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Consideracions sobre 
sició a favót• dels 

el dret d'adqui
arrendataris 

que voldrà i no podrà liquidar el seu patri

moni, hi trobareu aquell altre que desitjaria 

conservar-lo i que el veurà desaparèixer 

trossejat, parceHat, minimifunditzat, si així 

espot dir, en virtut d'aquest dret d'adquisi

ció concedit als seus arrendataris. Hi ha 

molts propietaris que per a respectar un es

tat de fet, del qual no són autors, per haver· 

lo trobat ja constituït en heretar el patrimo

ni dels seus avantpassats, han acceptat i to

¡erat que els arrendataris seguissin en pos

sessió de les terres que conreaven, malgrat 

haver tingut el desig i haver fet el projec

te de tornar-se'n a encarregar per la seva 

explotació. A vegades hem pensat en l'enre

nou que alguns d'aquests propietaris haurien 

pogut produir en determinades poblacions 

de les nostres comarques si, sobtadament 

convençuts de què la propietat de la terra 

és unafunció social, com diuen els actuals 

sociòlegs i juristes, que solament es realitza 

plenament menant-se les terres, haguessin 

començat a donar comiat a tots els seus ma

sovers i arrendataris per a explotar-les sota 

la pròpia direcció i responsabilitat. Cente

nars de famílies haurien davallat de la con

dició d'arrendataris independents i benes

tants a la molt més modesta de jornalers i 

assalariats; altres haurien quedat entera

ment sense feina, ja que la maquinària i mit

jans moderns d'explotació permeten econo· 

mitzar la mà d'obra. I bé, doncs aquells pro

pietaris que han acceptat l'estat de fet creat, 

amb molt d'encert, consti, pels seus ante

cessors, són mereixedors de què se'ls tracti 

de paràsits socials i de què el seu patrimoni 

sigui malmès a pre text que no complei

xen la funció social de la propietat i de què 

no senten vertader interès per a les seves 

terres? Si molts d'aquests propietaris que els 

arribistes i els sociòlegs teoritzants qualifi

quen així farien i ban fet tota lle i de sacrifi

cis per a conservar el patrimoni heretat dels 

seus antecessors; no han dedicat tota la seva 

vida més que a conservar-lo amorosament, 

a administrar-lo amb tota cura i a fer-hi to

tes les millores que han cregut convenients 

o que els seus cabals els han permès i per a 

poder-lo transmetre íntegre i millorat als 

II 

És indubtable que els Parlaments tenen 

dret a legislar de la manera que tinguin per 

convenient. Si els legisladors creuen, per 

tant, que e¡ contracte d'arrendament és abu

siu poden limitar-lo, modificar-lo o suprimir

lo. No obraran, però, amb un recte esperit 

de justícia si amb les noves lleis le"sionen 

drets adquirits d'una manera legítima a 

l'ampar de l'anterior legislació. Aplicant el 

cas concretament a la propietat, no és de 

justícia lesionar els interessos dels propieta

ris per haver exercitat drets que els concedia 

la leg-islació vigent fins ara. Quan abans del 

canví de règim ningú no podia sospitar que 

vingués una legislació orientada com ho és 

l'actual, és evident que quan un propietari 

entregava les terres als treballadors mitjan

çant un contracte d'arrendament,no pensava 

-pas desfer-se de la propietat de les mateixes, 

·com tampoc no pensava cedir-les a perpe

tuïtat; altrament hauria fet ús o del contrac

te de venda o d'un contracte d'establiment 

perpetu; tots ells perfectament lícits, adme

sos i regulats per la legislació aleshores vi

:gent. No creiem lícit canviar per la voluntat 

.d'una sola de les parts, encara que aquesta 

'COmpti amb l'autorització que li puguin do

nar noves disposicions legislatives, la natu

ralesa dels contractes. La retroactivitat de 

1a llei la considerem en tals casos fondament 

injusta. Creuen els legisladors que els con

tractes d'arrendament han d'ésser perpetus 

o de terminis llarguíssims a voluntat dels 

conreadors i que han de produir després 

·d'un temps determinat de duració un dret 

d'adquisició a favor d'aquests? Enhorabona 

que ho declarin i ho regulin així; entenem 

que tal declaració equival a desfigurar ente

rament i, per tant, a matar en definitiva el 

contracte d'arrendament, però ben lliures 

són de fer-ho així si creuen que d'aquesta 

manera acaben amb un estat d'injustícia i, 

per tant, que de tote~ aquestes noves nor

mes se'n pot derivar un millor bé soc~al; pe

rò bep. ~ntès : d'ara endavant i no d'ara en

çla.rrera. La retroactivitat de la llei és en 

aquest cas un vertader abús, una greu injus

tícia que pot significar i _Produir en determi

nats ca.so!" expoliacions que siguin una ini

quitat. Però apart de tot això el dret d'adqui

sició regulat en la forma que ho fa l'anome

nada Llei de Contractes de Conreu ofereix al 

nostre entendre seriosos inconvenients. En 

primer lloc, tindran el dret d'adquisició molts 

treballadors als quals no interessarà utilitzar

lo, sigui perquè econòmicament no puguin, 

sigui perquè no vulguin i al revés deixaran 

de tenir-lo molts altres que podrien i vol

drien utilitzar-lo. Això per part dels conrea

dors. Els mateixos inconvenients presenta 

per part dels propietaris. Seran molts els 

que voldrien desfer-se de les seves finques i 

no ho podran fer perquè als conreadors no 

els interessarà adquirir-les i una tercera 

persona, havent-hi pel mig aquests drets 

possibles dels conreadors, tampoc no voldrà 

embolicar-se a adquirir una finca de la qual 

no podrà disposar. Passarà el que ha es

devingut amb els censos des que foren 

declarats redimibles i han vist minvats 

els antics drets que els eren anexes i ca

racterístics. Són nombrosos els censataris 

que no han volgut redimir i que preferei

xen seguir pagant una pensió anual, abans 

que desemborsar una quantitat important i 

per altra part, qui és que compra censos, 

quan té diners per a coHocar o els admet en 

garantia d'un préstec? El propietari que no 

tingui altra cosa que censos, amb moltíssi

mes dificultats trobara diners el dia que en 

necessiti. Comprar un cens, acceptar-lo en 

garantia d'un préstec, són coses que no fan 

goig a ningú. · Però al costat del propietari 
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seus successors, seguint la cadena no inter
rompuda d'una llarga tradició secular d'he
reus que convertien les nostres cases pairals 
en vertaderes dinasties, més velles que algu
nes de les cases actualment regnants en al
g uns països e uropeus! Voler prescindir així 
d(' cop i volta de tota la tractició de la nostra 
terra, ens sembla el més anti-patriòtic que 
hom pug ui fer. Doncs, bé; aquests propieta
ris es trobaran en què avui un arrendatari, 
demà un altre, aniran adquirint les respecti
ves pa rceRes , desfent aquella obra secular i 
fru strant els anhels de tota una vida. Que en 
tals circumstàncies no hi haurà cap propie
ta ri que faci una sola millora a les seves fin
ques i que hi esmerci els seus capitals, no 
cal pas esforçar-se en demostrar-ho. 

