésser em

prada, però en la fertilització dels arbrats, 

la seva utilitat eStà indicadíssima. 
Amb la cultiva dispos-a ·l'agricultor druñ 

fàcil mitjà de posar tota mena de conreus 
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en condicions de treri~e produccions bones, 
abundants i contínues. 

Cal, per tant, que es concedeixi tota la 

importància que es mereix aquesta forma 

de fertilitzar les terres. 

PERE DE LA TRIOLA 

Per a combatre els pa
- ràslts de les plantes 

Hem de concedir la major impórtància als 

aparells que s'utilitzen per aplicar els insec

ticides en la lluita contra els paràsits ene
mics de les plantes. 

D'aquests utensilis, els emprats amb ma

jor intensitat són les màquines de sulfatar, 

i les d'ensofrar, indispensables avui per a de

fensar les vinyes de les escomeses del míldiu 

i de l'oídium. Aquestes màquines podran 

ésser la major part de vegades per als petits 

i mitjans conreus, de les apropiades per al 

treball individual, les quals convindrà subs

tituir en les explotacions de molta importàn

cia per màquines sulfatadores de gran tre

ball, portades o arrossegades per animals. 

Ademés de la distribució de sulfat de cou

re a les vinyes, també cal emprar el sofre 

per a prevenir-les de la malura o oídium, 

utilitzant els clàssics pots cte llauna o les en

sofradores de manxa en les mitjanes explo

taciOnS o bé les màquines a bast o de 

carretó quan les extensions de vinya a 

tractar ho acs>nsellin. Mitjançant les ensofra

dores de gran treball, a més de l'economia 

de jornals, s'obté la de poder ensofrar amb 

la deguda oportunitat quan la manca de 

braços ho impedeix. · 

Ademés del sulfat de coure i del sofre, un 

producte o matèria cada dia més em

prat per a defensar els conreus dels insec

tes que els malmeten, és la nrcotina o bé 

el sulfat de nicotina, com també l'extracte 
de tabac. Tots aquests productes, convé em

prar-los, si pot ésser, després de la posta del 

sol. Aquesta precaució no es fa nece:;~àn a 

emprant sulfat de llZCf)tzna. 

Hem d'advenir la conveniència en totes 

les fórmules d'aquests insecticides dd tab<tc, 

d'afegir a les solucions subó nzott de potu:;sa, 

encara que també es pot emprar subú de !:>O

sa, si bé en quantitat s u per ior a la del sabó 

moll. 
Les fórmules de nicotina tenen gran efi

càcia per a destruir la majoria d'insectes; 

són especialment recomanables per a com

batre els pugons dels iruiters i demés plan· 

-tes. Els compostos de nicotina es poden afe

gir als brous cúprics de sulfatar, amb el 

qual, a l'ensems que es tracten el parà~its 

vegetals, es combaten també els insectes. 

= 
' 
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Producció hípica a Catalun-ya 
Raça catatana.=-H.om ha dit i no sense fo

nament, que Catalunya és la Bretanya es
panyola. 

Es cert que l'afició als cavalls a Catalunya 
no arriba desper tar l'entusiasme ni l'apas-

Cavall bretó, tipus artiller. ())' un Cóncurs 
cavallar a Vic) 

síona ment que, a A ndalusia o a Extremadu
ra, per exemple, s uscita la conlemplació d 'un 
bell exemplar <.le cavall espanyo l, o .la g a
llardia i clàssics moviments de la .sense pa
rió i quasi desapa reguda r aça cordo besa . .. 

Es cert també, però , que .el que no.és .vir
~ut es tradueix en necessita t. Si Ca:talunya 
nQ sentia el cavall ; si els seus gw:¡tos i -parti
ç c¡,l a rs aiicions,la portaren per via ranys::o.po
sats ~l~ que voluntàri~ment i cou,seqf:i.è"ncl.a 

·de l seu sentz'r hagué .d'escollir Andalusia, 
les _·.e..x.igèn cies .. d'una .agricult}lra .int~nsiva , 

junt a mb les derivades dels. s~ us. nombrosos 
mitjans de transports, (òmnibus, caniions, 

' . : .... - . 

Cavall català 'tipus artiller. (D'un Concurs 
cavallar a Vic). 

tramvies, cotxes_, etc.). determinaren per 
part delq ramaders una mica d'atenci_ó cap a 
l'assum_pte i, _fins podríe~ dir, que un pr_in
cipi d'acció selectiya ~n quant al~ seus ca-
valls i aptit~ds. _ 

P <7 r a sinteti~?~ r el criteri de J'~ poca, )'eS 
més gl'àfic _ i~descriptiu que _l'!- clita tan popu
lar de cav aU gra1t, cam.in.í o no.caJJi ini. R e::; 
no_ té d'estrany, doncs, .que a Cata lunya, 
fins fa molt pocs anys , es trobessin repre-

. s~ntants de les. races cavallars perxerona, 
tlre tona, barban.çona, normanda, etç., ·junt 
al tipus indígena o cavall catal~, de -relativa 

- fi xesa en les seves carac~etístiqu~s. :.. 

- Eren. cavalls suficie~ts en n_ombt~ i :_~n 

qualitat per~a cobrir les necessitats.de!s seus 
transports urbans i industrials i Catalunya 

. es mostrava satisfeta; no necess~tava ni de

. sitjava altra cosa, Races? Varietats o subra
ces? 

El sig ni11cat d'aquestes para ules el desco
neixien la quasi generalitat dels ramaders 
de Ca talunya. 

Només n'entenien les aptituds; de la con
formació que havia de tenir el cavall utilit· 
za t per a la tracció del cotxe, de l'arada o 
de l'òmnibus . 

A fegim a això l'acció quy modernament 
ha desenvolupat-l'Arma d'Artilleria, creant 
Dipòsits de Sementals i establint en .elles 
parades de norfolk-bretons, ardenesos i 
perxerons i fàcilment deduirem els inconve· 

. nients i dificultats que presenta la-descrip· 
,. ció de la raça cavallar catalana. 

Això no vol dir, ni molt menys, qqe la ra
ça no existeixi·; que sigui una ficció o l'en· 
gendrament d'un esperit tranuitat. No; !a ra· 
ça cavallar catalana existeix, . com existeix 

. ta mbé l'aragonesa, l'empordane,sa i altres. 

. · E~ _ çlar que, les seves característiques _:-:-ja 

. ho hem dit-no es prese~ten amb la,unHol· 
mitat i eo_nstància com es verifiea en altres 
collectivitats, que, efecte çle_ -~a ~e;va major 

·antiguitat, o degut a l'acció _ eficaç i directa 
de l'home, les observem av~i an;1b tota clas

-~s.e d'atributs i en _po,ssessió de totes. llurs 
: partiç_ular.itGJ.t~. · _ 

Amb tot).!lixò, direm que el oavall català, 
tal i com actualment se'ns oferei~; és un ca
vall de talla compresa entre i'50 i 1'55 me
tres, de regular corpulència i capa negra o 

.castanya molt obscura. 
El seu cap gran, estret i punxagut, s'ofe· 

-_r eïx en la quasi totalitat deJs s~us individus 
amb perfils rectes, sobretot fins a la part in
ferior dels sfipranassals; en altres, aquests 
,perfils, són convexes. El front és reduït; les 
òrbites sortints, les orelles petites i el morro 
gros. 
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El coll és estret, prim i amb aqundosa cri
nera, llarga i molt basta; cre.uera prql0n
gada i sortint; esquena horitzontal; ronyons 
f-tmp~es i consistents; pit profund, encara que 
en aparièJ.?..C~~ ~s tret; costellam _ pla; ventre 
Ip!'Lgre -i g_r9.p~ q¡¡elcçm~ caigudt!J amb el- pai
xement de la CLJ.a dalt-. 

-·Les e_xtremitats són fortes, robustes, dlex
tensos genolls i sofrajes, amb bons aploms i 

cascs collsis tents . 
E l peFímetre toràcic d'aquesta r aça es tro

ba comprès~ entr~ 1'60 i 1'65 metres i la llar
gada çlel cos és d~ 1'55 a 1'60 Jll.~~r~s . 

El sep. pes - ~!tjà - e !).,_ V~~ .~§ ~e _3'(5 q~ilo-

grams. ·: ~- .· 
R,$s_te_ga ·i ~lJ.!i a~.-i :<:l.e !~êP,~~iiffi<7J.?.t san

gpink 1,~ r~~a ça-..:all_<!_r __ c~tt!la.pél; -l_:i1,caracte-
- . - ~ 

Euga bretona. (D 'un Concurs cavallar 
a Vic) 

ritza la seva adaptació als serveis de tir, 
principalment els de tir lleuger. 

Veiem, doncs, que a Catalunya, sobr~tot 

a les ¡Jrovíndes .de Barcelona, GU:ona i L!ei· 
da..'. exist.eix t;,n tipus ~e cavall q1;1:e, pe_r ia 
seva constància i relativa fixesa .dels seus 
carà;::ters morfològiçs i fisiològics! bé mereix 
el qualificatiu de cavall català o raça cava· 
llar catalana. 

. - . 

-_!~s clar .' que·, p~r efecte dels crej.lame:lts 
que se l'ha .f~_t obje~te ~!llb la raça perxera· 

.na i la norfolk·breto.n;a. se',ns presenta com 

. un mes tís en el qual unes vegade:; . predomi-

Euga perxerona, tipus pesat. (D'un Concurs 
cavallar a Vic) 

nen les característiques del perxeró i altres 
les del norfolk-bretó; però, tòt i això, no és 
difícil la selecció del cavall català, d'apti· 
tuds, de confo-rmació i d'energètica perfec· 
tam~nt determinada. 

Tot ell és la conseqüència del medi en el 
qual natqralment viu i es reprodueix aquest 
_cavall, que, si no ha est~t objecte ge grans 
at~qcions _i d~ cyr~_ pe_r part dels ra¡;n~ders 
catalans, la naturalesa, en canvi, dotà la 



terra catalana de valls formoses, ... d'Úteri.,sès 
-planúries, de -fè rtils muntanyes i de rius 

abundosos. 
Els prats arti ficials, a mb predomini d'ex

ceHents gramínies i . bones · lleg uminosés, 
constitúeixen el · cultiu -predominant-;. de 
llurs . terrenys; que nodreiX:eil els 2-17.897 
ca¡:is que representen a l'especie· dels-cavalls, 
mules -~ ases a Ca.taluñya.:. ·. - ·- :.:'.· · ·: :: : .: 

.cavall de Ce-rdanya..~ La Ce.rdanya cori§-

. ····· - ~. 

Euga postier-bretona. (D'un Concurs cavallar 
a Vic) 

litueix una extensa vall de les provmcies de 
Girona i Lleida, limitada al nord pels Piri
neus; al sud per la Serra del Cadí; a l'est per 
la collada de la Perxa i l\{ontsolis i a l'oest 
per Martinet. 

De clima fred i-seci terrenys de mitjana 
consistència, la seva producció agrícola con
sisteix en cereals, patates, algunes rels i tu
bèrculs farratgers i fenc dels prats naturals. 

La riquesa ramadera d~ Cerdanya repre-

Cavall català, tipus artiller. (D'un Concurs 
cavallar a Vic) 

senta un total de 15.671.922 pessetes, de les 
quals corresponen al bestiar cavallar, a 
l'efecte representat per 7.810 caps, 4.998.400 
pessetes. 

E?-quant a l'origen del cavall ceretà, Ma
let, en L'elevage dans ta región pyren'eenne, 

diu que el cavall de Cerdanya és un andalús 
modificat. 

Compayó, en la sevaHistoire ~zaturelle des 
P:Y1'enneés 01't'entales, escriu el següent: 

ACRíci:JL TURA r RAMADERiA 

~ ;A Ceh:Ianya en altre temps es cí-i~ria -una 
=ra.çade caviUs, caracteritzada per la bondat 
i la finor de les seves formes . Originària de 
l'eugassada reial d'Aranjuez, havia adq uirit 
a les nostres ·muntanyes qu alitats que. là 
aisti·figien-essendalment- dels cavalls ês¡Y.:\4 

·nyols; era- milior eonformad'a'- v'blum~rfbsa 
I I 

robüsta i resistent a ra fatigà, eii fi.,:-en el que 
·rrïès-sta:precíav-a era per Pai-fe :gii;wiós:que la 
¿distingia:. Pérò per a obtenir a<::¡uèixes bellès 
:q-ualitats eren necessaris sis anys tle paCièn
cia, esperant que la Naturaleséf dÓtés el ca
v;;r!l deJ · seu ·to tat desenrotllament, ja que si 
s'intentava utilitzar-lo abans del te!JlpS es
mentat, degenerava promptament i resulta· 
ven individus ordinaris, que perdien tot el 
seu valor. A causa de tan llarga espera, one
rosa per al propietari, aquest s'ha dedicat a 
la producció de mules, Jes quals es venen 
avantatjosament per l'interior d'Espanya. 
Unicament es conserven alguns sementals 
escollits per a ús dels .propietaris. Aquesta 
bella raça de cavalls de Cerdanya tendeix a 
desaparèixer de dia en dia•. 
· I després el senyor Companyó, afegeix: 
•Que els cavalls ceretans estan ' compresos 
entre les bones races, els quals per lé:Í. seva 
elegància, s'apropen als de raça andalusa•. 

La descripció del cavall de Cerdanya, és 

la següent: Cap de perfil convex, curt i en 
forma de martell; coll recte i prim; creuera 
baixa; esquena llarga i quelcom ensellada; 
dors alt i curt; gropa llarga i en forma 
d'ametlla; lloms curts; avan tbraços llargs, 

71 

lents condicions de medi i inolt entuSiasme 
per part dels seus principals ramaders. 
- Cavall de t'Empordà.-A l'extensa i fèrtil 
planúria de l'Empordà, e-J:isteix un cavall 
-de caraGterístiq.ues quelcom concretes, .:_que 
·alguns aú.tof_s t::onsldéren com a .rept:esenta
tiu · d'uña'- de :.les poques races cavallars 
·ex1stents a -là nostra Pen{nsula. 
~- 'Aixïsilcceeix al qui fbu coronel' del cos de 

Weterinària Militar, en Eusébi Molina i Ser· 

Cavall norfolk-bretó, tipus pesal 

ran o, que en la seva obra Unà visita a l'Ex· 
posició l:lipica de Vince¡znes, inclou entre 
les coHectivitats ètniques ben ·de(ermina
des de l'espècie cavallar a Espanya, la ra
ça empordanesa. 

Heus ací com la descriu tan reputat es
criptor, un dels de major vàlua i significació 
de la veterinària castrense. 