I. finalment, un altre inconvenient gravís
sim serà la parceHació de les finques. Ara, 
encara que una finca de certa extensió fos 
parcel:lada entre diferents arrendataris, no 
perdia la seva unitat, des del moment que 
era tota ella propietat d'una sola persona 
que podia imposar el seu criteri respecte a 
la deguda explotació i millores de conjunt. 
El dret d'adquisició portarà el minimifun
di amb tots els seus inconvenients. Els pro· 
pi taris veuran 1es seves heretats trosse
jades; quedaran per a ells , probablement 
aquells trossos d'inferior qualitat, situats 
tal vegada a un extrem i altre de la finca, 
en perjudici no solament dels seus legítims 
interessos, sinó també de la producció en 
general. 

Altre greu perjudici pels interessos del 
propietari és el fet de permetre a l'adquisi
dor abonar l'import del valor de la terra en 
vàries anualitats. El propietari que necessita 
amb urgència l'import de la mateixa, on tro
barà aquest numerari que li pot fer molta 
falta? Solament els usurers s'avindran a an
ticipar-li les anualitats encara no vençudes. 
La lliure contractació de la terra que subve
nia aquestes dificultats pecuniàries dels 
lJropietaris serà definitivament acabada. En 
realitat, doncs, la propietat de la terra hau
rà rebut amb aquest dret d'adquisió, barroe
rament atorgat als conreadors per finalitats 
i compromisos elecrorals, un atac violentís
sim que pot perjudicar, en definitiva, els ma
teixos adquisidors, que, nous servents de la 
gleva, solament podran posseir la terra a 
condició de treballar-la personalment. I això, 
ja ho hem dit altres vegades, és la fi de la pro
pietat de la terra. No podem, doncs, elogiar 
aquest dret d'adquisició que hom pretén do
nar als conreadors en perjudici dels propie
taris i entre aquests, indubtablement, dels 
més considerats i que més s'havien preocu
pat del benestar dels seus arrendataris, ce
dint-los les terres en bones condicions, que 
els permetessin guanyar-se bé la vida i dei
xant-los per espai de llargs anys. sense po-
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der ni sospitar que amb això ells mateixos 
creaven l'instrument que havia de servir per 
a expropiar-los del seu patrimoni. És, però, 
que ens hem d'oposar a què els conreadors 

esdevinguin propietaris? Tot el contrari. Pe
rò el sistema ha d'ésser al nostre entendre 
totalment diferent del projectat. 

P . NEGRE I PASTELL 

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

L'antiguitat • les I 

L'antiguitat de la ceba no es pot fixar; el 
conreu d'aqueix bulb es perd en la foscor 
dels segles. Hom creu que és originari de 
l'Himalaia. 

A Egipte, en els temps dels Faraons, era 
un dels principals aliments dels esclaus. 

Les piràmides, aquestes gegantines o
bres que s'admiren per la seva grandesa, 
foren aixecades per generacions que s'ali
mentaven principalment amb cebes. 

S'han trobat d'aquests bulbs en els sarcò
fags egipcis, i en la mitologia dels temps 
faraònics es citen aquestes liliàcees. 
- La ciència i la ventura, de Jordi Lakhorvs
ky, que fou coHaborador d'Arsonval, s'hi lle
geix, entre altres referències, la següent: 
•Els pobles orientals aprofiten una planta 
rara, les propietats alimentoses i curatives 
de la qual són del tot notables. Aquesta 
planta neix en el Thibet i a la Mongòlia, on 
la designen amb el nom de ginseng. 

El ginseng sembla que es dóna amb pre
ferència on hi ha jaciments minerals ràdio
actius, els quals comuniquen les seves radia
tions a les cèHules d'aquest vegetal, de for· 
ma singular i completament anormal•. 

Les cèHules del ginseng, a l'ensems, irra
dien aquesta activitat ràctio-activa, de la qual 
en resulten les propietats curatives d'aques
ta planta, semblants a les del radi en la 
biologia i a les de les aigües ràdio-actives. 

No es tracta d'una matèria morta, sinó 
d'un organisme biològic, el qual posseeix 
una osciHació ceHular. Aquest~s plantes, i 
d'una manera especial la ceba, mereixen 
certament que se les tingui com a ràdio-acti
ves. El matei~ autor afegeix: ·Em fou possi
ble recollir sobre els efectes de la ceba indi
cacions precises i concordants. 

Així vaig comprovar que diferents regions 
orientals, sobretot Rússia i Polònia, desco
neixen el càncer. I això passa especialment 
entre certes classes israelites que treballen 
o viuen miserablement entre dejunis i ora
cions. Tals poblacions únicament deixen 

llurs exercicis piadosos per a menjar ceba 
crua amb sal i pa, no alimentant-se d'altre 
manera. 
- Amb tot i la higiene deplorable i llur mi· 
sèria material, hi ha nombrosos centenaris. 
Excepcionalment hi ha individus malalts i 
desconeixen en absolut el càncer. 

S'ha dit que aquesta immunitat es podria 

• VIrtuts de la ceba 
atribuir a la raça, o bé s'ha negat, ja que els 
israelites d'altres nacions són també víctimes 

del càncer com llurs compatriotes cristians. 
Les investigacions que em fou possible por
tar a terme, confirmen aquest punt de vista. 

Certs pobles del sud tenen el costum de 
posar al coll de les criatures collars de cebes 
en forma de rosaris; amb la qual cosa acon
segueixen curacions notables. Es tracta d'un 
remei terapèutic empíric i intuïtiu, però la 
seva evidència no es pot negar. 

Seguint les investigacions, he trobat altres 
països que diàriament mengen cebes crues. 

Degut a les facilitats que em prestaren 
les ambaixades, em fou fàcil establir rela
cions amb diferents .savis i universitats de 
molts països; i així em fou possible consta
tar, per les informacions d'aqueixes pèrso
nalitats, que el càncer és gairebé desconegut 
en tots els països on les poblacwns consu
meixen diàriament molta ceb9- crua, fins en 
els països on , per naturalesa geològica de 
la terra, afavoreix el desenvolupament del 
càncer. 

I ara anem a veure el que Jà referència a 
la llarga vida, ja llegendària dels búlgars, 

• 
en quals terres és molt comú trobar-se ami> 
individus de 120 i 140 anys. En lloc del món 
no hi ha tants centenaris com a Bulgària. 

S'atribueix l'excepcional llarga vida dels 
·p.aturals al gran consum de yogourth (llet 
fermentada) , però són molts els que neguen 
aquesta tesi, ja que en el Cau cas de la Rússia 
meridional !ambé es consum molt yogourtb, 
i els casos de vellesa extremada no són tan 
generals com a Bulgària, on la ceba consti
tueix la base principal de l'alimentació. 

Seria molt el que es podria transcriure 
del capítol anomenat profilaxis oscilatòria, 
de l'esmentat au tor, referent a les virtuts de 
la ceba i de com va essent experimentat un 
sèrum de ceba crua en injeccions, per a 
corregir la repugnància que en els països 
civilitzats tenen pe.r la ceba crua. 

El doctor Pereira, la considera com un 
aliment inteHt..ctualitzant, de primer ordre. 

En l'empirisme popular és considerada la 
ceba c,om antituberculosa, i aconsellable 
contra la hidropesia, l'asma i les bronquitis 

Vegeu, doncs, pagesos, quina riquesa 
més imponderable podeu aconseguir amb 
les cebes. 