Els cavalls pertanyents a la raça empor· 
danesa són de mitjana corpulència i en llur 

descarnats, però robustos; genolls amples i coa-formació dominen el perfils rectes. 

se.ès; canelles primes, curtes, de tendó des~ Talla mitjana . ; ·.· . 1'52 metres 

tacat; quart~ llargs; cuixes i cames febl-es, 
.de poca musculosital ; sofraja .CC?lzada, ro
busta i àmplia; aploms defectuosos, en.gene
ral, esquerrans i temperament sang uini-ner
viós. ExceHent cavall de sella, la.seva -resis
tència, segons ·els autors del segle.xv1w i co: 
mençaments del XLX, era· .. :sorpnrnent. .No 
existia cavalcadura que en sobrietat, veloci
tat i seg,ureta t en el pas. igualés el cavall de 
Cerdanya. El seu pèl era tord o castany 
molt obscur i la seva alçària osciHava entre 

1'45 i 1'50 metres. 
La-ins taHació per part de l'Estat d'un Di

pòsit de Sementals a l'Hospitalet del Llobre
gat, amb predomini de races aptes per als 
serveis de tir, conseqüència de les necessi· 
tats que actualment imperen en l'agricultu· 
ra de la Vall de Cerdanya, junt a les afi· 
cions que entre els ramaders de la comarca 
vénen manifestant-se d'ençà de molt tempb, 
hau fet desaparèixer l'antic i típic cavall ce
retà, del qual tot just si es pot dir que n'exis
teixen alguns, molt pocs, representats a la 

comarca. 
. A-vui dia, la pr.oducció cavallar ae, C.erda· 

nyas'orienta en el sentit de Ja producció del 
ca vall d'artilleria, pel qual reuneix excel· 

Perímetre toràcic 
Longitud del cos. 
Pes mitjà en viu . 

1'6-1- metres 
156 metres 
370 quilos 

Euga catalana, tipus artiller. (D'un Concurs 
cavallar a Vic) 

La pell és grossa, capa freqüentment obs
cura, dominant el negre pega o castany. 
El cap és e. tret, gran i quelcom punxagut, 
amb perfil de la cara recte fins a la part in
ferior dels s u pranassals i des d'aquest lloc 
fins al final ofereix lleugera con vexítat; les 
orelles són petites, front reduït i pla, òrbite 
sortints, apòfisis zigomàtiques ben manifes
tes, supranassals e trets, oarius petites i 
morro gros. 
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El coll és prim i estret amb abundosa cri· 

nera, llarga i basta; creuera alta; cos pro
longat; pit estret, però profund; costellam 

poc arquejat; ventre recollit; gropa lleuge
rament obliqua cap endarrera i avall; nai

xement de la cua quelcom elevat. Les extre· 

mitats són fortes, robus tes, i les cames re· 
sulten rectes. E ls individus d'aquesta raça 

són sobris i rústecs i de temperament san· 

guini. Llur a ptitud fisiològica mecànica és 
de tir lleuger . Com que en tot Catalunya, 

l'acció exercida pels Dipòsits de Semental~ 

AGRICULTURA I ·RAMADÉR1A 

de l'Estat, en aquest cas particular pel dè 
l'Hospitalet del Llobregat, ha marcat grans 
i profundes modificacions en les característi· 
ques de la raça empordanesa que, orientada 

cap els serveis de tir lleuger. principalment 
els que demanen els moderns caaons de les 

bateries de campanya, es dedica a la produc
ció d'un cavall apte per aquesta finalitat. 

No obtant, enmig d'aquesta població cava· 

llar mestissa, no és difícil trobar individus 
que posseeixen les característiques descrites 

com a pròpies de la raça empordanesa. 

JosEP SARAZA I MURCIA 
Veterinari 

............................................................................................................................. 
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EL QUE DIU 
L'anacronisme emotiu 
de les nostres masies 
Les velles masies de la nostra terra, partí· 

cularment les enclavades en el Baix Empor· 
dà i la Selva tenen un caràcter particular, 

un caràcter tfpic que Les distingeix de les al

tres de Catalunya. Són masies mig perdudes 
per les valls voltades de conreus i de boscú
ries que destaquen la seva silueta blanca del 
fons apagat de les muntanyes. Masies tristes 

i solitàries que l'atracció absorbent ~e la ciu
tat els ha deixat un caire melangiós d'oblit i 
d'enyo!'ança recordant la grandesa venera· 

ble d'aquell temps feudal de fortitud i de do
mini. Són casals d'un anacronisme simpàtic 

que els fa atraients a primera vista. Són àlts 
i forts coronats d'arcades, ornen la façana 

una portalada rodona i acarreuada amb arn· 
ples finestrals emmotllurats que gotiguegen 

entre mig d'esgrafiats· barroers de color cen· 
drós i per damunt cap a les golfes un rellot
ge de sol pintat amb una lluna que aguanta 
amb la boca la tija encarada al Nord. En el 
pati de l'entrada un pou de pilans de pedra 

està ombrejat per alguns xiprers ventruts i 

piramidals que es balancegen per damunt 
dels pallers i de la casa indicant amb llurs 
siluetes negrenques la franca l10spitalitat 
del casal que ofereix al pobre i al viatger 
lliL1re entrada, franc recolliment i taula pa
rada. Són els xiprers de les nostres masies 

tol un símbol de l'hospitalitat catalana tan ,.... 

cordialment compresa en aquella època en 
què tanta necessitat n'hi havia . Usualment 
es viatjava a peu amb alguna cavalleria tra

vessant camins tortuosos i quasi intransita
bles fent-se el viatge rodejat de totes les in· 
comoditats imaginables. Així és que les ma

sies eren p~nts de refugi i de parada repo· 
sant-hi plàcidament amb aquella franquesa 
lan humana que caracteritzava la bonhomia 

LA PREMSA 
de nostres avis. Aquestes són les masies de 

terra endins per cert ben distintes social· 

ment de les ~asies enclavades vora la mar. 
Les velles masies de la costa tenen un caràc· 

ter més ferreny, més adust i desconfiat. Són 
masies fortificades amb una torre cilíndrica, 

alta i bruna, coronada de marlets com de cas~ 

tell feuçlal que està adossada a la mateixa pa
ret del mas. En aquell temps el perill de la pi· 

rateria venia sempre de la mar. Pirates al

gerins amb les seves galeres de desembar· 
cament delmaven' les costes impossibilitant 
la vida marinera, dificultaven les comunica-· 

cions, entorpien el comerç i tenien en conti· 

nuada alarma tot ellitoral,de Catalunya. Els 

terrassans costers que no emigraren ferra 

endins tingueren necessitat d'ai:¡¡ecar aques
tes torres guerreres per a defensar llurs vi· 
des, protegir els seus cabals i resistir la sa1l

vatge escomesa dels pirates sarraïns des de 
Blanes a la punta de cap de Creus. 

A voltes amp~rats pels penyals i roquis· 
sars de la costa desembarcaven en plena nit 
escampant el terror i la mort. Tot $Ovint el 
toc udolant ·d'un corn que es repetia de torra 

a torra ressonava sinistra per les valls i per 
le& cales solitàries com un gemec d'agonia. 

L'avís es trametia ràpidament i ~1 pagès dei
xava els arreus per agafar les armes corrent 

al punt de perill per a la defensa mútua fent

s'hi amb tot el coratge que dóna la desespe· 
ració. Si la incursió era favorable als mus

Hns es feia un carregament de c¡;¡,rn blanca 
d'homes i dones i fins els infants eren arran· 
cats cruelment de les seves llars per a con
duir-los a les galeres i d;allí a les llòbregnes 

masmorres d'Alger i de Tunis d'on sols se'n 
sortia per mitjà d'un quantiós rescat. Però 
avui, que és cas. Els habitants dels masos 

costers s'han oblidat per complet de la torre 
g~ardiana, la miren amb un respecte poruc, 
amb -un recel -desconfiat com si .fos una pre· 

só ficada dins dei mas. Bl temperament ·Pa· 
cífic i casolà d'aquesta gent no concebeix el 
perquè d'aquell terrible balu art enclavat en 

les parets de casa seva. ro creuen que la 

maldat dels homes pogués venir mai d'a· 

quella m~r ampla i blava com una continua· 
ció de cel i no havent hi res que els preocu. 
pi frueixen dolçament de la placidesa de les 

cales plenes de pau i de gaubança, Els seus 
conreus verdegen fins a frec dels penyals, 
els olivars ombregen la plana i un tou de 

pins baixa rostos avall fins besar l'aigua ver· 

dosa que volta pels esculls joganera .i ma· 
nyaga fent-se i desfent-se en arabescs d'es

cuma. Ningú no diria en notar la serenor d'a· 
quest paratge, d'aquesta costa tan déliciosa 

en què l'ambient tebi i suau convida a la vi

da, que hagués estat en altre temps torbat 

per crits terribles d'espant per ais de terror i 

gemecs d'insoportable angúnia. Quins re· 

cor.ds! Estimem les coses velles. Aquestes 
coses fora de temps que ens parlen als sen· 
tits amb la força punyent del seu anacronis· 
me. Els xiprers ventruts i les torres xacro· 

ses i mutilades de nostres masies que esca· 

lo nen els turons de la Costa Brava no són 
avui altra cosa que records de l'antigor mos· 

trant·nos la noblesa dels seus casals onl1à· 

nima dels passats hi panteja. Són coses d'un 

regust d'època i de misteri, d'aleg.ries i de 
penes, tot un món d'angúnies oblidades i 

esvaïdes per la indiferència del temps. 
RAFAEL MAS I RIPOLL 

De La Costa Brava 

• • • 
Crònica 

Una mirada retrospectiva a totes les notes 
mensuals que hem a¡;tat escrivint en aques· 
tes planes, ens dóna un balanç de contínues 

recomanacions en el que fa referència a la 
incorporació total de pagesos a les fileres 
sindicals per tal d'assolir · l'organització ne· 
cessària com a complement dels treballs 

agricoles pròpiament dits. 
Si bé' aquesta incorporació, recomanada i 

desitjada, no es pot qualificar encara de fet 
totalitari, encoratja el comprovar com les . ' 
nostres contínues crides han donat els seus 

fruits. 
Les majories pageses de la nostra Comar· 

ca i a estan inscrites als ·rengles sindicals. I 

veiem com això ens ha servit. 
En primer lloc, és innegable ja la doble 

per-sonalitat del productor de la terra, el tre· 
ball del qual no acaba amb el conreu ni arnb 

les collites, sinó que queda perllongat amb 
el que, per mitjà dels Sindicats, es refereix 
al dret de la coUocació en els mercats nacio· 

nais i estrangers del~ productes obtinguts. 
Aquestes obligacions de les entitats sindi· 

cals, impliquen, per als productors associats, 



un sens fi de deures que són els que altra ve: 
gada anem a consignar, gelosos de conser
var tot el que s'ha obti[\gut i d'arribar a la 
més depuradora perfecció que ens ha d'allu
nyar definitivament d'aquelles tuteles pretè
rites tan costoses com inútils. 

És clar que ésser exportador . no costa 
gaire. Millor dit, el que no costagai re é? és
ser mal exportador. Ah, però, per nç¡ perdre 
aquesta personalitat tan discutida "per de-

- terminats elements, encara que guanyada 
, per l'esforç coHectiu, cal tenir en compte 

tots aquells detalls que formen el que ,po
dríem dir · ne el manual del perfecte expor

tador. 
No n'hi ha prou de tenir qui ens compri di

rectament en un moment donat. El que hom 
desitja, és que aquell que ha fet la primera 
operació comprovi amb les nostres remeses 
les garanties que exigeix avui el gust refinat 
del consumidor i la competència aferrissada 
que, per guanyar-la, sostenen els productors 
de tots indrets. 

Per a complir, doncs, una fundo princi
palíssima en profit dels nostres interessos, 
com ho és la de l'exporta,ció dels nostres pro
ductes, tenirri el poderós aj ut dels Sindicats 
Agrícoles . . 

Per aquesta çausa, únicament_per aquesta 
causa, hem de considerar aqu estes entitats 
com el millor refugi, cuidart no tan sols de 
dipositar en elles la nostra confiança s inó 
que també procurar en tot moment ésser fi 
dels complidgrs de tot el que, com l'organi t
zació de les remeses als mercats, implica 
unes obligacions indivíduals que són les que 
han d'acreditar la serietat i solvència de l'en
titat que defensa els nostres interessos. 

* * * 
Si la funció del Sindicat Agrícola no que-

dés ben p~rfilada en el referent a la col-loca
ció dels productes, trobem encara moltes i 
moltes funcions que estan encomanades a 
les nostres entitats sindicals. 

A Catalunya, la veu dels pagesos ja es fa 
escoltar. Recordem sinó fets recents, en els 
quals després de la gestif5 de la producció 
organitzada s'han obtingut interessants ob
jectius, un dels quals és la declaració de Zo
na especial de la nostra Comarca patatera. 

Però no hem arribat_ encara a recórrer el 
camí que hem de seguir. Es dibuixa la in

.tenció dels productors però encara hi han in· 
Leressos creats que s'aferreq als sistemes de 
tutelatges, no massa favo rables, segons els 
exemples viscuts pels pagesos. 

La força del Sindicat Agrícola és la que ha 
de vèncer tots aquests obstacles i és per ai
xò que nosaltres, els pagesos, hem de con
fiar-nos i hem de donar a l'associació tot el 
valor q_ue té en aquests moments tim difícils 
que travesa l'economia•de tots el pobles: 

Precisament estem tle ple en l'endegament 

de la política comercial de casa nostra i és 
.en els casos d'estudi dels tractats quan han 
de sorgir les veus de tots els interessos per 
a demanar i per a contribuir a la realització 
de tractats justos. 

Veiem com ara, iniciades les negociacions 
amb França per tal d'estructurar el Tractat 
amb la veïna República, ja s'ha- armat una 
polseguera de telegrames i d'advertències 
-al Govern. Aquesta polseguera o d'altres 
semblants són les que abans influïen podero
sament en què es fessin aquestes operacions 
sense comptar amb els interessos importan
tíssims de la producció agrícola. 

Avui però, han de saber els governants 
que els pagesos estan organitzats i que .vo
len' que es faci justícia. La producció agríco
la cal que es tingui en compte, puix que del 

teixen una responsabilitat, un servei estadís
-ti~ i una opinió i uns drets, farien servir_ to
ta la seva força per a denunciar qualsevol in
.justícia que amparada per la polseguera de 
crit~ estridents, s'intentés cometre. 

* ;!< * 
Convencem-nos tots de la gran Qtilitat dels 

.nostres Sindicats Agrícoles, perdonin. una 
volta més els ja convençuts, i pensem tots 
.en arribar al fet totalitari de sindicació, per 
quant a la ·raó de la força, com ja hem dit al
tres vegades, hem de replicar amb la força 
de la raó emparada per la força de coHecti
vitats pageses, ~ue són les cridades a no tri
gar gaire a intervenir en tot el que amb mo· 
tiu de tenir-hi interessos agrícoles hi hem de 
tenir i fer sentir la ~ostra veu. 
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RECERQUES PRACTIQUES 

L'abellar a l'abril 
En a'quest mes solen trobar les abelles bo· 

na quantitat de pol:len i de nèctar. Com que 
la cria neix en abundància, augmenta el con
sum i l'activitat de la colònia, essent precís 
vigilar que no manquin les provisions a les 
-abelles. D 'escassejar o de persistir els dies 
plujosos, s'aturaria l~_posta amb perill de 
-morir moltes larves i fins de morir de fam 
tota la colònia. Si amb tot i ésser el temps 
favorable, no es trobés la colònia amb proví
sió suficient de queviures, caldrà alimentar-la 
per tal d'activar la posta de la reina. Cal acte
més, reforçar les colònies febles donant-les-hi 
bresq ues de cria a punt de néixer, tretes de 
ruscs forts i si continués un temps fred i 
plujós, alguns dies serà bo donar aigua a les 
abelles dins els seus ruscs. 

Hom sol descuidar molt de proveir d'aigua 
les abelles, tot existint el convenciment en
tre una pila de mestres de l'apicultura, de 
què una bona part de baixes d'abelles al mes 
d'abril és motivat per les sortides que fan 
amb l'objecte de proveir-se d'aigua en els 
dies encara rúfols. 

Es convenient destruir totes les larves 
d'arnes que hom trobi a l'inspeccionar les 
colònies, no precisament perquè facin molt 
de mal a un abellar ben cuidat, sinó perquè 
una arna morta a l'abril, impedeix que en 
neixin milers a l'octubr-e. 

Cal també a l'examinar le colònies, extir
par les bresques que continguin excés de 
ceHes de mascles o bagots i substituir-les per 
bresques d'obreres o per cera estampada. 
També ca-l escollir les colònies que pre entin 

millor aspecte, per llur activitat, rendiment 
i caràcter plàcid de la seva població per a 
treure d'allf les. larves que destinarem a la 
cria de reines. Tingueu sempre ben present 
que el valor d'nna colònia el determina el 
valor de la seva reina. 

Si l'any es presenta normal i la florida és 
abundosa, solament caldrà inspeccionar els 
ruscs per assegurar-se de què els trel:!alls 
es van executant per les obreres amb tota 
regularitat, tallant si fos precís les bresques 
enganxades, descartant les deformades, in
tercalant algun quadre de cera estampada, 
que si l'activitat és gran, l'omplenaran en 
pocs dies. 

En algunes regions de clima temperat, la 
collita principal de mel pot fer-se ja a últims 
d'aquest mes, si bé en la majoria de comar
ques de Catalunya, és sols després de la 
gran activitat del mes de maig que s'obté la 
major quantitat de mel. 

• • • 
Les races que s'extingeixen 

De sempre, d'ençà que el món és món, hi 
han hagut pobles dominants i. altres domi
nats. Les races ben alimentades són vigoro
ses. El mateix que han desaparegut en el 
curs dels segles races animals, passa avui 
que se n'extingeixen per alimentar-se de ma
nera insuficient. Els exemples més típics 
s'observen en les regions ense bestiars, on 
la manca de carns fa debilitar la població. 

La superioritat dels anglo-saxons en el do
mini físic cal veure-la, sobretot, en el gran ú. 

que fan de l'alimentació carnívora. 
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B:Is'americans del Nord i del Sud, ·gr.aós 

menjadors de carn, es distingeixen per ll~r 
vigor, i els japonesos deuen la seva ràpida 

ascensió entre els asiàtics, des d'un segle 

ençà, perquè consumeixen més carn. 

A Europa, es pot comprovar el mateix. On 

-els progressos de l'alimentació !l'augment 

del consum. de carh tenen lloc, les. races s'en

forteixen. 

Es de notar el cas curíos, que son uña ex

cepció els que avui puguin cabre dins l'ar

madura dels passats: la talla mitja és major 

i gairebé tots els fills ho són més que llurs 

pares. 
En una mateixa localitat, el nivell .físic i 

inteHectual obeeixen a les condicions alimen

toses: la resistència a la tuberculosi guarda 

una estreta relació amb el consum de carn; 

les estadístiques ietes durant la guerra en 

les ciutats mal alimentades, han posat de 

manifest que la manca de carn ha fet que es 

doblés Ja mortalitat tuberculosa. 

Semblants comprovacions s'han obtingut 

en les barriades segons les professions i en 

les diferents aglomeracions. No és cap nove· 

ta l e l coneixement que la. carn crua és el re

mei contra la tuberculosi. És també sabut, 

que la manca de carn ocasiona un debilita

ment geneta!; un r.ègim del tot vegetal no 

cria gaires Donjoans. 
És d'estimar que els costums alimentosos 

s'hagin anat transformant i que a.vui es pu

gui escriure: Et biftelz quotidià és ·ez primer 
dels drets de t~home. . •· . 
El remei de la pesta dels ·cas
tanyers i de .la goníà ·d'al

lt•es fruiters 
El doctor Petri, encarregat pel govern ita

lià d'estudi-ar la malaltia dels.castanyers, co

neguda amb el nom ·de -la tinta., asseguta 

haver comprovat que cólgant al peu dels 

arbres cianamida, no sols s'aconsegueix de

tenir la seva mort, sinó promoure el seu rejo

veniment i sanitat. 
Amb igual procediment s'aconseguiria 

combatre la gomosi dels tarongers i altres 

arbres de la mateixa espècie. 

Donada l'extraordinària import'ància que 

per a l'arboriconreu tindria el procediment 

assenyalat, és de desitjar que mitjançant as-
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s-'aigs, es comprovés si rea.lment la:daoamida 

fé l'eficàcia que s'assegura per a evitar lét nía

làltia de les arrels àe les dues .espècies ar

bustives que s'han esmentat. . . ·-¡ __ 

_~; -- ~~-~ íh~~·ca , d~ 1.~~-~_oÜ:fè_rt!~ 
~:; ~óa béh -sabuts els perjudiéis ·que nio1ts 

'anys .produeixen · a les comarques óliva· 

-reres les invasions de la ·mosca, dacus 
oleae. Aquests insectes foraden la peHícula 

de l'oliva i hi dipositen els ous, dels quals 

neixen aviat les larves que malmeten els 

fruits, obrint galeries en la polpa, deixant

·hi llurs excrements . Solen haver-hi dues 

postes. L es olives picades de la primera pos

ta, es desprenen dels arbres; les olives ataca· 

des per la segona posta, encara que es recu

llin, perden molt oli i el que es pot aprofitar 

desmereix molt per ésser de dolenta qua

litat. 
Es poden reduir sensiblement els danys 

promoguts per la mosca, polvoritzant les oli· 

veres de la banda més assolellada, amb el se

güent líquid: 
Sals arsenicals insolubles. 

Melassa . . . . 
Aigua . .... . 

. . 2 quilos 
10 

100 litres 

Almenys s'han de fer-dues .·aplicacions: la 

·primera tau·aviat com .'es · noti la presència 

'de l'insecte i abans de tenir· temps :de.fer la 

posta, la s·egona quinze. ·dies més tard. 

Certs anys es fari necess-àries més polvorit· 

-zacio.ns; ·Quant més se li'n donen ·menys .sóh 

els perjudicis que l'insecte ·ocasiona i les co· 

llites d'oli ·són majnrs i':aqúests. de millor es

·tima·per les ~éves bones qualitats. ~ 
. ' ., . . · -- ~ · . 

~L.~- C<bli.rna~¡ .t.e: 1~ g~r,iü1t~a 
. La garnatxa :és -un. cep· molt · ·propens a 

l'abrina-ment; aquest defecte encara s'agreu

ja quan la garnatxa s'empelta· sobre un peu 

vigorós, com és el Lot. · 
- S'aconsella en les terres· fèrtils i de fons, 

empeltar la' garnatxa sobre el peu 3.309, i en 

terres seques i calisses· sobr~ el Chassélas 

Berlandieri 41 B. 
En les soques·velles sobre Lot, là blima és 

menys intensa que en les soques joves. Es 

citen peus de garnatxa sobre dit pOl·ta·em-

pelt ·de més de viht-1-cinC:anys, a'nib uña co
·l.Uta per peu de 30 quilos de raïms. 

Les 'vinyes joves de garnatxa sobre Lot, 

-sembla que per tal d'atenuar la blima com•é 

podar-les-llargues, deix an t-hi bones pistoles 
i martingales. 
,:_:·.nesparripolant'éiS ceps: abans Çle fl.otir ,~s'a· 

-tenúa 7- també la~ blima. Cal suprimir les fil · 

-né&sitúad·es .sota e1 nivell dels raïms . . ,-

-'·.Hi nà qui diu, 'lue podant-les després d'ha-

ver· so'rtit e'ls raïms, aquests conserven 'molt 

·més bé els grans. 

• • • 
El glas sec 

S'anomena així el glas biòxid de carbó, que 

per compressió és reduït a l'estat sòlid. La 

seva temperatura és de 82 gr aus sota zero. 

És als Estats Units on es començà a fa. 

bricar el glas ·carbònic i el glas sec. La pri

mera fàbrica que el va obtenir arribava a 
una producció diària de 30 tones, havent 

costat l'edifici i maquinària mig milió de dò· 

lars. Actualment, hi ha vàries fàbriques que 

el produeixen, així com a Alemanya i altres 

països d'Europa. 
El glas sec està cr~dat a substituir els. al· 

tres mitjans emprats per a la conservaCió de 

fruites, ous, llets i ·altres articles alimento· 

·sos· difíoils 'de conservar en bon estat, perla 

comoditat i barator que presenta compara· 

tivament amb els· procediments fins avui 

seguits. 

• 11 .. 

- Els ocells benefactors de 
l'agricultu1·a 

Quants serveis fan els ocells a l'ag:ricul· 

tor! Sense_parar· .mai, persegueixen els in· 

sectes dels camps; exploren els líquens. dels 

arbrès, les clivelles" .'de les hortalisses:;: reg:í· 

ren i remouen la teri-a i, acops de bec, . des· 

trueixen els cucs, barregen les fulles mor· 

tes amb la te rra airejanHa· i vivificant-la, 

e'scruten els roures vells que els escòlits .ro· 

seguen i . dispersen les nuvofades .cte· mós· 

q u its ·que voltegen les rieres i aiguamolls: 

Com que eslaó. posseïts de singular vive· 

sa i d 'una meravellosa vista, al mateix' temps 

que d'una fam devoradora, hom no arriba a 

-imaginar com aqueste~ famílies nombroses. 
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aconsegueixen en un any netejar d'insec tes 

els conreus. Són a milions els que fan per

dre i inco mptables els ous de papallones, de 

crisàlides i d'erugues que destrueixei!·· 

Sense l'ajut de les munions de tants. petits 

becs que treballen tot cantant, què fóra 

dels nostres fruitera rs, les nost res hortes i 

els nostres sembrats? 
Proteg im aquests auxiliars nostres; no els 

matem. Fem tot el contrari; fem el que es fa 

a Noruega, Suè~i a, D inamarca, Finlàndia , 

Lituània, Letònia, als Països Balcànics i a 

Romani a. 
El codi d'aquests països, més rigorós que 

els d'altres nacions , n o tolera que es mati 
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se fer cap distinció entre els cantaires que 

es consideren perjudicials i els cantaires 

tinguts corn a útils. 

D 'ençà que es compleix rigorosarnel!t 

aquesta llei, les collites són esplèndides. Per. 

què? Perquè els ocells, encara que mengin 

grans i fr ui tes, al menjar·ne destrueixen 

tnolt menys que els eixams d'insectes que po

blen els camps, 

A Romania, tot contraventor d'aquesta llei 

és castigat amb mu ltes for tes i fins empre

sonat. 

No hem de perseguir els ocells. Cal tenir en 

co mpte que són els millor s auxiliars de l'ho· 

me que treballa i treu de la terr a els aliments 

cap ocell cantaire, sigui gros o sig ui xic sen· imprescindibles a la vida dels humans. 

················ ........................................ ·············-·············································· ....... . ···························································································································· 

NOTES INFORMATIVES 
Assemblea ramadera de 

BeUver de Cerdanya 
El Com itè de R.amaderia de la "Cni ó deSin

dicats Agrícoles de Catalunya, ha celebrat a 

Bellver de Cerdanya, l'assemble a anual ordi

nària. E.? tractà e l tema: •La Sindicació com a 

mitjà de solució dels problemes ramaders•, 

el ponent del qual senyor Josep Ca,mps glos

sà les següents conclusions: 

Primera. L'Assemblea reconeix que l'as

sociació professional és l'únic mitjà que te

nen els ra maders per aconseguir el. rendi

ment indispensable e n el fo ment de la riqüe

sa ramadera 

Segona. En l'esta t de desorganüzació, per 

harmonitzar e ls inte ressos dels cerealistes 

amb el dels ramaders , cald ria que els drets 

d'entrada del moresc mantinguessin els 

preus de l'ordi entre límits que no essent de 

ruïn a per als ce realis tes, fossin asseq uibles 

als ramaders. 

Tercera . L 'Assemblea veuria amb satis-

facció que, i:nentre no funcionin els escorxa

dors comarcals qu e se1ien la solució per a què 

les carns obtinguessm un preu remune!-'a

dor , fos estudiat p'Cl Comitè de Ramaderia 

de la U. S. A. l'establiment a Barcelona, d'u

na Oficina que tingués cura de la coHo,r.aciÓ 

dels productes ramaders organi t!ats. -:: 

El senyor Ferran . Zulu eta, .president del 

Comitè de Ramaderia , va presentar la se

güent portència •La Ra maderia i els tractats 

comercials amb l'Uruguai i H olanda•. amb 

les tres conclusions: 

Primer.a . L'Assemblea dema na la revisió 

del Tractat de Comerç amb l'Uruguay i que 

en procedir· hi siguin consultats i t inguts en 
compte els interessos ramaders. 

Segona . L 'Assemblea demana que sigui 

a plicat el règim de contingents en les impor

tacions de fo rmatges d'Holanda i de tots els 

altres països, com a mitjà de defensa de la 

producció ramadera del terri tori de la Re

pública. 
Tercera. L'Assemblea insisteix en què els 
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ous importa ts, i de conformi ta t amb el Con

veni de Bru?eHes, portin en l'ou i en l'envàs 

la marca .del país d'origen en_form a clar a j 

precisa i de manera indeleble que no doni 

lloc a confusions . 