PERE DE LA TRIOLA 
/ 
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.Una escola catalana de Cuniculicultura? 

El «Mas Isern. >) , de Vic 
Han transcorregut quatre o cinc anys de la 

data que anem a recordar. S'esqueia en un 

formós jorn de primavera en 

el qual se celebrava a Vic un 

important concurs de bestiar 

ció pelletera ba sabut donar tota l'aparen

?a d'una veritable bèstia feréstega caçada a 

cavallar, segurament un dels 

darrers que ban tingut lloc a 

la nostra terra, amb tota 

pompa i amb exhibició de bon 

nombre d'exemplars. 

Detall del coni
ller del e Mas 

Isern • 

Com a complement d'aquell 

certamen, hi havia una Ex

posició d'Avicultura, Cunicu

licultura i material anexe. 

Entusiastes d'aquestes exhi

bicions qu~ constitueixen un 

medi eficaÇ de millorament 

de la ramaderia a casa nos

tra i de les petites indústries 

rurals, visitàrem l'exhibició 

de gallines i conills, amb l'à

nim d'indiferents més que de 

convençuts, creient que cons

tituiria un número més per a omplenar un 

programa de festes. 

En quant a l'exposició avícola poca cosa 

de nou hi poguérem observar. Bons exem

plars d'aviram de races indígenes i exòti

ques, però que no oferien en res cap atrac

tiu extraordinari i sí solament constituïen 

una manifestació curosa dels exemplars que 

exploten els avicultors de la Plana. 

Ens detinguérem, però, a la secció de co

nills. D'antuvi ens sorprengueren uns mag 

nílics exemplars de conills d'Angora, nets, 

polits i bellament classificats en gàbies 
apropiades. 

En contemplar-los ens formàrem el con

cepte deq uè el cuniculicultor que feia aquella 

exhibició, no podia ésser un senzill aficionat. 

L'explotació del conill Angora requereix 

certa preparació i c;oneixements que no pos

seix el criador del vulgar conill del país, si

nó que són fruit d'un mestratge. 

Recorrent l'exposició, vàrem observar 

amb sorpresa primer i amb admiració més 

tard, què eren exhibits bells conills de races 

de pelleteria, les anomenades Gegant Bous

cat i tota la gama dels Rex, amb els quals 

són imitades i es suplanten les luxuriants 

pells que les dames de tots els països em

pren per al seu embelliment, convençudes 

que llueixen una nútria, un castor, un ar

mini, un talp, que paguen a p_reus alts ·per

què creuen que es tracta d;un animal autèn

iic r u,o d'un vuigar conill; al qual l'explota,-

les selves o procedent de la cria forçada de 

les mateixes en domesticitat. 

Més enllà se'ns mostraven un gran nom-

5re de pells d'aquestes races de conills dedi-

La senyora Isern mostrant una Gegant d'Espanya, 
de 8 quilos de pes 

cades a les nostres elegants, perfectament 

curades i ja dispostes per a ésser lluïdes per 

les grans dames en una soirée, en llur quoti

dià passeig o a l'eixir d'un the o del teatre. 

Au¡ mentava la nostra admiració i creixia la 
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nostra sorpresa. ¿Com és possible, ens di

guérem, que haguessin arribat a Vic a

quells exemplars o haguessin esment de pro

gressos tan manifestos en l'art de la pellete

ria, quan la nostra premsa professional ni 

menys n'havia fet ressò i solament deter

minades publicacions estrangeres de gran 

volada hi dedicaven unes planes? 

La nostra admiració culminà, en donar

.Les gitbies 
són metàlli
ques i la 
criadora es 
pot desmun
tar amb 
moltacomo
dit a t. a Ji 
de poder-la 
desm (e ctar 
en tol mo-

ment 

nos compte que tots aquells 

exemplars hi eren ap<?rtats 

per un sol expositor, el nom 

del qual era desconegut per 

tots els que recorríem sotpre

sos i admirats els bells claus

tres que servien de marc es

paiós a aquella manifestació 

de progrés. El seu nom el 

sentírem pronunciar per pri

mera. vegada: Concepció 

Sayós d'Isern, Mas Isern, Vic. 

¿Qui s er à aquesta dama 

atrevida que ha sabut llan

çar-se pels viaranys difícils 

d'una especialitat, tan empre

nedora com encertada direc

triu d'una indústria totalment 

nova a la nostra terra? Pre

guntàrem, inquirírem i la for

tuna ens permeté fer la conei-

xença de la senyora Sayós. Deferent amb 

nosaltres, atent i correcte, el qual desco

tireix el segell de la seva ascendència i el se

nyorívol origen de mestressa rural catalana, 

e"ns contà les seves cuites, donant prova d'un 

talent gens vulgar, embolcallada d'una mc• 

dèstia que l'honora. 
Creia ella -i així ens ho exterioritzava 

amb les seves paraules-, que res extraordi

nari no havia fet. Que era un treball ple de 

voluntat, això sf, per a portar a casa nostra 

allò que en altres terres tot just s'intentava, 

per tal de cercar la manera de regularitzar 

les situacions cada dia més difícils de les nos

tres llars, en aquells moments que anava 

prenent caire greu l'estat decadent dc l'eco

nomia de la nostra ruralia. 

Es sentí enfortida amb les nostres paraules 

d'encaratjament, estimulant-la a prosseguir 

aquesta tasca, convençuts que en reeixiria 

en benefici propi i en el de l'economia agrA-

ria catalana. 
Més tard, un jorn ens decidírem visitar la 

finca en la qual té en explotació aquest bell 

estol de races de conills pelleters. 

Mas Isern, situat als encontorns de la ca

pital de la Plana, és una casa pairal de les 

d·e més renom de la comarca. r-.rentre el seu 

propietari cuida l'explotació de la gran fi1 -

ca, on vi u lot l'any estudiant i treballar t 

per tal de millorar-Ia i incrementar-ne el 

rendiment en tot el seu aba ~t. cercant aigua 

~er a convertir en fèrtils re~adius els se-
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cans, implantant el conreu fruiter amb el 
qual s ubstitueix les tradicionals sembres de 
cereals, produint farratges allà on mai no 
s'hauria ni tan sols somniat adoptar aquest 
su bstitut dels conreus que eren tradicionals 
a la comarca; la seva muller, mare exem· 
plar, deixondint-se del tradicional senyoriu, 
mena les seves activitats i el seu taLent con
vertint-se en coHaboradora fid el, relegant 
a segon terme les seves aficions a la lectu · 
ra i a la música, per a compartir l'amor d'es
posa i de mare amb les tasques que poden 
rend ir aquells profits que avui són tan ne
cessaris per a fer més portadora la vida, ca
da dia més difícil al camp . 

Les dependències anexes a la casa senyo
rial, qu e en altres te mps foren quadres per 
a best iar, corts, dipòsits de pinsos, etc., ant 
s'hi veuen coni llers i n;tés conillers de races 
de pelleteria i exepcionalment alguns dedi· 
cats al conill gegant d'Espanya, amb el qual 
constatàrem que ens trobàvem davant una de 
les explotacions millors concebudes i encara 
afirmaríem la millor organitzada i més ben 
orientada g ranja cuniculícula espanyola. 