Per aclamació, foren aprovades totes les 

conclusions. ... -

El Sindicat de criadors de 
bestiar de l'A lt Urgell 

S'ha celebrat· a la Seu d'Urgell, una im

portant reunió de ramaders, en la qual s'a

provaren els Estatuts amb els quals es regirà 

el Sindicat. Es don à coneixement als reunits 

dels treballs preparatius corn també que la 

Generalitat de Catalunya per mitjà del D~

par tarnent d'Economia i d'Agricultura, ha 

concedit una subvenció a l'esmentat Sindicat. 

Va ésser elegida la Junta Directiva defini

tiva, integrada pels senyors Ferran Zu

lueta, president; Francesc F i té Trullà, vice

president; Bonaventura Rebés Castella, tre

sorer , Josep Castellarnau, secretari; vo

cals: Joan Jordana i Lluís Porta, per Seu 

d'Urgell; Domènec Canu t, per Montferrer; 

Francesc Ribó, per Castellciu tat; Francesc 

Faus, pel Plà de Sant Tirs; n'Antoni Grau , 

per Adrall; Josep Miró, per Anserall; Este

ve Aixàs i Pere Sanvicens, per Alàs . 

• • • 
Unes manifestacions 

El senyor. Cirera i Voltà, dirigent de l'In s

titut j\.grícola Català de Sant Isidre, ha fet a 

Madrid les següents declaracion s: 

Ha rn~n ifestat que és desig unànim de la 

propietat de Cata lunya que la llei d'Arrenda

ments que hom aprovi a les Corts de Ja Re

pública sigui també aplicada a la regió cata

lana. Tanmateix, això ha de comptar amb 

una decidida oposició de l'Esqu erra Catala

na, la qual vol impedir de totes passades l'a-

I NITRAT DE XILE 
<fetW'acional 
rebailxa de p!W.IJ' ~ 

al votfre ha6iiúa1 
proveidor 
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plicació a Catalunya d'una llei d tipus con
servador. El senyor Aragai, el qual fou 
membre de l'Esquerra a la Comissió dicta
minadora de la Reforma Agrària a les Corts 
Constituents, donà el seu vot favorable per
què les Corts Espanyoles, en compliment 
del disposat a la ba e 22 de la Reforma Agrà
ria, promulguessin una llei d'Arrendaments 
i de Rabassa morta. Ara, amb unes Corts i 
un Govern sense tendències socialitzants, 
l'Esquerra ja no creu convenient per a la se
va política la llei d'Arrendaments que hom 
podria dictar. El Parlament català acaba de 
votar una llei d'Arrendaments que no sola
ment ha causat gran diggust entre els pro· 
pietaris afectats, s inó que els mateixos ra
bassai res mostren clarament el seu refús i 
àdhuc es parla de prese . tar la corresponent 
qUestió de competència davant el Tribunal 
de Garanties. L'aplicació d'una llei d'Arren
daments, degudament estudiada pel Parla· 
ment espanyol, portaria com a conseqUència 
immediata l'esfondrament de l'Esq uerra Ca
talana, la qual es sosté en un 80 per 100amb la 
força dels rabassai res. Aquests elemen ts, en 
veure els seus drets millor expressats en la 
lle i que votessin les Corts centrals -ha dit 
finalm en t el senyor Cirera i Voltà- abando
narien les forces de l'Esq u erra• . 

• • • 
L' Assetnblea pagesa de 

Pineda 
Heus ací les conclusions aprovades: 
Primera. L'assemblea assenyala la neces

s itat imprescindible que el Ministeri d'Indús
tria i Comerç sostingui un estret contacte 
amb el Ministeri d'Agricultura en totes 
aquelles q Uestions en les quals la gest ió au
nada ha de garantir els interessos de la pro
ducció agríco la exportadora. Es de desitjar 
que les disposicions del Ministeri d'Agricul
tura, en relació a delimitacions de zones de 
producció i denÒminacions d'origen dictades 
en defensa de les especialitzacions agrícoles, 
tinguin el millor aco lliment al Ministeri d'In~ 
dústria i Comerç i les faci complir en la seva 
totalitat. 

Segona. Per tal de donar a l'exportació de 
patates primerenques totes aquelles garan· 
ties que necessita un conreu d'aquest caràc
ter, l'assemblea es pronuncia en el sentit que 
les ordres dictades pel Ministeri d'Agricul
tura referents a delimitació de zone:;; es pe· 
cials de producció, es converteixin en Lleis 
de la República. 
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Tercera. L'assemblea subratlla la conve
niència de modilicar els istemes que s'han 
vingut emprant fins ara en relació a política 
comercial, i demana que en totes les glies
tions d'aquesta mena es tinguin en compte 
les produccions agrícoles en els moments 
d'estructurar els tractats de comerç. 

• • • 
Assaigs sobre patates 

Patrocinats pel Servei de Terra Campa de 
la Generalitat de Catalunya i per la Cambra 
Agrícola Ausetana, de Vic, s'ha procedit a 
la instaHació de dos camps experimentals, 
un al mas Corcó de Manlleu i l'altre al mas 
Vinyes de Torelló, destinats als assaigs de 
diferents varietats de patates tardanes, ha· 
vent-se encarregat dels treballs culturals els 
seus masovers Taume Aguilar i Lluís Molist, 
de la seva vigilància el jove Pèrit Agrícola 
Marian Callís i Torner. tots sota la immedia
ta direcció del Cap dels Serveis de Terra 
Campa. 

L'assaig va orientat i>rincipalment a saber 
la major o menor productivitat de les diver
ses procedències de llavor bufè '(Institut 
Beauvais) i de la productivitat d'altres ll a
vors de patata tardana. 

Els camps on es fan els assaigs estan si
tuats termenejant amb camins i prop de po
blació, de manera que podran ésser còmoda
ment visitats per tots aquells que s'interessin 
pel s esmentats assaigs. 

••• 
Es declarada inconstitucio
nal la llei de conflictes del 

camp 
La Sala Primera del Tribunal Suprem de 

justícia ha informat favorablement el primer 
r ecurs arribat al referit alt Tribunal, fonnu
lat per un particular agreujat per 1a Llei de 
conflictes del camp, contra la qual va recla
mar per' considerar-la contrària a la Consti
tució de la República Espanyola i a l'Estatut 
de Catalunya. 

En mèrits del referit infotme, el recurs 
passa al Tribunal de Garanties i queden en 
suspens les actuacions judicials fetes pel cul
tivador afavorit per aquella Llei. 

Sentat aquest precedent, és d'esperar que 
seguiran la mateixa sort una colla de recur
sos d'inconstitucionalita1 conrta la L1ei del 
Parlament Cat::.là, tfañresos-a-l Tribunal Su
prem per diferents] utjats de Catalunya. 

L'exportaciú 
l'any 

de potassa a 
t955 

Donem les xifres d'exportació de potassa 
sortides del port de Barcelona durant l'any 
1933, segons les dades de la Duana: 

Alemanya, 75 tones; Bè>lgica, 12.552; Estats 
U nits, 51.911 ; Filipines, 303; França, 3.490; 
An_glaterra, 5.561; Itàlia, 3.361; Japó, 1H2ï; 
Noruega, 7.098; Santa Domingo, 50; Suècia, 
7.508 i Possessions angleses, 9.017. Total: 
209.117 tones. 

L 'any 1932l'exportació fou de tones 65.187, 
i el1931 de 2-L3-+2. L 'ex traordinari augment 
registrat en 1933 obeeix a l'explotació de les 
mines de Sallent, a càrrec de les empreses 
Unió d'Explosius i Potasses Ibèriques. Per 
tant, cal suposar que les 200.000 tones de 
producció anual que e consideraven pròxi
mes a obtenir, ja s'aconseguiren l'any pas
sat. Davant d'aquest fet, no té res d'estrany 
que els Sindicats alemany i francès procurin 
arribar a un acord amb els productors espa
nyols. 

• • • 
La sernbra de pèsols 

La sembra de pèsols al nostre litoral-diu 
•El Litoral Agrícola•-pel mercat francès 
data ja d'uns quants anys. De molts anys. 
El conreu s'ha intensificat a mesura que el 
consum s'ha estès a altres països. 

Fa un parell d'anys precisament que des· 
cobríem un merca.t regúlar de pèsols a An· 
glaterra, quan a França amb el seu règim 
de contingents restringia notablement la se
va importació. D'aquesta manera fou passi· 
ble d'evitar fins a cert punt els efectes de la 
pèrdua parcial del mercat francès que re· 
presentava la contingentació. 

La producció de pèsols és una de les més 
irregulars que hi han. Els càlculs no poden 
fer-se prenent per base la quantia de la 
sembra. La producció ~stà tothora subjec· 
te al temps. 

Molta part de la sembra !èS realitza en ter· 
renys de secà i això subratlla la importància 
que té un període de pluges o de tempera
tures baixes. Un temps favorable pot dupli· 
car les xifres de la producció. 

La sembra de pèsols s'ha anat pe¡;feccio
nant i avui ja s'importen directament les 
granes, evitant d'aquesta manera una dege
neració, el.s primers resultats de la qual es 
trobava en una producció defectuosa. 



S'ha parlat molt, e n relació amb la sembra 
de pèsols, de la preparació del camp i de l'a
bonament que millor assimila. Hi ha qui par
la d'una bona afemada. Una bona afemnda 
però, és un vehicle molt a propòsit pel •fra
re• la planta parasitària que tantes olanta
cio~s de pèsols ha arribat a destruir. 

També s'ha generalitzat l'aplicació d'a 
questa fórmula d'adob: su_perfosfat d'os, 60 

quilos; sulfat d'amoníac, 10 quilos; sulfat de 

potassa, 30 quilos. 
La potassa dificulta el complet desenrot

llament del •frare•. , 

• • • 
La superproducció d'arròs 

Els serveis de Ramaderia de la Generali
tat s'han dirigit a ls ramaders per tal de cri 
dar-los l'atenció, en aquest moment que la 
majoria dels cereals estan sobrevaloritzats, 
i fixin l'atenció en l'arròs com a pinso d'en· 
greixament i per a l'avicultura. 

:Molts ramaders i especialment els engrei
xadors de porcs, coneixen ja les farinaces o 
cilindre d'arròs, despulla d'un gran valor, 
que resulta de l'elaboració de l'arròs blanc 
per al consum humà. Demanem als rama
ders catalans que s'interessin prop de llurs 
comerciants proveïdors per l'•arròs moreno• 
o •arròs escatllat• , que és el gra d'arròs 
sense la pelfo fa i una petita part de despulla 
que surt amb ella . 

Aquest •arròs escatllat• en g11a és, en rea
litat, un producte nou en el mercat de Llot
ja, que molts negociants encara desconei
xen, però que aquests Serveis de la Gene
ralitat estan interessats en què el seu ús per 
a l'alimentació del bestiar s'estengui . Amb 
això hi sortiran guanyant els ramaders ca
talans i els agricultors del Baix Ebre, i per 
tant, és interessantfssim per a l'economia 
catalana, tenint en compte el seu dèficit en 
la producció de pinsos~ Hem de tenir en 
compte que a la Península sobren unes 
40.000 tones d'arròs, que la producció total 
és de 300 mil a 400 mil tones, de les quals 
Catalunya .produeix la quarta part, i que 
per exportar les 40.000 tones sobrants s'han 
d'abonar de 25 a 30 pesse.te~ per cent quilos, 
en concepte de prima d'expottació. Donem 
aquestes xifres per tal que es vegi l'interès 
que hem de tenir en què la totalitat de la 
producció d'arròs sig!li consumida, en una 
for ma o altra, a la Península. 

' 
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Aque$l nou produ cte té u n \~alor alimen 
tós equivalent i en idèntica proporció que el 
del blat de moresc, i es pot vendre entre 38 

i 40 pessetes. 
Per a l'avicultura es pot servir en gra, i per 

a engreixar porcs, badelles , etc., en farina 
i barrejada amb despulles, farina d'ordi, 
etc ., com es dóna el blat de moresc. 

• • • 
Per· la revalorilzació del vi 

Convocats per la Federació Nacional de 
Vins, es reuniren els diputats de diferents 
províncies exportadores per a conèixer l'a· 
bast de les mesures proposades en el Comitè 
Executiu de l'Institut Nacional del Vi, per a 
produiruna revalorització d'aquest producte 
que permeti donar solució als problemes 
plantejats en algunes comarques vitícoles. 

Com a conseqtlència de la susdita reunió 
es presentà la següent proposició de Llei: 

Article primer: Tots els aiguardents i al
cohols neutres destiHats o rectificats de vi, 
exclusivament, que es destiHin durant el pe
ríode de dos mesos, des de la publicació 
d'aquesta Llei a la •Gaceta• satisfaran l'im· 
post de fabricació de 60 pessetes. Quedarà 
modificat en conseqtièn.cia per a aquesta 
classe d'alcohols i durant el període esmen-

Escampat i en contacte amb 
.. la terra, el - .. 

Nit at de Calç IG 
es dissol de seguida amb un mí
nim d'humitat assegurant bo-
.. nes collites .. 

Per a consultes tècniques: 

Consultorio Agronómico 
de la 

U nión Química y Lluch, S. A. 
Carrer del 12 d'Abril, 2 
VALLADOLID 

20768 ROCAL._~ - - -. . -
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ta t el número 1 de l'article 2 dc la Llei dc 
l'impost sobre l'alcohol i la cen esa de 17 dc 
març de 1932. 

Article-segon: Podran beneficiar-se exclu-
ivament d'aquesta r ebaixa en l'impost, els 

fabricants que acreditin have r pagat el Yi 

per a la destiHació al preu mínim que per 
l'Institut Nacional del Vi es fixi en virtut a 
la graduació i .Per regions. Pel Ministeri de 
Finances es dictaran les disposicions com
plementàries d'aquesta Llei. 

Amb aquesta proposició de Llei que, com 
hom veu, recull íntegrament el punt de vista 
sostingut en l'Institut Nacional del Vi pels 
exportadors de vins i fabricants de licors, 
hom pretén donar solució al problema sense 
ocasionar les pertorbacions que es seguirien 
amb l'aplicació de les mesures que patroci
na el Grup Vitivinícola, mesures que per 
altra part no podrien en cap cas implantar
se per Decret sense infringir la Constitució, 
ja que estan en pugna amb la Llei i disposi
cions vigents. 

Sobre aquest darrer aspecte, les entitats 
que han promogut la presentació de la sus
dita proposició de Llei es creuen en el deure 
de cridar l'atenció, sortint amb això al pas 
de possibles habilitats per a produir un estat 
de confusió en els sectors interessats en 
aquest problema. 

• 11 • 

Exposició de conills 
Ha estat clausurada l'Exposició de conill s 

seleccionats que s'ha celebrat a l'Institut 
' Agrícola Català de Sant Isidre, en la qual hi 
foren presentats els notables exemplars ge
gant Boucast, gegant Espanyol blanc i ro
genc, Viena blanc, An gora , Castor·Rex, ne
gre Rex, Havana Rex i Arminyo Rex, aques
ta darrera parella campiona d'Espanya . 