I essent tan ferma la nostra impressió, 
ens la confi rmava més encara l'encert en 
les seves instal:lacions i els models de gàbies 
adoptats per la senyora Isern, models que 
superaven en mèrit a tants altres com 
n'havíem vist ·en establiments simil ars del 
país i estrangers. 

Fou llavors, quan ens proposàrem interro· 
gar-la, pregant-li que ens aclarís el misteri 
que ens envoLtava . No ens costà poc convèn· 
a,er-lal Modesta, d'aquella modèstia tan pe
culiar a la mestressa rural catalana, anàrem 
sostraent i no sense dificultats, les seves pa
raules meditades, justes i precises, que al
gunes vegades l'enrog ien en sospitar que un 
dia o altre les veuri a estampades en lletres 
de motllo. 

Han transcorregut alguns mesos d'aquella 

Bonica Nútria Rex 

data, però aquelles substancioses notes, se· 
gueixen tenint tot l'interès. 

Amb la conversació que anem a transcriu· 
re, volem ésser fidels al nostre reportat
ge, donant satisfacció a un vell desig d'ex
pressar el tribut de la nostra admiració a 
la tasca realitzada per la senyora Sayós 
d'lsern. 

-¿ ... .. ? 

-1Com va acudir-se'm la idea de dedicar-
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me a la cria de conills? Quasi no podia ésser 
d'altra manera, doncs fou el primer. que va 
cridar-me l'atenció així que vaig arribar al 
Mas Isern, tot just casada. La mare (a. C. s.), 
del meu marit tenia una coHecció de coni· 
lles Viena Blau, fantàstiques. De tots els 
ani mals que hi havia al Mas, els conills va
ren ésser els meus preferits , primer per què 
n0 havia vist mai conills de color i no em 
sabia avenir de tan bonics que eren. Des· 

Contemplant una família de~Gegant Bouscat 

prés, ho confesso sincerament, per què de 
totes tes bès ties, eren les que em reien 

menys por. 
-¿ ..... ? 
-Figureu-vos que fins als 22 anys sols 

m'havia barallat amb solfes -Ja senyora 
Isern és professora, amb títol i una gran vir
tuosa del piano- . Ara em fa molta gràcia 
recordar el pànic que em produïen tots els 
animals. Després d'una temporada de fixar
me com cuidaven els conills, vaig voler pro
var fortuna. Recordo que vaig comprar 50 

conills petits al mercat, per a recriar-los i 
als 15 dies no me'n quedava cap de viu! ... 
Em vaig aconsolar pensant que les pageses, 
ja s'havien venut els conills per estalviar-se 
d'enterrar-los elles. Del resultat d'aquest 
desastre, en són les seccions cuniculícules que 
tinc avui dia. Em va ferir tant aquell xàfec 
de morts, que em valg disposar a lluitar fins 
a sortir amb la meva. 

·-¿ ..... ? 

-Una bona temporada, res de conills i 
molt de bons llibres dels millors autors. Amb 
una parella de conills llebrers ja em té co
mençant de nou. Quan tenia 6 coriilles a 
punt de criar, els gossos del senglar me les 
varen matar totes. Qui la fa que la pagui i 
com que els amos dels gossos constitueixen 
societat, em varen veure tan disgustada, que 
m'obsequiaren amb dues conilles i un conill 
gegant d'Espanya blanc. Ja tenia animals de 
raça, que em donaren un bon resultat per a 
carn. Em trobava, però, que la pell no valia 
gran cosa, perquè és sabut que el Gegant 
Espanyol, tant el blanc com el rogenc, és 
poc fi de,·pèl. 

-¿ ..... ? 

-Durant bona temporada, he anat fent 

proves amb races variades, cercant animals 
productors de carn i de pell a la vegada. Per 
les meves instal:lacions hi han passat infini· 
tats de colors, que be anat eliminant tan bon 
punt em convencia que no feien per casa. 
He tingut grans fracassos amb les pells, 
doncs m'be trobat més ~'una temporada, 
amb centenars de variats colors i dissortada
ment mai no be ensopegat el color de moda. 

-¿ ..... ? 

-Els pelleters a profiten l'ocasió per a des· 
valoritzar-los d'una manera que decepciona· 
ria al més entusiasta. Com que he tractat 
amb diferents pelleters, L'experiència m'ha 
demostrat que les pells pre ferides són sem
pre les blanques, per què es poden tenyir 
ben fàcilment i millor que cap altra del color 
que convingui. Cercant, cercant, vaig trobar 
la raça Gegant Bouscat (blanc); aquesta sí 
que ha estat, que diguéssim la .pedra filoso
fal! És la meva raça preferida. Gran ta· 
many, de carn finíssima, pell esplèndida, 
tant que una volta passada per la màquina 
d'esquilar, es confon amb l'Arm.ini Rex, 
d'una manera que quasi es fa-impossible de· 
terminar si es tracta d'una imitació. Totes les 
confeccions de pelleteria que m'ban valgut els 
primers premis a les Exposicions en les quals 
he concorregut, són treballades amb Ge· 

gant Bous cat. D'aquesta raça, tot quant en di

gui és poc, perquè s u pera totes les altres, tant 
per carn com per pèl. La parella que tenia 
exposada a Roma el setembre passat, pesa· 

va 13'500 quilos . 
- Nosaltres la veiérem a Roma -li digué

rem- i per cert que ens succeí un cas ben 
curiós. Estàvem fent recerca de dades dels 
millors exemplars de gallines i parelles de 
conills. Trobant nos en aquesta secció, l'ofi
cial en cap encarregat de la mateixa, al veu· 
re tan bell exemplar i en preguntar-li la 
seva procedència i ignqrant el nostre origen, 

Una teme1la Habana Rex. Premi extraor
dinari a Saragoça, l'any 1933 

puix parlàvem català, ens digué: -És un 
Gegant Bouscat italià. Nosaltres en donar
nos compte de la procedència, li férem veure 
que era del nostre país i que l'expositor ens 
honorava amb la seva amistat. Amb unpre· 
go molt confós l'home ens donà tota mena 

d'excuses. 
-¿ ..... ? 
-Epidèmies? Tant com epidèmies, sor· 

tosament cap. El qu~ m'ba donat més roal 



temps i moltes hores d'estudiar, ba estat la 

coccidiosi i la septicèmia. Com que no encer

tava a diagnosticar la malaltia, no sabia 

quin tractament emprar. Sortosament, un 

dia vingué a veure els conills el Professor 

RoseU i Vilà (a. C. s. ) acompanyant els dei

xebles de l'Escola Superior d'Agricultura. 

Corn que sóc dona, no és estrany que sigui 

tafanera. Vaig començar a fer-li preguntes 

i més preguntes, que ell escoltà ben gentil

ment, prometent-me la seva coHaboració. 

Amb un animal mort que vaig enviar-li al 

seu laboratori, tot va quedar solucionat, 

puix va orientar-me tan bé, que vaig vèncer 

la malaltia. Avui la coccidiosi, ni la septicè

mia, no em fan cap por, perquè vacuno cada 

any tots els meus reproductors i ja no cal 

pensar-hi més, gràcies a 1~ perícia d'un dis

tingit professor barceloní, autor dels medica

ments. Havent-me donat tan bon resultat la 

meva tafaneria, avui no passa cap veteri~a
ri, ni metge, pels meus conillers, sense que 

ern deixi una recepta. Fa pocs dies parlant 

amb un distingit galena, em trobà el remei 

per a curar els constipats dels conills, ben 

fàcilment. La immensa majoria de malalties, 

provenen de manca d'higiene i de massa 

gana. Dic això perquè hi ha molta gent que 

els hi sembla que una conilla ha de criar 12 

vegades a l'any, i no és així; qui tot ho vol, 

tot ho perd. 
-¿ ..... ? 

-Quines races prefereixo? En ¡5rimer lloc 

la Bouscat, productora de carn i pell. De les 

races Rex, 1'A1'm.ini pel sol .fet d'ésser blan

ca, perquè amb les lliçonetes que m'han do

nat els pelleters, m'ban llevat l'entusiasme 

dels altres colors. No per això he declarat la 

guerra als formosos Castor , Jllút?'ia, Haba

na, Lila, Zibelina, Xinxilla, etc., etc., ja 

que si les pells estan en bon estat, es paguen 

bé. Repeteixo, però, que la preterida de les 

oells és i serà la blanca, perquè pot ésser 
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passar fa ben poc temps. Va venir una dama 

per a veure els conills; aquella dama porta

va una jaqueta per cert ben interessant, i 

com sigui que jo me la mirés, potser amb 

massa insistència, em digué: -Li agrada 

aquesta jaqueta, no? -En veritat, vaig res

pondre-li, és tant perfecta, que es fa difícil 

precisar ... I ella tota • sorpresa em va dir: 

-De quina pell creu que és? -De conill! 

vaig fer jo. -Em costà més de 5.000 pes e-

F_utura pelletera de •Mas rsern• , de Vic, mostrant 
diferents confeccions amb pells de conill elabora

des a la Çranja 

tes, -fou la resposta que em donà tota escan-

• dalitzada. Per tota contesta vaig ensenyar-li 

una confecció meva igual a la que ella por

tava. -¿Ja sap quant li costa?, em digué. 

-Sí, una bona temporada de criar els coni

llets de la pell dels quals l'he confecciona

da ... Vaig convidar a l'esmentada dama a 

'visitar les seccions de pells Rex i es quedà 

amargada i meravellada a l'ensems. Per a 

consolar-la, vaig fer li entendre que no hi 

haurien prou feres al món, per presumir les 

dames, si no fossin êls humils conillets. 

-Conteu-nos quelcom de la manera que 

porteu l'explotació-li demanàrem. 

Famosa Armini Rex carregada de llorers. És 
campiona d'Espanya i enguany ha obtingut la 
Copa a l'Exposició Nacional de Cuniculicultura 

tenyida al color que convingui i per això, és 

la més estimada. És molt cercada també, la 

Xinxilla, única que és difícil d'imitar i això 

que avui els pelleters són uns vertaders ar

tistes, tant, que sorprenen le dames que 

és una delícia ... Jo mateixa m'he confós tan

tes vegades amb una tira de Gegant Bouscat, 

imitant l'Armini o la Nútria, creient que era 

de la raça Rex! 

I ara vull çontar-vos un cas que em va 

-A quasi tótes les cases de pagès s'hi 

crien conills. Els conillers, grans o petits, 

desgraciadament són sempre mal instaHat , 

mal dirigits i pitjor atesos, per la senzilla raó 

que entre tots els animals el conill és el dar

rer soldat de la companyia ... Vegeu, sinó, 

la importància que es dóna a les va que i als 

porcs. A totes les cases veureu que a l'hora 

de munyir, es deixa tot i sempre a l'hora 

exacta. L'hora de donar menjar als porcs és 

respectada · rigorosament; també i quasi 

sempre fa aquestes feines la mateixa per o

na, que si no és l'amo de la casa, és un pa

rent o un mosso de molta confiança, doncs 

com que el capital emprat és gros, no és 

qüestió de jugar-hi, 
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- ¿ ..... { 

-¿Els conills rendeixen prou per a posar· 

hi una persona que se n'encarregui seriosa

ment? Sí, però com les vaques i tot altre bes

tiar, és necessari que siguin ben atesos. Es 

sent dir moltes vegades que els conills només 

van bé a temporades, que molt sovint mo

ren. Jo estranyo moltíssim com no en moren 

més. Cal només entrar a veure els conillers 

de moltes cases, per a fugir esverats. Els 

recons més foscos i humits són per als po

bres conills. Les pobr.es conilles, estan allot

jades dintre caixes mal tapades, on la majo

ria de les vegades s'han de partir les menja

des amb rates i ratolins! Mireu després els 

ramats de conills. Són de tots colors. Si a

quests animals poguessin parlar, fóra curiós 

sentir els enrenous de família que contarien, 

doncs la diversitat de colors, ja diu la 

manca de selecció que regna. El conill criat 

així, ha de morir forçosament. 

-¿ ..... ? 

- Aquesta indústria, que al nostre país 

podria ésser una gran ir. dústria, i per con· 

següent un gros negoci, dóna sobradament, 

per a què una persona de cada casa es des

vetlli pels conills, que els atengui a les hores 

oportunes i que hi passi el temps que sigui 

necessari. Quasi diré que és el negoci que 

va més de cara al dia i que es pot explotar 

de vàries formes i segons les possibilitats de 

cada casa. Es poden fer criar ben sovint les 

conilles i vendre els peti1s a les 5 ó 6 setma

nes. Una conilla bé pot criar 30 conills a 

l'any, els quals venuts a les 6 setmanes a 

2 pessetes cada un, quasi no han despesat 

res, doncs els conills a les 6 setmanes ben 

poc hau consumit. Si aquests conills els re

crien fins que facin 2 quilos cada un, al

menys valdran 150 pesse tes. Si ens podem 

quedar amb les pells, el negoci ja és més 

gros. Si és venut com a reproductor, llavors 

Un bell exemplar de Xinxilla Rex 

ja el negoci é unaco a seriosa, de manera 

que una persona que disposi d'un ben petit 

capital i d'unes grosses ganes de treballar, 

pot}fe(ca1'Yera . 

-~ ... .. ? 

-No cregueu però, que tot siguin flors i 

violes. Es necessita molta paciència, molta 

constància i un treball i sacrifici continuat. 

L'encarregat d'un coniller ha de conviure 

amb els seus animals, estudiar el gènit i 
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costums de cada reproductor. No n'hi ba 
prou d'anar-los a veure de tant en tant, se'ls 
ha de conèixer i fins, si tant em feu dir, 

estimar-los. 
-¿ ..... ? 
-En qUestió de materials per als conills, 

sóc enemiga declarada de la fusta. No hi ba 
com el ferr0, que quan el foc n'ba passat, no 
hi queda cap microbi que no sigui rostit. Les 
habitacions cal cercar-les el més airejades 
possible, evitant però les corrents d'aire que 
els perjucliquen molt i sobretot la humitat, 
com també l'excessiva claror, en les races 

fines i de color. 
-¿ ..... ? 
-A moltes cases 7eu reu que els conills no 

acaben mai el menjar i això al meu enten
dre, és un disbarat dels més grossos. Si 
nosaltres tinguéssim una taula sempre cu
rulla de menjars, per bons que fossin, aca
barfem per no menjar res, no us sembla? Els 
conills, igual. Quan vaig a donar-los-hi el 
menjar, si trobo una gàbia que encara ~n 
té, en lloc de donar-n'hi més, li retiro el qu_e 
hi ha i ja procuro per un desinfectant. 