Amb motiu de l'Exposició actuaren com a 
conferenciants, la senyora Concepció il)'OS 

d'Isern i els senyors Victori à. Munté i E mili 
Sugranye¡:; els quals desenrotllaren r espec
tivament, els temes: · Cura i a limen tació •. 
•Prevenció i tractament • i •Escorxament i 
tractament de pells• . 

A conseqüència dels ac tes celebrats, hom 
acordà constituir la secció de cunicu ltura, 
i en la darrera reunió foren nomena ts el. 
senyors Francesc Font, J osep Cunill , Victo
rià 'Yionté, B. de Quadres, ~1iquell\1 asgrau , 

i senyoreta Maria de la Rubia Dauscés 



78 AGRICULTURA RAMADEUIA 

CALENDARI 
de plan-a.:ions de le8 hortali8se8, farratger·e8 

generalitzade8 o .:onreade8 a Caial.un.,.-a 
• I O ort 

SEMBRES DEL MES DE MAIG 
HORTALISSES 

Agrelles. . . . . . . . 
Albergínia morada] llarga . 
Alber~ínia negra, larga . . 
Albergínia nana, primerenca 
Albergínia grossa, rodona . 
Apit ple, blanc. . 
Blanc de Xampinyó. . 
Bledes1 de fulla ampla. 
Borrat¡a. . . . . . . . 
Bròquil blanc, primerenc. . 
Bròquil blanc, mig primerenc . 
Bròquil gros, morat, de Nadal . 
Carbassa francesa de bon gust. 
Card ple, hlanc . 
Carbassons . . 
Cerfull, comú . . . 
Cerfull, molt arrissat . . . 
Cogombre verd, llarg . . . 
Cogombre petit, Cornicbón . 
Cogombre molt llarg, Alficós 
Colinap . . . . . . . . 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de set setma nes, nana . . 
Col de Milà, Aubervilliers . . . 
Col de Milà, grossa arrissada . . 
Co l de Milà, precoç de Sant Joan . 

COLS DE FULLA LLISA 

Col de cabdel l, Bacalan . . 
Col de cabdell, Brunswick . 
Col de c.abdell , Dax. 
Col de cabde ll , Glòria . . . 
Col de Gabdell, Holanda, peu curt 
Col de cabdell, Holanda, tardana . 
Col de cabdell , Joaneta o Nantesa 
Col de cabdell, Mitra o Cor de Bou . 
Col de cabdell, Quinta!, molt g rossa . 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt. . . 
Col de cabdell, York, primerenca. 
Col Lombarda, morada, grossa . 
Col verda, arris.sada, per a brotons 
Col de BruseHes, per a cabdell ets. . 
Col gegantfarratgera, Cavalier . . 
Col gegant farra tgera, de fulles lli ses 

Coliflor de Nàpo ls, de Nadal .. . 
Coliflor de Nà pols, de Quaresma . 
Créixens d'aigua. 
Créixens d'horta . . . 
Créixens Alenois o Morritort 
Ensiam escaroler . . 
Enciam de cabdell, blanc. 
Ensiam bleder. . . 
Ensiam escarxofet . 
Ensiam romà, blanc. 
Ensia-m romà, negre . 
Escarola de fulla doble , arrissada 
Espàrreg gros, d'Holanda . . 
Espàrreg primerenc, d' Arge ntetül 
Julivert, co mí1. . . . 
Julivert, molt a rrissat . . . 
Meló tendral de València, primere nc 

Ptes. 
100 grs. 

1'50 
4'50 
3'50 
5'00 
6'00 
1'75 
3'00 
1'00 
2'00 
2'50 
2'50 
2'50 
1 '25 
3'00 
1'00 
1'00 
1'00 
2'00 
2'0.0 
2'50 
J '00 

1'75 
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 
2'50 -.. 
1'75 
1'75 
1 '00 
1 '25 

3'50 
3'50 
4'00 
1'50 

.r 0'75 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 
1'25 
1'00 
1'00 
0'75 
0'75 
1'25 

.Meló groc de València, primerenc 
Meló de València , tardà . 

Pte s. 
100 grs. 

1'25 
1'25 

Ptes. 
Un quil~ 

MONGETES PER A MENJAR TENDRES 

Nanes Mig-dol, molt primerenques . . 2'50 
Nanes Motxa francesa, molt prim er~nques · 2'50 
Nanes Motxa grisa, molt primerenques . 3'00 
Nanes Motxa vermella, molt primerenques . 3'50 
Emparradores Avellaneta blanca, primeren-

ques. . . . . . . . 2'50 
Emparradores Avellaneta negra, primeren-

ques. . . . . . . . 3'00 
Emparradores Avellaneta vermella, mig pri · 

merengues . . . . . . . . . 2'50 
Emparradores Sucre o Llaminera, primeren-

ques. . . . . . . . . 2'50 
Emparradores Garrafa!, morada o bisbes, 

mig primerenques . . . . . . . . 2'50 
Emparradores de la Neu, pJimerenques . 2'50 

MONGETES PER A ESGRANAR 

Nanes Ganxet d'Alcanar, primerenques. · . . 2'50 
Emparracjores Avellaneta blanca, primeren-

ques. . . . . . . . . 2'50 
Emparradores de la Ne u, primerenqu,es. 2'50 

Col de set setman es, nan a 

Pastanaga fina, mig ll arga 
Pastanaga fina , llarga . . 
P ebrot dol ç, de Morro. . 
Pebrot dolç gros, de Reus 
Pebrot dolç gros, de banya 
Porro blanc, gruixut. . . . 
Porro mpnstruós o Carentan. . . 
Ravenet rodó, rosa, punta blanca . . 
Ravenet rodó, vermell, punta blanca 
Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca . . 
Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca.' 
Ravenet llarg, vermell. 
Remolatxa, fina . . . . 
Síndria, molt primereqca. 
Síndria de Màlaga . •. . 
Síndria de València. 
Tomàquet, de Pera . 
Tomàquet gros, tardà 
Tomàquet de penjar 
Xicoira . 
Xirivia . 

Ptes . 
100 grs . 

2'00 
1'75 
2'50 
2'50 
2'50 
1'00 
1'75 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'25 
1'25 
1'25 
3'50 
1'50 
1 '75 
1'75 
1'00 

FARRATGERES Ptes. 

~ 
Alfals, decuscutat, Stfperior . 3'25 
Carbassa grossa . . . . . . . . 6'00 
Col gegant Cavalier, de fulles llises. . · 8'00 
Col gegant de fulles arrissades, Aloma. 11'50 
Remolatxa o Bleda-rave, Mammoutb . 2'00 
Remolatxa o Bleda-rave, vermella . . . . 3'00 
Remolatxa o Bleda-rave, blanca, mig sucrosa. 2'50 
Remolatxa o Bleda-rave, groga 3'50 
Sorgo negre , sucrós. . . . . 1'00 
Trèvol. . . . 4'50 
Trepadella, d'un dall . 1'00 
Tr~padella, de dos dalls 1'25 

PLANTER D'HORTALISSES 

Alberginia, negra nana, primerenca. 
Albergínia, negra llarga . 
Moniato. 
Pebroteres, tij a baixa, g ros, molt primerenques. 
Pebroteres, tija mitjana, g ros, dolç de Lloret, mig 

primerenques. 
Pebroteres, tija alta, gros, dolç de Reus. 
P ebroteres , tija alta, molt gros, dolç de Torroella. 
P ebroteres, tija alta, dolç de banya. . 
Tomaquera emparradora, Pometa de Canàries, gros-

sa, primerenca. 
Tomaquera emparradora, Pometa de Canàries, mit· 

jana, primerenca. 
Tomaquera emparradora, Pometa de Mataró, prime· 

ren ca. 
Tomaquera emparradora, P era, .g-n~s, de la Reina. 
Tomaquera emparradora, de penJar. 
Tomaquera ~mpar.radora, gros, Rosa. 

A 16 pessetes el miler 
No es serve ixen menys de 500 plantes d'una sola 

mena 

FLORS 

Lot de 12 paquets variats, amb cromos. 
Lot de 24 paquets variats , amb cromos. 
Lot de 36 paquets variats, amb cromos. 

3 pessetes 
5 pessetes 
7 pessetes 

E S SEMBREN 

Balsamina 
Cannes 
Caputxina nana 
Clavells d'India, nanos 
Coronàries o Reina Mar-

garida 
Escabioses o vídues 
Gallardia 
Gelosia plumosa 
Gira-sol 
Mantell reial 

Nyanyos 
Perpetuïnes 
Petuïnes 
Rosa d'agost o clavell de 

moro 
Rosa mística o Zinnia 
Sensitiva 
Tageta signata 
Vellut o cresta de gall 
Verdolaga de flor 

EMPARRADORES ANUALS 

Balsamilla 
Bus.ingolcià 
Carbassetes 
Caputxines 
Card~ospermum 
Dòlics gegants 

Gesamí d'India 
Meravelles o campane· 

tes 
Maurandia Barclaiana 
Mongetes de jardí 

EMPARRADORES PERENNALS 

Ara uj a 
Cobea scandens 
Dò]jcs llenyosos 

· Llúpol 

Mandevillea suaveolens 
Medeola 
Passionària 
Thumbergia 

Preus salvant variació o existències. Per les remeses per correu, s'ha d'afegir a l'import de la comanda, 30 cèntims de pesseta per cada 
fracció de 100 grams i per al certificat 30 cèntims els 500 grams, pes mínim admès per correus. Demaneu preus a l'engròs, a 

EL e u L T I vA D o R M o DE R N ~~i~~A:, ~~~44 (Prop :eAl:r~ ~e~ 1Ji~2 

SANITARIS 
BARÇt:LONA.• PLAÇA ANTONI LÒPJ;:Z, U 

. 
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EL nE Re A. T • uLTIMEs coTITzAcioNs 
ADOBS ! UNITAT ; PESSETES ! 

Superfo~fat d'os,_ 18{20 per cent d 'àcid fosfòric i 112 r ............ : ... , .. T .......................... ! 
per cent de mtrogen · - - - · · · · · - · :100 qutlos ; 16'00 : 

Superfosfat de calç, 18!20 per cent d'àcid fosfòric i ¡ ¡ 
Su;~;f:;fat de ~arÇ, ·16Ï18 . p~r cent ·d'àcid f¿sfÒFi~ l l 13

'
50 l 

Su;~;f:;fat d.e ~a1Ç, Ü Ï15. p~r cent d'Acid f~sfÒri~ I I 12
,
50 I 

soluble . . - - · · · · · · · · · · · · ; : 11'65 : Sulfat d'amoníac, 20{21 per cent d~ nitrogen . . . ! i 27'00 i 
Jl<itrat de Xile, 15/16 per cent de mtrogen - . . -! ; 25'00 ; 
Sulfat de potassa, 90!92 per cent, equivalent a 49{50 i i i 

per cent de potassa pura - . - : - · . _ . . ; ¡ 44'00 ¡ 
Clorur de potassa, 80!85 per cent, equtvalent a o0/51 ¡ ¡ ¡ 

per cent de pot:Jssa pura . . . . . - . - . ! ¡ 34'00 ¡ 
Matèria org~nica còrnia na~~r.al, 10{~1. per · cent de i ¡ ¡ 

nitrogen 1 2/3 per cent d ac1d fosfonc . . . . . ; ¡ 38'00 ¡ 
Sulfat de ferro en gra. - . - . · • . · · . - · ! : 12'50 ; 
Nitrat de calç, 15!16 per cent de nitrogen i 28 per ! i i 

cent de calç . . - . - . . · . · · . - · ! : 24'50 : 
Cianamida , 19!20 per cent de nitrogen i 60 pel:' cent i ¡ ¡ 