-¿ ..... ? 
- Els menjars, tant els g rans com el verd, 

s'ha de procurar que siguin sempx e de les 
millors qualitats. Els menús com més variats 
millor, doncs les pobres bestioles, tam be te· 
nen bon paladar i... massa 
cols amarguen. 

-¿ ..... ? 

-La hig iene dels locals i 
gàbies ba d'ésser rigorosa i 
per més que es netegi , sem
pre se'n fa poc. Dintre el co
niller, no s'hi ha de sentir 
mai mala olor . Els orins dels · 
con ills són un anz01dn.c tan 

fort, que costa molt fer des
aparèixer el tuf que despre· 
nen, però costi el que costi, 
és necessari ofegar-lo. La 
majoria de les malalties vé
nen de la manca d'higiene. 
Avui, sortosament, tenim ma
nera de desinfectar bé i serio· 
sament. Per desinfectar bé un 
local, jo ho faig amb formol i 
permanganat i quan només 
vull treure la mala olor, em
pro el preparat Sinfedor Ager
ma amb meravellosos resul
tats. 
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a les necessitats de la vida , aq uests ja te· 
nen l'èxit segur. No crec, però, amb el 
que ara fan molts. Per començar, ja pensen 
explotar un gran nombre de conilles. 
Han de fracassar forçosament. A menys ha-

El futur cuniculicultor de •Mas Isern• , mos
trant un bell exemplar de Castor-Rex 

bitants, menys malalties. Començant amb 
pocs, no hi ha tants perills i mentre tant, es 
fa l'aprenentatge i es va adquirint pràctica, 
que és el millor mestre. Una volta passat 
l'aprenentatge, amb un cop d'ull n'hi ha prou 

-Doncs que encara moltes vegades hi re
filo alguna sardana per a fer contents a tots 
els meus. 

I aquí finí el nostre interrogatori, creient 
que potser ens féiem p~sats, · amb la dèria 
que la nostra tasca fos apreciada, pel molt 
que val, dels nostres·volguts lectors. 

* * * 
I aquí acabaríem nosaltres i ens acomia

daríem. Però, demostrat en aquestes pla
nes que la senyora Sayós ha realitzat una 
tasca conscienciosa, mereixedora d'alguna 
cosa més que donar-la a conèixer als esti
mats lectors d'A GRICULTURA I RAMADERIA, 
voldríem veure-la estimulada pels elements 
directrius de l'agricultura catalana. 

I això ens r ecorda unes impressions reco
llides a Itàlia ara fa un any amb métiu de ce
lebrar-s'hi e1 Congrés Internacional d'Avi· 
cultura. 

A Itàlia, a l'objecte d'estendre l'ensenya
ment avícola i cuniculícula, contràriament 
al que faríem nosaltres creant nous·¡ costo· 
sos i potser inútils -centres d'ensenyam"ènt, 
es dediquen a protegir i a subvencionar, fa
cilitant els· medis de desenvolupar-se, els 
que ja funcionen de caràcter particular, amb 
aptituds demostrades pels que els exploten, 
convertint-los en centres oficials anexionats 
a les grans Institucions tècniques, els quals 

són els que controlen per mit
jà de llurs inspectors·generals 
del cos d'enginyers i veterina
ris. En aquestes Granges ofi
cials, hi acudeixen els deixe
,bles, que són convocats als 
cursets que s'hi donen i és 
d'allí on surten els millors 
avicultors i cunicu1icultors, 
ja que el personal viu el que 

explica i sent l'estímul propi 
d'aquell que ha creat una co
sa . de la qual 'n'hà obtingut 

una recompensa merescuda. 
¿No seria possible, diem 

nosaltres, que Mas Isern fos 
la primera escola de cuniculi
tura catalana? La nostra ter
ra, segurament P.S sentiria 
joiosa de què hi funcion és una 
de les primeres institucions 
d'aquesta mena, entre les· 
comptades que funcionen en 
tot el món. 

-¿ ..... ? 

-Un coniller net i ben por
tat, ha de rendir per força, 

Un detall del Stand de pelleteria que ha figttrat a l'Bxposi ció Nacional de Cuni
culicultura celebrada a· Madrid el passat mes de maig i la Copa qne ha estat 

concedida a la Granja •Mas Ise rn •, de Vic 

La senyora Conce rció Sa
yós d'Isern té capacitat de· 
mostrada per a d-irigir-la i Ja 
Generalitat de Cntalunya no 

però com han dit els tècnics mantes ve· 
gades i jo h '> r epetiré sempre, no crec amb 
els conills per a divertir-se, doncs no tots 
els dics s'està de qon humor per anar-los 
a. cuidar. Els <¡u e e~ re~ en. çl~ts çonills per 

per a veure si amenaça un a malura, i cal 
estar preparat per a evitar-la. No s'ha d'es
peraF a curar mai; prevenir sempre. 
-I et piano, què? - li preguntàrem com a 

~na,l del nostre arrofitat interro~ator~. 

faria més, a l'accedir al nostre prC'c, qu e pre· 
miar amb justícia qui mereix tan honrosa 
distinció. Els cuniculicultors bo veurien amb 
goig i Çatalunya se'n sentiria joiosa. 

. ~!\tJL M .. i\f:{l\ 
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Vinificació 
I 

- EL CELLER.-Formen el celler els dife

rents locals · en.~els quals s'han de desenvolu

par totes les operacions de la vinificació. El 

celler és la casa del vi; amb això resta dit 

la importància que una bona orientació, dis

tribució i sobretot les condicions de sanitat 

del celler, tenen sobre la conservació i en

velliment dels vins. Si un brou sa i ben consti

tuït posat en un celler que no reuneixi con 

dicions és probacle que es trenqui, què no 

passarà amb aquells vins dèbils, pobres en 

acidesa, en taní i no gaire rics en alcohol, 

elaborats i conservats en cellers defectuosos? 

Vegeu les condicions que ha de reunir un 

bon celler per tal d'adaptar a ell en cada 

cas allò fet i aplicar almenys tot quant es re

fereix a la higiene i sanitat. 

ÜRIENTACió.-La temperatura és el factor 

que regula totes les operacions de la vinifi

cació. Com que ja és prou sabut que l'orien

tació influeix en la temperatura del local, es 

cercarà aquella en la qual sigui menys de 

témer la calor. L'orientació nord és la m-i

lloren el nostre clima. S'orientarà, don.cs, el 

celler de manera que el rectangle o polígon 

que formt l'edificació tingui la _seva façana 

de major longitud exposada de cara al nord. 

Orientat així el celler convindrà que la ban

da sud formi part del massís d'altres cons

truccions, això és, que la paret sud sigui 

mitgera d'altres dependències. Quan això 

no sigui possible i el celler quedi isolat per 

aquesta banda, s'han de plantar arbres d'om

bra o s'hi cultiven parres adossades a la 
paret. 