de calç . . . - - - · . . · . · · . · : ; 38'00 ; 

~~~:I~~:.cc~;~;~:E~~~~~ fi~UNGICIDES · .. ',i 40 '.~ilos ',! j1806:6o2go: :, 
Sofre gris o precipitat . . . 
Flor de sofre o sofre sublimat. . ! 50 quilos ! 25'00 ! 
Sofre de terròs . . . . !100 quilos ! 35'00 '! 
Sofre en pans, refinat. 39'00 
Sofre de canó. . . . 48'00 
Sulfat de coure, an~Jlès 00'00 
Sulfat de coure, pa1s . 81 '00 
Acetat de plom cristall . . . . . . . 230'00 
Arseniat de sosa anhidre , 60{63 per cent. 140'00 
Arseniat de plom en pols . . 250'00 
Permanganat de potassa . . 500'00 
Sosa Solvay . . . . . . . 35'00 
Nicotina 98 per cent . . . . 1 quilo 39'00 
Sulfat de nic<;?tina 40 per cent. 18'00 · 

PRODUÇTES ENOLOGICS 
Acid cítric crista-J:litzat extra . . . 
A cid tartàric cristal:litzat país. . . . . . . ! ! 
Acid sulfurós anhidre. . . . . . . . . . . . ! i 
Sofrins conglo_merat, en pastilles de 5 a 20 grams. ! ¡ 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. ¡ ¡ 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . . . . ¡ ¡ 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . ! ¡ 
Lluquets sense degotalls, classe francesa . ! ¡ 
A~búmi_na de galli:na en plaques . . · . . ! 1 quilo i 
B10sulfit Jacquemm . :100 quilos; 
Carbó vegetal . . . . . ! i 
Carbó vege'tal impalpable . ¡ ! 
Caseïna pura. . . . . ¡ i 
Cola de peix Cayenne. . . ¡ 1 quilo i 
Cola de peix en fideus . . . . i 
Cola de peix Sa!iansky . . . . · ! i 
Carbonat de calç (desacidificant). : ¡_.100 quilos! 
Caramel concentrat . . . . 
Enofosfat bicàlcic . . . . . 
Fosfat amònic . . . . . . 
Gelatina plata en fulle~ primes . . 
Gelatina or en fulles primes . . . 
Gelatina Vinocol en fulles primes . 
Metabisulfit de potassa cristaHitzat . . . . 
Metab~sulfit de potassa en pols, antiferment 
Metabtsulfit de potassa en líquid. 
Negre animal en pasta rentat . 
Osteocola Coignet . . . . . 
San~ cristaHitzada. . . . . 
Tam a l'èter pols extra . . . 
Taní a l'alcohol, pols extra . . 
Taní a l'alcohol agulles extra•. . . . . 
Tartrat neutre de potassa desacidificant. 

MATERIES FILTRANTS 
Amiant. 
Celiulosa extra forta . . . . 
Ce!.J.ulosa per a vins licoros.os . 
Terra d'infusoris . . 
Terra de Lebrij a . . 

. ¡100 quilos; 

: i 1 quilo i . ¡ 100 quilos ¡ 
. ¡ ~ 

485'00 
350'00 
185'00 
150'00 
00'00 
85'00 
8o·oo 

115'00 
20'00 

475'00 
300'00 
75'00 

300'00 
26'00 
26'00 

100'00 
75'00 

300'00 
115'00 
250'00 
900'00 
975'00 
300'00 
210'00 
220'00 
100'00 
165'00 
515'00 
785'00 

1.550'00 
950'00 

1.100'00 
650'00 

J.400'0Ò 
350'00 

10'00 
65'00 
40'00 

CEREALS I LLEGUMS 
BLAT 

Forment de Castella . 
Candeal deia Manxa . 

.I 152'00 a 53'50 
54'50 . i l 53'00 a 

Forment de la Manxa. 
Aragó . . . . . . 
Navarra. . . . . . 
Urgell i Vallès . . . 
Comafca .... . 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . . . . 
Lleida . . . 

CIVADA 
Extremadura . 
Cartagena. . 

ORDI 
Extremadura . . 
Urgell i Segarra. 
Manxa .... 

MORESC 
Plata disponible. . 
Andalusia corrent . 

ESCAIOLA 
Andalusia, corrent. 
Andalusia, fi . . . 

MILL 
Estranger . 
Comarca . 

ARRÒS 
Arròs Benlloc, zero 
Arròs Selecte. . . 
Arròs Floreta. . . 
'Arròs Matisat. . . . 
Arròs Bomba, primera 
Arròs Bomba, segona. 

FAVES 
Extremadura. 
Mallorca . 
Andalusia. 
Turquia. . 
Valencianes 
Eivissa . . 
Ma bó 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

CIGRONS 
Cigrons Màlaga, fins, números 44 i 46 . 
Cigrons Màlaga de 54 a 56 . . . . . 
Cigrons Màlaga de 60 a 62 . 
Cigrons Màlaga de 63 a 65 . 
Cigrons "pelones" . . . . 
Cigrons Argèlia. . . . . 
Cigrons Castella superiors . 
Çigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sauc. . . . . . 
OraL. mitjans . . . . . 
Oran superiors . . . . 

MONGETES 
Mongetes V alèucia Pia et 
Mongetes Tranquillon . 
Mongetes Monquilines . 
Mongetes Mallorca. . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes Cocorrosses Castella . . . . 
Mongetes Cocorrosse~ Turquia 
Mongetes Comarca noves . . 
Mongetes Perles Gallcia . 
Mongetes Bulgària . 
Mongetes Coco Sophie .• 
Mongetes Prat . 

VECE5 
Veces Navarra . 
Veces Andalusia 

AL TRES CEREALS I LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fajol .... 
Fesolets . . . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona . 
Guixes . . . . 
Llenties. . . . 

BARCELONA• PLAÇA ANTONI LÓPEZ. t > TELEFON 1.6556 
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i UNITAT ; PESSETES :--·······-····-------:························ ··· 
. ~100 quilos i 52'00 a 53'00> 
. ¡ • ¡ 56'00 a 57'00• 
. ¡ ¡ 54'25 a 00'0(} 
. i ¡ 52'00 a 53'0(} 
. ¡ ¡ 45'00 a 00'00 

•. . ¡ ¡ 53'50 a 00'0(} 
. i ¡ 52'50 a 00'00• . ¡ ¡ 55'00 E'. 00'00 

: ¡ ¡ ~~:gg : ~:g& 
. i l 40'00 a 41'00• 
. i ! 39'00 a 41'00 

·1 I :::: a ~::: 
: : : 56'00 : 58'0(} 

. i i 57'00 a 57'00< . i i 59'00 a 60'00 

. ¡ : 46'00 a 00'00' 
: ! 50'00 a 52'00 

. i l 51'00 a 53'00 
i i 53'00 a 54'00 

· ¡ ! 55'00 a 56'00' 
· ¡ ! 52'50 a 53'00 
· ¡ !100'00 a 105'00 
· ! ! 85'00 a 90'00. 

: I !: 00'00 a 00'00' 
45'0{)o 
49'50 
00'00 
oo'OO 
46'00 
00'001 

46'50 
46'50• 

i 00'00 a 00'00· 
. ¡ : 00'00 a 00'00· l,· i 40'00 a 42'0(} 

!106'00 a 00'00 
i 66'00 a ó8:oo 
! §6'00 a 58'00• 
: 55'00 a 56'00· 
i 52'00 a 70'00· 
! oo·oo a 00'00· 
!130'00 a 180'00 
!140'00 a 150'00• 
i 00'00 a 00'00 
! 00'00 a 00'00 
! 00'00 a 00'00 i 00'00 a oo·oo 

1 82'00 a 90'00 

:.• .1':, r¡1:n¡:; 
\102'00 a 00'00 
: 58'00 a 60'00 

· ! ! 87'00 a 89'00 
· ! ~ 98'00 a 100'()(} 

I . I~.:~::: 
:_: ¡',,_:,, I ¡~:~ : ~:~ !130'00 a 132'00 

! 44'00 a 00'00 
i 75'00 a 135'00 



FARINES I DESPULLES 
Farina sensera, mitja força . 
Fàrina sensera, força. . . . 
Farina extra blanca, superior. 
Farina blanca, corrent 
Farina Aragó. . . 
Farina regió . . . 
Número 3, amb sac. 
Número 4 , 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Menut . 
Segó .. 
Segonet. 

FARRATGES I PINSOS 
'Garrofes negres Vinaroç, sense sac. 
Garrofes negres Castelló. . . . . 
Garrofes València . 
Garrofes roges . . 
Garrofes Eivissa . 
Garrofes Mallorca . . . 
Polpa de temolatxa, país, sense sac 
Turtó de éoco . . . . 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla Jlargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
P rimeres . . . . . . . . 

AMETLLES 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . · . 
Llargueta . . . . . . 
Mo11ar, amb clofo~la . . · · 
tGra Esperança pnmera . . 
.Comuna 

ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Manxa ... 

AVELLANES 
Gra primera . 
{;oJliter . . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollida 

CACAUETS 
Tres grans blanc primera 
Tres grans segona. . . 
Dos grans blanc primera 
Dos grans vermells 
:Esclofollats . . . 

COMINS 
Del país. 

LLOBINS 
Llobins número 1 
Llobins número O 
Llobins Albucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. 

PÈSOLS 
Sencers. 

PINYONS 
Castelles . 

SAFRANS 
Selecte. . . 
Superior Estat 
Aragó .. 

XUFLES 
Escollides . 
Colliter . 

.Fayum ... 
Maçagan extra 
Eivissa . 
Mahó 
Empordà . 
Mallorca . 
Vilafranca . 
Turquia . 
França .. 
Suïssa . . 
Polac 

D'OLIVA 
Corrent bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

ous 

OLIS 

. ' . 

,. 

AG~CULTURA I RAMADER~ 

i UNITAT ! PESSETES 
¡-•••••••••••••• ••-¡•••••••u-- •••••••••••••••• 

.1100 quilos 1 80'00 a 85'00 

.: • : 95'00 a 105'00 

.! l 74'00 a 76'00 

.! ! 72'00 a 73'00 
· .! · • ! 00'00 a 00'00 
. ! • ! 00'00 a 00'00 
. !100 quilos ! 4ó'00 a 48'00 
.! • i 39'00 a 41'00 
.i ! 35'00 a 38'00 
.! ! 31 '00 a 33'00 
: l 29'00 a 31'00 

: !100 li tres 1 5 '00 a 00'00 
i i 4'10 a 00'00 
'! . • ! 5'00 a 00'00 

l í l" ,~~,. I ~:~ ¡ ij:~ 
:1 • 1 7'50 a 8'50 
.j100 quilo~ j250'00 a 275'00 
. : • l 36'00 a 38'00 
. ! i 37'00 a 38'00 
. ! : 20'00 a 0'00 
.! ! 17'50 a 0'00 
.! i 9'00 a 0'00 
.! ! 9'00 a 0'00 
.i i 00'00 a 00'00 

· .112 forcs I 00'00 a 00'00 
. i i 00'00 a 00'00 

.!100 quilos !315'ÓO a 325'00 

.¡ i330'00 a 340'00 

.i l390'00 a 00'00 

. i i 165'00 a 00'00 

.¡ 1400'00 a 00'00 

I . ¡;;:; ; ;:; 
.¡ !320'00 a 00'00 
·i i145'00 a 150'00 
·i i 00'00 a 00'00 
·i i150'00 a 150'00 

.! !110'00 a 00'00 
·: l 00'00 a 00'00 
.¡ !110'00 a 00'00 

·. ·i • i 00'00 a 00'00 
· . ·! i 00'00 a 00'00 

.l lzoz·oo a 210'00 

.! ~ 50'00 a 00'00 
·i i 85'00 a 00'00 
-i i140'00 a 00'00 

. ·! i 125'00 a 00'00 
·i i 00'00 a 00'00 

~ ¡ 
·i i 95'00 a 105'00 

j440'00 a 00'00 
¡ ..... 

.¡ !zoo·oo a 00'00 
·i !190'00 a 00'00 

j140'00 a 145'00 

:¡ Í125'00 a 00'00 

:¡ El""' I, 40'0:1~5000'00 
·¡ 00'00 

:¡ - ,:'¡':,': ¡[~ i n:~ 
.jlOO quilos l 171'00 
·i 1 179'00 
·¡ ! 210'00 
.¡ : 220'00 

! UNITAT! PESSETES . r~~~ .. ~~-~:J ~~~::0 ... ~ .. -oo·oo DE PINYOLA 
Ve rd , primera 
Verd , segona. 
Groc, primera 
Groc, segona . 
Fermentat. . 
Fosc ... . 

. . j . . • . 1 96:00 a 00'00 
. : ¡122 00 a · oo·oo 
. i r !105'00 a oo·oo 
. i . ' • . i 87'00 a 00'00 

DE COCO 
Blanc (en ·barrils) 
Cochin . . . . 
Palma .... 
Extraflor . . . 

. ) ) 78'25 a 82'60 

: l: l 00'00 a 00'00 
• !' i 00'00 a 00'00 

.· ¡ •· j. 00'00 a 00'00 
oo·oo a 00'00 

DE LLINOSA 
Cru (en barrils) . 
Cuit . . . . . 
IncÒior . . . . 

. . ' ' : I [133'00 a 00'00 
. : •. !151'00 a 00'00 

. . • ! ! 158'00 a 00'00 
SURO ·. i ... ! 

Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruh, primera. 1 El quintà j 63'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gmix, segona. i • ¡ 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. ! ¡ 15'00 a 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix primera. ! : 80'00 a 90'00 
Planxes de 3 a 4 centím. gruix primera ordinària. . ¡ ! 50'00 a 55'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix segona . i ¡ 25'00 a 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . i ¡ 15'00 a 20'00 

VINS ! Grau ¡' : Ne- Ro-
s 10 ; ·Blanc gre sat 

Penedès, de a graus · · •: càrrega ?1'65 -1'75-1'65 
Camp de Tarragona, de 9 a 19 graus. " ·Í :1'85-2'00-1'85 
Co!lca de Barbarà, de 8 a 9 graus . . · ¡ . •· :¡'50_ 0'00 -1'50 
Pnorat, de 13 a 15 graus . . . ·: '' • iO'OO- 2'50 -0'00 
Vilanova i Geltrú, de 8 a 10 graus , . ; !o•oo -1'70 -0'00 
Igualada, de 8 a 10 graus · ¡ !1 '65-1'65-0'00 
Martorell, de 8 a 10 graus · ¡ !1'80-1'80-0'00 
Man~a, de 12 graus . · · ! !1 '70 - 0'00- 0'00 
Al;acant, de 14 a 15 graus · j . jO'OO _ 0'00- 0'00 
Mis tel~ : . . . . . . . 1 '» ' i2'80 - 3'00 - o·oo 
Moscatell . . . . . . . . . · : l3'80 _ 0'00- 0'00 

ALCOHOLS 1 f 
Rect~cats d'indú?tria, ~6/.97 graus . · !100 graus Í262'00 a 264'00 
Rec~cats de r~s1dus VImcs, 96/97 .graus. . i • !245'00 a 247'00 
Rectificats ~e VI, 96/97 graus . . . . · . · i !·246'00 a 248'00 
Desn:aturahtz~ts 88/90 graus . . . · · . . · j )38'00 a 140'00 
Destiliat de bnsa . . . . . . . · · · i : 00'00 a 00'00 
Aiguardent de canya, de 75 graus . . . . j Í210'00 a 215'00 

T ARTRA I DERIVATS i Grau i i 
Mares de vi, 24/30 ,graus d'àcid . . . . !100 quilos i 
Tartrat de calç, 50/52 graus d'àcid . , . . i ! 
Tartrà de brisa, 55/60graus d'àcid . . . ! 

VINAGRES )_ 
CLASSE CORRENT 

Daurat . . . . . . j Hectolitre j 
Prior. . . . . . · ' · . : : 

~:{~~f~E :V~L~A : : I . 
Prior. . . . . . 
2 en 1 .. ... 

CLASSE CORRENT 
De 5 graus. . . 
De 6graus ... . 
De 7 graus. . . . . . . . . . . . . . . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES. 
BOVÍ 

Bous del país. . . · . . . . . . 
Vaques del país. . . . . . . 
Vedelles gallegues. . . . . . . . . . 
Vedelles de llet del país fins a 100 quilos. 
Estaq11es :fins a 150 quilos . . . . . . 