EMPLAÇAMENT.-Les diferents operacions, 

cura i vigilància que el vi requereix, exigei

xen que el celler del vitivinicultor estigui 

anexionat a les habitacions del personal en

carregat de la finca , però s'ha de procurar 

que estigui ben allunyat dels estables, corts, 

galliners, etc., i en absolut sense comunica

ció amb aquestes dependències. Convé tam

bé allunyar-los de carreteres, camins de 

molt trànsit rodat i línies de ferrocarril, per

què les trepidacions perjudiquen la conser

vació dels brous. El celler, aclemés, ha d'es

tar situat en un lloc sec. 

Quan no sigui posible trobar un emplaça

ment perfecte o hi hagin factors d'altre ordre 

que ho impedeixin, s'ha de procurar salven

tar els inconvenients de la millor manera. 

Si es troba prop dels estables, corts, etc., 

s'ha de mirar si és possible aparedar o tan

car les oberture~ gue faciliten l'accés d'aire 

d'aquestes dependències al celler; si el lloc 

és humit, s'ha de procurar suprimir la causa 

i si ·això no fos possible, serà necessari ales

hores aplicar una major desinfecció per mit

jà de fórmules que més endavant exposarem. 

Si fos excessivament humit, cal procedir 

al drenatge del terreny o a dispositius espe

cials, recursos sempre costosos en la cons

trucció. Quan a prop del celler hi hagin lí

nies de ferrocarril o camins de molt trànsit, 

cal augmentar el nombre de les trasbalsa

des, ajudades ademés de filtracions i clarifi

cions per tal que el vi permaneixi el menor 

temps possible sobre els solatges. 

Un altre dels factors que cal tenir present 

en l'elecció del lloc destinat a celler, és el 

que imposa una bona distribució de les se

seves dependències. 

DISTRIBUCió.-El local destinat a la con

servació dels vins ha d'ésser fresc a l'estiu i 

no excessivamente fred a l'hivern, és a dir, 

de temperatura el més constant possible; 

però això és incompatible amb l'airejació a 

la qual ha d'ésser susceptible el local desti

nat a la fermentació tumultuosa. 

El celler ha de constar almenys de dos- lo

cals; un per a fermentar el most o. sigui on 

té lloc la fermentació tumultuosa, i un altre 

immediat per a la criança del vi, això és, 

destinat a les bótes o ·envasos que han de 

guard.ar-lo. Si el vi no es ven a L'any i es 

destina a tipus fins, el celler ha de tenir, acte

més, la cova de conservació. 

En molts cellers aquesta separació entre 

el local destinat a fermentació tumultuosa, 

és a dir els cups i el destinat a les bótes, 

existeix ja. Bastarà veure si la ventilació és 

suficient i en cas contrari cal obrir finestres 

apaïsades a poca altura sobre la boca dels 

cups per tal que pugui renovar-se l'aire, re

frescar i desallotjar el gas carbònic que es 

produeix durant la fermentació. En altres 

cellers, aquesta separació pot fer-se ·amb po

ques despeses, separant amb una paret el 

cup i el celler; amb tot, ambdós locals han 

de poder-se comunicar directament per me

di d'un portal amb porta. Si convingués 

facilitar la circulació de l'aire entre amb

dues dependències, s'obriran finestres que 

es puguin tancar fàcilment, però a major al· 

tura que les finestretes que posen en comu

nicació els cups amb l'exterior. 

Hi ha cellers en els quals aquesta separa· 

ció és molt difícil de combinar. Hem vist al· 

gun celler en tan pèssimes condicions de 

distribució que, al poc temps d'iniciar-se el 

procés fermentatiu, el desprendiment car

bònic l 'invadia totalment per ésser situat al 

soterrani i sense més comunicació amb l'ex

terior que el portal del celler i les espitlle· 

res. Alxí no són possible les trasbalsades, 

les correccions de temperatura, ni atendre 

els vessaments o filtracions eventuals; es 

verifica el trascolament quan es pot i des

prés de mil penosos treballs per a treure la 

bravada. A aquests cellers, pocs afortuna

dament, no és- possible modificació; s'han de 

suprimir. Únicament es podria intentar en 

ells xemeneies que arrenquessin des de ter

ra i disposar en la part alta de les mateixes 

un focus de calor per tal que afavorint el ti· 

ratge permetés la sortida del gas carbònic 

que, com és sabut, és més pesat que l'aire. 

Aquest procediment és costós i de poca efi

càcia. 
Una exceHent disposició per a un celler és 

aquella en la qual els locals destinats a fer

mentació tumultuosa i a la conservació del 

vi, ademés d'estar separats, es troben en dife

rent pla d'altura. En alguns casos, aprofitant 

el desnivell natural del terreny, és possible 

disposar en la part alta, amb fàcil accés per 

als carros, els cups de fermentació, fent que 

el moll de descàrrega al sòl del qual s'obren 

les boques dels esmentats recipients, vin· 

gui a nivell amb la post dels vehicles trans· 

portadors de la verema. A la part baixa 

hom hi disposa el local destinat al vi ja fer

mentat i, gràcies al desnivell del terreny, la 

sortida a l'exterior es pot verificar també a 

peu pla o en rampa practicable pels carros. 

Amb el celler així dispost se simplifiquen 

extraordinàriament totes les operacions de 

vinificació, càrrega, descàrrega i trascola· 

ment, el qual es pot fer total o parcial sense 

l'auxili de la bomba o sense el més engorrós, 

de les portadores. No hem d'oblidar que si 

una bona disposició en el celler estalvia no

més uns jornals diaris en cada campanya, 

com que el celler és una millora permanent, 

són a fi de comptes, molts els jornals estal

viats. 
En les grans i mitjanes explotacions, quan 

no és possible utilitzar el desnivell del ter

reny, s'eleva la verema per mitjà d'aparells 

especials, elevadors helicoïdals o de catú

fols, els quals prenen la verema de les tre

muges on es descarreguen les portadores, 

per a portar-la a les trepitjadores. Aquestes 

instaHacions mecàniques molt ésteses a 

França i a Itàlia, (a Catalunya i Mallorca 

n'hi ha vàries) per l'escassa força que con

sumeixen, pel gran treball que realitzen, per 

la netedat que suposen i per l'economia que 

de mà d'obra representen, convindria que 

fos estudiada la conveniència de la seva ge

neralització. 
PAViMENTS, liJURS 1 SOSTRES.- El celler, si 

pot ésser possible, tindrà el sòl enrajolat i 

millor amb paviment portland. Hom també 

aconsella l'asfalt, perquè té l'avantatge de 

no criar superfícies amb floridures. Els pisos 

formats senzillament amb terra atapeïda pre· 
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senten seriosos inconvenients; no és possi

ble sotmetre'ls a una desinfecció còmoda i 

r acional, i àdhuc la més elemental neteja 

s'hi fa a mb g ran dific ultat. No hem d'oblidar 

que els vins mala lts abun den en cellers des

curats i polsosos; ·et vi vessat per una causa 

incidental es perd i s' inutilitza al posar-se 

en con tacte amb el pis de terra, les superfí

cies del qual a ixf tacades formen aviat ver

taders focus d'infecció. Quan per manca de 

capital no sigui possible fer· hi al celler un 

paviment format amb alguns dels materials 

qu e s'aconsellen, convindrà anualment al

menys, r enovar la capa de terra per un a al

tra de nova, argilosa i assolellada. Això serà 

un paHiatiu en els cellers secs; en els humi ts 

és insuficient, s 'ha de recórrer als paviments 

de portland o d'asfalt . 