Estaques des de 150 quilos . 

PORQUÍ 
Del país blancs . . 
Valencians blancs . · i 
Extremenys . . . ~ 1 
Mallorquins . . r. • : 

Ca~~r~~os, a ull, segons siguin :: l,':.~: 
Anyells aragonesos, de 7 a 9 quilos. 
Any~lls aragonesos, femelles . ~ . 
Lletals aragonesos. . . . . . . . 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. · i 
Ovelles extremenyes, de 10 a 12 quilos · i 
Anyells extremenys, esquilats. . . . . : ) 
Anyells extremenys, femelles esquilades. , !.· 

Moltons extremenys, llana . . . . . . 
Anyells manxecs, vena . . . . . · i 
Anyells manxecs, capats . . . . · i 
Anyells manxecs, femelles. . . . : f 
Moltons castellans, de 12 a 14 quilos 
Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos : l 
Anyells castellans . . . . . . . . :. 
Anyells castellans, femelles 
Moltons segurenys . . . : ! 
Ovelles femelles . . . . . ; 

• 

El quilo 
canal . .. 

0'85 a 0'.00 
1'60 a 0'00 
1 '55 a 0'00 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

30'00 
35'00 
40'00 

2'30 
2'30 
3'30 
3'50 
3'40 
2'75 

a 2'50 
a 2'50 
a 3'45 
a 3'80 
a 3'50 
a 3'10 

3'85 
3'85 
3'25 
3'10 

a 0'00 
a 0'00 
a 0'00 
a 3'15 

(Variació) 

0'00 a 
0'00 a 
4'80 a 
4'30 a 
4'55 a 
3'90 a 
3'60 a 
4'35 a 
4'20 a 
4'40 a 
4'70 a 
4'10 a 
3'65 a 
3'50 a 
4'10 a 
4'40 a 
3'70 a 

0'00 
0'00 
4'90 
4'40 
4'60 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
0'00 
4'20 
3'75 
3'60 
4'20 
0'00 
0'00 



AGRiCULTURA I RAMADERIA 

. 
I 

:Llavors d'Hortalisses 
Agrelles 
Albergínia morada llarga 
Albergínia negra llarga . 
Albergínia naBa, molt primerenca 
Albergínia molt grossa, rodona . 
Alberginia montruosa de Nova York 
Api ple blanc 
Bleda, fulles amples 
Rlt:da, fulles verd~s 
Borratxa 

JOO grs Un quJio 
P tes . Ptes. 

1'50 20'00 
4'50 40'00 
3'00 25'00 
5'00 45'00 
6'00 50'00 
6'00 50'00 
1'75 15'00 
1'00 9'00 
1'00 9'00 
2'00 18'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 

Bròquil blau de Santa Teresa 
Bròquil blanc primerenc . 
Bròquil gros de Nadal, morat 
Bròquil mig blanc de Sant Andreu, primerenc . 
Bròquil romà de Quaresma 
Bròquil gros blanc, tardà, de Sant Isidre . 
Carxofa grossa de Laón 

2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
6'00 50'00 
1'25 10'00 
4'00 30'00 

Carbassa francesa, del bon gust 
Ca!'bassa Cabell d' Angel 
Carbassa vinatera o de Pelegrí 
Caroassons 
Gard ple blanc 
Ceba blanca, primerenca, de la Reina 
Ceba blanca grossa, primerenca 
Ceba blanca grossa, francesa, tardana 
Ceba vermella Campeny, molt primerenca . 
Geba vermella de cai.Jcssar . . . . 
Ceba vermella llarga, de Vic, primerenca 
Ceba valenciana, per a l'exportació 
Cibulet 
Cerfull comú 
Cerfull molt rissat 
Cogombre llarg, verd. 
Cogombre petit, Cornichon 
Col de Milà Aubervilliers 
Col de Milà grossa, rissada 
Col de Milà precoç, de &ant Joan 
Col de Milà, de set setmanes, nana 
Col de Nadal • 
Col de capdell, Bacalàn. 
Gol de capdell, Brunswick 
Col de capdell, Dax. 
Col de capdell, Glòria 
Col de capdell, Holanda, peu curt 
Col de capdell, Holanda, tardana 
Col de capdell, Joaneta o Nantesa 
Col de capdell, Mitra o Cor de Bou 
Col de capdell, Quinta!, molt grossa 
Col de capdell, Schweinfurt . . . 
Col de capdell, Sant Dionís . . . . 
Col de capdell, York, primerenca . . . 
Col de capdell, Lombarda, morada, grossa 
Col de BrusseJ.les . . . . . . . . . 
Col verda de brotó. . . . . . . . 
Col gegant farratgera, Cavaller . . 
Cel gegant farratgera, de fulles rissades 

· Coliflor extra primerenca . . . 
Coliflor de Nàpols, primerenca . 
Coliflor de :Nàpols, tardana . . 
Coliflor de Nàpols, molt tardana 
Coli?ap (Nwpicol) blanc, Champion 
Cl'elXens Alenois o morritort . . 
Creixens d'aigua o de font 
Creixens d'horta . . . . . 
Escalunyes. . . . . . . . 
Escarola rissada, de fulla doble 
Escarola rissada, cor ·ple . . . . 
Escarola molt rissada, Cabell d' Angel 
Escarola blanca, fulla d'enciam . . . 
Espàrrec gros d'Holanda 
Esp!'-n'ec d' Azgenteuil, primerenc 
Esp~ monstruós de Viroflay . . . . 
EnCiaJn de capdell, de les quatre estacions 
Enci 
E 

.am de capdell, Batavia . . . . . 
n~am de C81pdell, Rei de Maig 

Ene1am de capdell groa, d'hivern 

.. 10'00 
1'00 
3'00 
3'50 
3'50 
2'50 
3'50 
1':75 
2'00 
3'50 
5'00 
l'O O 
1'00 
2'00 
2'00 
1'75 
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 
2'50 
2'50 
1'75 
1'75 
1'00 
1'25 
6'00 
3'50 
3'50 
3'50 
1'00 
0'75 
4'00 
l'50 
0'75 
1'Z5 
1'25 
2'25 
1'25 
1'00 
1'00 
0'50 
2'00 
2'00 
2'00 
2'00 

9'00 . 
251()0 
BO' OO 
30'00 
20'00 
30'00 
16'00 
18'00 
30'00 
45'00 

8'00 
8'00 

18'00 
18'00 
15'00 
15'00 
15'00 
15'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
20'00 
15'00 
15'00 

8'00 
11'50 
50'00 
30'00 
30'00 
30'00 

9'00 
TOO 

35'00 
14'00 

5'00 
11'50 
11'50 
20'00 
11'50 

9'00 
9'00 
3'00 

17'50 
1'7'50 
17'50 
17'50 

Enciam de capdell escaroler o català . . . . 
Enciam de capdell, Trocadero, per a l'expor tació 
Enciam romà, llarg, blanc . . . . . . . . 
Enciam romà, llarg, verd 
Faves quarentenes, molt primerenques 
Faves primerenques, blanques 
Faves primerenques, morades . 
Faves grosses, de Ma.hó, tardanes 
Julivert comú 
Julivert fulla molt rissada 
.Meló de la Guatlla, primerenc 
Meló valencià tendral, primerenc 
Meló valencià groc, primerenc 
Meló valencià, tardà 

MONGETES 
PER A MENJAR, TENDRES 

Terreres, Mig-dol, molt primerenques 
Terreres, Motxa VQ.l'mella, primerenques . 
Terreres, Motxa grisa, primerenques , . 
Emparradores, Avellaneta blanca., primerenques 
Emparradores, Avellaneta negra, primerenques. 
Emparradores, Avellaneta vermella, mig prea. 
Emparradores, Sucre o Llaminera, molt prim. 
Emparradores, Garrafa! morada, bisbes, mig pr. 
Emparrad01·es de la Neu, primerenques . . . 
Emparradores, Romana 0 Facciosa, tardanes 

P.r.B, A DESGRANAR 

Terreres, Ganxet d'Alcanar, molt primerenques 
Terreres, M6JU'eaana, primerenques 
Emparradores de la Neu, p rimerenques . 
Emparradores, Carai, tardanes . . . 
Emparradores, Ganxet, tardanes 
Emparradores, Sastre de Ja Costa. . . . . . 
Emparradores, Garrofó valencià, gra molt ample 

Nap de taula, blanc, rodó . . . . . 
Nap de taula, blanc, llarg . . . . 
Nap de taula, blanc, mig llarg (nap de moda). 
Nap de taula., gróc, rodó 
Nap de taula, llarg, negre 
Pastanaga de taula, llarga . . . . . 
Pastanaga. de taula., mig llarga . . . . 
Pebrot, mata baixa, gros, molt primerenc 
Pebrot, gros, de Lloret, nrig primerenc 
Pebrot, gros, de banya. 
Pebrot, gros, de morro . 
Pebrot, molt gros, de Reus 
Pebrot, molt" gros, de Torroella 
P'esols Austràlia, mata baixa " 
Pèsols Austràlia, emparradors 
Pèsols setsetmaners, mata. baixa 
Pèsols setsetmaners "Selectes", mata baixa . 
Pèsols caputxins, banya de bè 
Pèsols caputxins, flor violeta.. 
Porro gros, blanc . . . . . 
Porro mònstruos, de Carenta.n 
Ravenet rosa, rodó, punta blanca 
Ravenet vermell, rodó, punta. blanca 
Ravanet vermell, llarg 
Ravenet rosa, mig llarg, punta blanca 
Ravenet vermell, mig llarg, punta blanca 
Remolatxa fina, morada 
Remolatxa fi na Cbeltenbam . 
Selsifis blanc : 
Síndria molt primerenca 
Síndria. de MjUa.ga . 
Síndria. de V a.lència 
Tomàtec de Vilaseca., molt primerenc 
Tomàtec Pometa, gros, primerenc 
Tomàtec Pera, gros, tardà 
'l'omàtec rodó, llis, gros, tardà 
Tomàtec de penjar 
Xicoira arrel grossa, de BrusseYes 
Xirivia. 

too gys. Un quilo 
Ptes. P tes. 

2'00 . 17'50 
2'00 U '50 
2'00 17'50 
2'00 17'50 

4'00 
2'50 
2'50 
1'50 

0'75 6'00 
0'75 6'00 
2'00 18'00 
1'Z5 10'00 
1'25 10'00 
1'25 18'00 

2'50 
3'00 
3'00 
2'50 
3'00 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 

¿'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
4'50 

1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'25 12'00 
1'75 15'00 
2'00 17'50 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 
2'50 20'00 

3'50 
375 
3'00 
3'50 
5'00 
5'00 

1'00 9'00 
1'75 16'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
1'00 8'00 
4'00 35'00 
1'25 10'00 
1'00 9'00 
1'00 9'00 
3•oo 25'00 
3'50 32'50 
3'50 32'50 
1'50 12'50 
1'75 16'00 
1'75 15'00 
1'00 7'50 

Correspondència, coma.nde& i girs: EL CULTIVADOR MODERN.· Trafalgar, 76.- Telèfon 18744. · BARCELONA 
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Llavors de- Farratgeres 
Agrostis . 
Aira flexuosa 
Alfals f ulla ampla, decuscutad.a, superior 
Alfals de Provença 
Alfals Lupuli (Minett.e) 
Alfals rústec (Mielga) 
Alopecuro. 
A l'gel aga. 
Bersim 
Bromo de prats 
Carbassa molt grossa 
Cinossuro de prats 
Civada fromental. 
Colinap 
Col gegant, fulles llises, Cavalier 
Col gegant, fulles rissades 
Colça 
Dactilo aglomerat 
Festuca pratensis. 
Festuca ovina 
Fleo de prats 
Girasol gran 
Roleus llanós 
Lotus oomú 
Moresc gegant Caragua groc. 
Melilotus de Sibèria . 
Moha d'Hongria 
Mostassa blanca 
Nap suec, molt gros, rodó 
Nap suec, molt gros, mig llarg 

Un q u ilo 
Ptes. 

7'00 
5'00 
3'25 
4'00 
3'50 
4'00 
8'00 

15'00 
2'00 
4'50 
6'00 

10'00 
4'00 
9'00 
8'00 

11'50 
2'50 
4'00 
~·oo 

10'00 
4'00 
2'50 
4'00 

10'00 
1'50 
2'50 
2'00 
2'50 
5'00 
5'00 

Nap suec, molt gros, llarg 
Nyàmares. 
Pastanaga farratgera, groga 
Pastanaga f arratgera, blanca 
Pèsol farratger 
Pimpinela o trepadella rústega. 
P<Ja de prats 
Rave gros o de bou 
R¡¡.y grass, inglès 
Ray grass d'Itàlia - . 
Remolatxa (bleda rave) rosa Mammouth 
Remolatxa (bleda rave) vermella 
Remolatxa (bleda rave) groga 
Remolatxa (bleda rave) blanca, mig sucrera . 
Remolatxa sucrera 
Serradella anual 
So~<J negre sucrat 
Sulla desclofollada 
Trèvol vermell o violeta 
Trèvol anyal, fè o fenc 
Trèvol nano, blanc 
Trèvol híbrid 
Trèvol de les sorres (Anthyllis vulnerària) 
Trèvol d'Alexandria o Bersim 
Trepadella d'un dall, els 100 quilos . 
Trepadella de dos dalls, efs 1 o o quilos. 
Vessa farratgera, peluda 
Xicoira d'arrel grossa 
Xirivia 
Llevors per a prats, en barreja 
Llevors de graminees, en barreja 

Un q u >l c 
Pte s. 

6'00 
1'26 
7'50 
7'50 
1'50 

·4'00 
6'50 
4'00 
2'50 
2'50 

. 2'00 
3'00 
3'50 
2'5.0 
2'50 
2'00 
1'00 
'7'50 
4'50 
3>00 

10'00 
6'00 
7'00 
2'00 

100'00 
125'00 

2'50 
15'00 
8'50 
3'00 
2 00 

Correspondència, comandes i girs: EL CULTIVADOR MODERN. - Trafalgar, 76. - Telèfon 18744. -· BARCELONA 
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SORGO: NEG 1E 
SUCRÓS 

. 

Farratge anual, considerat com el més productiu 1 útil entre els farratges 

verds, perquè les seves canyes contenen una bpna p-roporció de matèria 
sucrosa. 

Sembrat a la pnmavera 1 a començaments d'estiu, en bones terres frescals 

o de regadiu, produeix durant l'estiu 1 la tardor, tres o quatre dallades 
abundants. 

Són necessans 10 quilos de llavor per hectàrea sembrat en tires 1 35 s1 es 
sembra al volt. 

PREU: Una pesseta el quilo 
De 5O quilos en amunt, a 8 5 pessetes els 1 O O quilos 

EL CULTIVADOR MODERN - Trafalgar, 76 :·Telèfon 18744 _- Barçelona 

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

MOLINS -TRITURADORS 

''-El Campeón U . l'' ni versa 
Patent n. 0 91267 

Per a tota q_1ena de grans, 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 cons
tr-ueix en cinc tamanys, de 100 a 2.000 quilos hora. - L 'únic anunciant que només es dedica a fabricar 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. 

OLIVAIRES MODERN MOLÍ- TRITURADORA : REMOLEDORA D'OLIVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de pedra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveix per esmicolar 

. j moldre tota mena de pinsos. Grans facilitats en el page>.:a.:::m:::..e.:::n.:::t·~-------------

Per detalls, al constructor: M A R C T O Fit R A S Riereta, 15 - B A R C E L O NA - Telèfon 16884 

dè. Naftalina 
Patentats i model Industriat Registrat 

Maten el poll. Desinfecten 
els ponedors. Eviten e,n les 
gallines el vici de menjar-
se els ous. Serveixen d'ou 
:: ponedor. M~ten l'arna :: 

P'heus franc d'embalatge estació Barcelona • 
Una dotzena• 6 pte11. una Una grossal 5 pte111. 

la dotzena 1 

De venda a les principals Drogperies i a la 

Comerciod .. ,de Productea Re~inat'! del Quitrà, S. A. 
R 'aulbla de Cata lunya, 66, 1.er) lletra G. :-: Barcelona 

Malàlties ·del bestiar 
P E R 

M. ROSELL I VILAR 

Llibre de 300 pàgines, il'luslral 
3'50 'PESSETES 

DE;\IANEU-LO A EL CULTIVADOR MODERN 
TRAFALGAR , 76 : : TELÈFON, 18744 BARCELONA 

LONES 
per a · Segadores 

' 

LONES per a tota mena d'espardenyes. 
LONES de tots els gruixos i amplades per a veles de 

carruatges i autos. 
LONES en colors sòlids per a veles de magatzems. 
LONES per a velam, vaixells, encerats, vagons, tendes de 

campanya, etc. 
LONES de cotó i cànem per a diversos usos industrials. 

Josep Sauleda • FABRicA nE • sant Pol cte Mar 
• L O N E S • (Barcelona) 

Avicultura 
Productiva 

PER 

HARRY R. LEWIS 

3. a Edició 
50 Pagines 

233 Fotógravals 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 

· infal:lible, clar i científic 
per a mantenir de 2CO 

a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exceHents be· 

neficis 

Per 30 Pessetes 
es remet per con·eu certificat 

EL CULTIVADOR MODERN· Trafalgar, 76 

T elèfon 18744 - B ARCELONA 

Cafès del Brasil per tota Espanya 

EXIGIU 

són els 
ELS CAFÉS 

més fins 
DEL BRASIL 

i aromàtics 
CASES BRASIL 

PELAYO BRAC A F É · CARIOLA 

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

Construïda 
a Espanya 

Cabuda -Ous 

' 75 
150 I 

286 
400 
576 

1200 
1728 

Pessetes 

225 
400 
550 
725 
soo·, 

2100 
2600 

Amb volteix automàtic, a excepció 
del model de 75 ous 

lllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Es . la marca que s'ha imposat 

Es fa incubadora que vostè necessita 

Es I' última parau I~ .en incubació 

De cada cent inc,ubadÓres en út~., .Vuitanta el ~en-ys són B U C K E Y E 

el qual dernot~tra l'èxit que ha obtingut aquesta Dlarca., degut única• 

Olent als t~eut~ excel•le-nts resultat• 

Sol•Jiciteu catà)eg i detalls gratuïtament, al distribuïdor 

I 

Arenys de Mar 
. (Barcelona) 



A Gal CUL T·URA 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 
' ' . 

CIÈNCIES APLICADES A L' AGRICUL TÚRA 

Compendio de Agricultura. SELTENSPERGER (C.). Un vol um. . 1&,50 ptes. 

Botñnica agrícola . SCHRIBAUX (E .) i NANOT. Un vo lum . . En premsa n . e. 

Química agrícola (Química del Sue/o ). A:-IDhÉ (G .) (2." ed.). Dos volums. Z9 ptes. 

PRODUCCIÓ I CUR A DELS ANIMALS 

Zootecoia genera l, IJIFFLOTH (P .). Dos volums . 

Razas bovioas. DIFFLOTH (P .). Un volum . 

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

Gaoado !anar. DIFFLOTH (P.). Un volum. 

sz pte s 

17,50 pies 

16,50 pits. 

15,50 pies . 

Química agríco la (Química t•egetal) . A)I DRÉ (G.) (2 .• ed .). Dos volums· 31 ptes. Avicultura . VOITELL!ER (C.) (2. • edició) . Un volum . 16,50 pies . 

Entomologia y Paras itologia ag r icolas. GL'É:-IAUX (2." ed.). Un volum. 

Microbiologia ag rícola . KAYSER (E.) . Dos volums . 

Hidrologia agríco la . DI ÉNERT (F.). Un vo lum . 

Meteorologia y Fís ica ag rí col a s. KLEIN (P .) i SANS ON U.). Un volum. 

Anñlisis agricolas . GUILLIN (R.). Un vo lum . 

Higiene de la granja . REGNARD {P .) i PORTIER (P.). Un volum 

Geologia agrícola. CORD (E.). Un vo lu m. 

Previsióo del tiempo. SANSON. Un vo lum. 

Ornitologia . C . GUÉNAUX. Un volum. 

Diccionario de Ag ri cul t ura , Zootecnia y Veterinaria , dirigi t per A. MA
TONS i M. ROSSELL I VILÀ . Es pub li ca per fascicles. P ublicat el 
volum primer (que consta d e Ires fascicles). . . . . . . . . 
Publicats aemés els fasèicles 4 .art i 5 .è (de l vo lum 11) . Cada fascicle. 

Compendio de Qu ími ca agrícola . GAIN (E .) . Un vo lum . ..- • 

Anatom ia Veterinaria . S. SIS SON. Uñ vo lum iHustrat. 

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

La Agricultura y el Clima. ALCARA Z MAHT Í'I EZ . ( E .). Un volum. 

En premsa . 

29 ptes . 

'15,50 ptes . 

15,50 ptcs. 

15,50 ptes. 

15,50 ptes. 

15,50 ptes . 

En premsa . 

En premsa . 

67 ptes. 
20 pies . 

21,50 ptes. 

En premsa . 

11 ptes. 

8 pies . 

lnvesngación de ag uas s ubtemíneas. DARDER P ERICAS (B .) . Un volum. %6 
El Crédilo agrícola coóperativo. R. DE RODA 1 ]IMÉ NEZ. Un volum. I 

ptes . 
ptes . 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PL'ANTÈS. 

Agricultura general. DIFFLOTH (P .) (2.• edició). Quat re vo lums : 

l. Sue/o 1J tuejnmmiento de la ~ tierras . . . 
TI. l.allor,·s 11 ,,,Jodóu de cultit.tos. . . • • 

!T[. SiPonúm .< !J widad;; de los cull ivos • . • • 
!\' . C<ISCCIIOS IJ C/l/1-'C/'l'll <' iÓII de /0' prodiiCfOS a OriCO!tU. 

15,50 p-
15,50 ptes. 
14,50 ptea. 
14,50 ptea. 

Abonos. GAROL' (C . V.) i LA VAL LÉE (P .) (2 .0 edició). Dos vo lums . 

Cereales. GARQI..A (C . V.) i LAVALLÉE (P .) (2. • edició) . Dos volums . 

Prados y Plantas lorrajeras . GAROLA (C . V.) . Un volum . 

Arboricultura !ruta I. BUS SARD (L. ) i DUVA:. U.) (2 ." ed .). Un volum . 

Viticultura. PACOTTET (P .) (2 • edició). Un volu m. 

Silvicultura. PRON (A .). Un vo lum . 

Cultivo hortícola. BUSSARD (L.) . Un volum . 

Plan tas de escarda. HITl ER (H .) . Un volu m. 

La Mimbrera ( Cu/livo y aplicacionts). LEROUX (E .) . 

En!ermedades parasitarias de las plantas cultivadas. 
MAUBLA NC (A.) (2 ° edició). Un volum . . . 

Un volum . 

DELAC~OIX (J .) 

En!. no parasitarias de las plan tas cu ltivadas. DELACROIX . Un volum. 

Cultivos meridionales. RIYIÈRE (CH .) i LECQ (H .) . Dos volums. 

Tratade de Patologia y Terap. vegetales . PERRARIS (T) . Dos voJilDia . 

Olivicultura . MAt; UE L PRI EGO U.).' Un volum . 

La Aital! a. C~uz LAPAZARAN BEJUSTAIN (j .) . . Un volum-. 

La an de mesa de Almeria . RUEDA FERRER (F .). Un volum . 

El cultivo del azafroio. jUAN BTA. LLORCA. Un volu m. 

%t ptes . 

Z9 ptes . 

17,511 :¡tes . 

1&,50 ptes. 

1&,50 pies. 

16.50 pies. 

16.50 ptes . 

16,5t ptes. 

U ,SO ptes . 

15,50 ptes. 

I.C,50 pies . 

S% ptes . 

85 ptes . 

11 pies . 

7 ptes . 

13 pies . 

En premsa . 

El cultivo del arroz. R. FONT DE MORA . Un volum . En pre msa. 

El Allor!ón. F. j . RIERA . Un volum . I.C çtes. 

Los paras;. de los insectos perjudiciales. R. GARCÍA MERCET . Un volum . \. t ptes. 

Aliment. racional de los An im a les domésticos. GOUIN (2.• ed .) . Un volum . 

Higiene y Enfermedades del g aoado . CAGNY i Gou!N (2.a ed.). Un volum. 

Apicultora. HOMMELL (R.) . Un volum. 

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

Sericicultora. VIEIL (P .). Un volum. 

Produccióo y doma del caballo . BONNEFONT U.). Un volum. 

La Pesca y los Peces de agua dulce . VILLATE DES PRUGNES (R.). Un vol. 

Piscicultura. GUÉNAUX (G .). Un volum . 

Manual de Veterinaria pract ica. H UGUIER. Dos volums . 

Métodos moderoos de Avicultura. DIFFLOTH (P ) . Un volum . 

Eofermedades de las Abejas . A. CAILLAS . Un volum. 

Allmentuióo de los Animares. RossELL 1 VILÀ (M.) . Un volum. 

ENGINYERIA RURAL 

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

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

Coostnu:clooes rorales. DAHGUY Q.). Un volum . 

Rlegos. RISLER {E.) i WÉRY (G .) (2.• edició). Un volum . 

Dreoaje y saíÍeamlento 4a Jas tierras. RISLER i WÉRY (2 .& ed.). Un vol. 

Practlcas de Jngenlerla rural. PROVOST (A.) I ROLLEY (P .). tfn vo lum . 

Electrkldad agrícola. PETIT (A.) . Un volum . 

Topografia agrícola. MURET (C.) . Un volum. .. 

Miqoioas de labraoza. COUPAN (G .). Un volum . • • 

Maquioas de cosecbu. COUPAN (G .) Un volum . 

TECNOL-oGIA AGRICOLA 

Vlolflcacióa. PACOTTET (P.) (2 .L ed ició). Un volum. 

Agoardleotes y Yioagres. PACOTTET (P.) . Uo volum. .. • 

Lecherfa. MARTÍN (C.) (Z .• edició) . Un volum. 

Las Coosenas 4e frutas. ROLET (A.) (2 .• edició) . Un volum . 

Las Conservas de Legumbres ( Cames, prodacto& dd corral y dc ltt lt
chu ia) . ROLET. Un volum . 

En premsa 

16,50 pte s 

16,50 pl .-s 

15,50 ptes. 

15,50 ptrs . 

15,50 ple s 

16 ,50 pies 

15,50 pies 

39 pies . 

23 pies . 

6 ptes . 

!I plè~ 

15.50 pte s 

16 .50 pies . 

16.50 ptes . 

15,50 ptes . 

13,50 ptes -

15,50 pies . 

16,50 pies . 

15,511 ptes . 

16,5t pies 

Ell premaa . 

1e,so ptes . 

te,se ptes_ 

15,5t pies . 

16,51 ptes 

15,50 ptes 

Industria y comercio de los Abonos. PLUVINAGE (C .). Un volum . . l&,St ptes . 

La remolacha y la fabric. del azúcar de rt-laeha. SAILLARD. Un volum. lt,5t ptes 

El Maozano de sidra y la Sldrería. WARCOLLIER (G .) . Un volum. l 7,5t ptes . 

Destileria agrícola e Industrial . BOULLANGER (E .)_ Dos yolums. !t ptes . 

Vioos de Cbampaña y espumosos. PACOTTET i GUITTONNEAU. Un ..... 15,5t ptes . 

Las indus trias de la Lechc. LLOVET . Un volum . 11 ptes. 

Eofermedades de los vioos. BRUNET (R.). Un yohua. t pla. 

Colltabllidad r.gricola. 'P. J. GIRONA . Un YOhllll. lla Pft111N . 

Legislaclóo agrfc.la. P . 1. GIRONA . Ua YOU. • • lla ,.-emaa 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

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

Explotación de on domiaio agrícola . VUIGKEa (R .). Ua .,..__ 

El libro de la campesiaa. BUSSARD (0 .). Un Yehsm. 

Agenda Agrícola . WÉRY (G.) (2 .• edició) . Un 'fOiaal, 

M,Stpt¡es 

17,51 pta. 

IJ,St • ptn 
7 ptes 

Per a les demandes, dirigir-se a la revista El CUl TIVAOOR MODERN, Trafalgar, 76. Telèfon 18744 BA ReBLONA 



AGRICUL 'fURA I' "iU_MAfmthA 

v I N y A 
LES PREMSE S CONTIN U.E S 

COL IN 
Són les millors fins avui. No dei
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

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

de Sant Joan 

J:l J:l J:l 

Material de Verema 

Productes per 
a PElaboració 

J:l J:l J:l 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

T E R S . ~ • 

VIGENTS VILA CLOSA PASSEIG DE . GMCÍA·, 88 
Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA Barcelona 

.. 

PER AL MILLORAMENT DE LES VOSTR.ES GALLINES., COMPREU A 

GRANJA · AVICOLA PRAT 
ESPECIALITZADA EN LA VENDA DE 

POLLETS seleccionats i .POLLETES ~eleccionades, de tres mesos 

De les quals prenem ~ncàrrecs per 
als m·esos de Juny, Juliol i Agost. 
Deu anys de constant selecció 
amb el niu trampa ens permet con• · " · 

siderar la nostra raça de 

Gal1fii'es PRAT 
al nivell . de' la iilillor ràça esfrari· 
ge ra. - Aquesta Gran ja (!i·s ·i ha es~ 

. tpt prov~!dora ' dè les mes famós es 
Gra'nje's 'qúe "· e!3 · 'dediquen a la 

. ~ I • ~ • • ' 1: 

RAÇA P~AT RqSSA 

~ .. ~~$$$~~ 

Lot campió de races nacionals. Exposició Nacional, Madrid 

... .. · Des de 1926, ha obti~gut la 'n'os- ... 

.. Úa Granja les millors recompen· 
ses en totes quantes Exposicions 
ha concorregut. Actualment pos· 

seeix els 

Campiorüits de Races 
· , . , · nacionals 

l; . '.' . . ,_ ,. 
obtinguts ~ 

·•'·· .Madrid 1 París i Barcelona . 
. , . 

; Elemabeltavuiljl~teiz cat'AJeg il 'lustrat ' o· . . I Gran~ i a Av' la Prat J Colo ., as ., v gés PRAT DB LLOBREGAT de¡¡ Granja i el rebreu g~atÜitament I recelO posta : ~ I e o . . m n er (Prov. de Barcelona) 

IMPREMTA AGRICULTURA I RAMADERL' 