Per tal de poder r ecollir e l vi que es vessi 

en un cas fortuït j fac ilitaria neteja i lavatge 

de ls envasos , convé que el pis del celler tin 

g ui una ll eugera pendent longitudinal; a mb 

e l 5 per mil , n'hi ha prou en els pisos de ci

ment. Al paviment i per sota la línia de les 

aixetes s'h i ha de fer un a canal d'uns 10 cen

tfmelres d'ample per 5 ó 7 centímetres de 

fons, que condueixi a una tr ullola. Aqu estes 

canals de forma curva i no r ectangular, s'han 

de ten ir igua lment que la trullola en un es

tat de gran neteda t. 

Les parets han d'ésser emblanquinades. 

L 'o peració d'emblanquinar convé efectuar

la cada any. Quan s igui necessària una des

infecció enèrg ica s'afegeix a la beurada de 

calç el 5 per 100 de sulfat de coure dissolt en 

AGRiCULTURA I RÀMADERÍA 

molt alta per tal com la major cubicació 

d'aire impedirà les variacions brusques de 

temperatura . S'han de rebutjar les cobertes 

fetes senzillament amb teula sola . En els ce

llers fets així no és possible regular la venti

lació . La minva del vi envasat en fusta, és 

ademés, notablement augmentada, r esultant 

per tant pèrdues en quantita t i en qualitat. 

Les parets inter iors i el sostre del celler bari 

d'ésser sempre nets i emblanquinats; per a

quest treball es poden fer polvoritzacions 

de pressió automàtica, mitj ançant les quals 

aquesta operació s'efectua amb gran econo

mia i rapidesa . 

ARNEST MESTRE 
E nginyer agrònom 

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

Relació del grau de sucre ,amb el grau 
d'alcohol 

Són molts els pagesos que tenen un petit 

g raduador de sucres o sigui un pesamostos 

i amb ell procuren saber o almenys endevi

nar la ri ques.a del mos t que cullen i comen

çar a tirar càlculs . Hi ha home que té un pe

sa mostos i gradua el most de tota la barria

da i sovint queda enganyat ell i tots els seus 

veïns . Mirarem de poder aclarir el per què . 

E n pr imer lloc no podrem donar crèdit 

d'una manera segura a tots els pesamostos 

perq uè aq uests, fan com les balances, que no 

to tes van fines . Però pel que volem dir, els 

suposaríem tots bons o almenys aproximats. 

Per a utilitzar el pesa mostos amb pt obabi

lita ts d'èxit, és necessari que aquest comenci 

per ésser net, sense engruts ni brutícies, pro 

curant esbandir-lo bé amb aigua clara i de

gudament eixugat, no amb un tros de sacat 

El grau lleg it, és el gr au del most , però no 

el grau que farà el vi, sup9sant que tingui 

una bona fermentació. Per curiositat dels 

aficionats i utilitat dels que vulguin aprofi

tar-se'n, posem a continuació una taula a tres 

columnes per la graduació del most i la seva 

equivalència en vi fet. La pr imera columna 

és la de la graduació del pesamostos de 10 a 

15 graus. La segona els grams de sucre que 

porta per litre de most i la tercera el grau 

que farà aquell most després de fermentar. 

Gra,us del pe- Grams de Graus d'al-
sa mostos sucre cohol 

8' 127 7'5 
8'5 138 . 8'1 
9' 148 8'7 
9'5 159 9'3 

10' 170 10' 
10'5 180 10'6 

una petita quantitat d'aigua . Les superfícies . qualsevol com si fos una cornaler a, sinó amb 

a mb floridures s'ha n de tractar a mb una un drap de tela net. Una volta eixut no ha 

beuradà formada per: de tocar-se amb els dits sinó del cap d'amunt 

11' 
11'5 
12' 
12'5 
13' 

191 11'2 
202 11'9 
212 12'5 
223 13'1 
234 13'8 

Calç viva .. . . 
Clor ur de calç . 
Sulfat de coure . 

100 parts 
10 parts 
10 parts 

prepar ant-la de la manera següent: 

Es forma amb la calç una be urada ordinà

ria , a la qual s'afegeix el clorur, remenanf 

per tal que es barregi bé i després s'hi afe

geix el suHat dissolt en aig ua . 

Per tal de faci litar la neteja , cal matar els 

caires de les parets, de manera que els an

g les esdeving uin corbats. 

Quan forçosament s'hagi de construir el 

celler en un lloc molt humit i no hi hagi pos

s ibilita t de drenar el terreny, s'h a de recór

r e r al doble mur, perfectament allisat amb 

ciment portland. Aquestes construccions r e

sulten sempre cares i només es pot recórrer 

a elles en casos especialíssims. 

Als cellers convé que es pugui regular la. 

ventilació, condiciona nt-la a l'elaboració i 

conser vació de manera que la temperatura 

sig ui el més constant possible. Resulta una 

bona disposició a aquest efec te, dedicar a 

habitacions o magatzem el pis de sobre. 

Quan això no és possible , cal fer la teulada 

de to t. La grassa dels dits pot fer canviar 

una mica la graduació que hauria de 

marcar . 
S'ha de posar poc a poc i amb tota cura 

dintre el most, deixant lo que nedi pel seu 

na tural. El most ha d 'ésser clar o almenys 

r eposat una estona. D'ésser molt espès, amb 

pellofes i porqueria, donarà el pes del sucre 

que conté el most i el pes de la porqueria, e¡ 

qual farà gue resulti molt equivocada la gra

duació. 
El most tant és que sigui' dintre un tub 

com en una galleda, com en una portadora, 

amb tal que sigui reposat. El que sí que s'ha 

de procurar, que no sigui ni massa fred com 

es la carretada de primera hora ni massa 

calent com les del migdia, en aquest cas és 

necessari deixar que reposi i que s'atempe· 

ri. Si el most és molt fresc, el pesamostos as

senyala més i si és més calent , assenya~a 

menys. 
L a r atlla que s'ha de llegir no és la que ve 

arran de most-sinó una mica més amunt o 

sigui allà on el most dei?Ca de mullar la tira 

gr aduad a del pesamostos. 

13'5 244 14'4 
14' 258 15'2 
14'5 268 15'9 
15' 279 16'4 
15'5 292 17'3 
16' 303 17'9 
16'5 313 18'5 
17' 327 19'3 
17'5 338 19'9 
18' 351 20'7 

Això és, que si un most degudament gra

duat amb pesamostos fa 13'5 graus és igual 

dolç que si féssim fondre 244 grams de sucre 

en un litre d'aigua i que aquest most si fer

menta bé donarà un vi de 14'4 graus de ri

quesa en alcohol. 



' Elaboració del can em, al Pallars 
li I DARRER 

ELs TEIXIDORS.-Aquests artesans estaven 

establerts en pobles més o menys grans, que 

tinguessin un nucli ben extens de llogarrets 

la vida econòmica dels quals radi-

qués en aquella vila o poble. 

cobraven 3 sous per cana del teixit pla i 

2 rals, també per cana, de 1'acordellat. 
EL TELER.-El teler d'aquesta comarca no 

té res de característic propi del Pallars, sinó 

rons verticals i quatre d'ho_ritzontals, que 
són les bancades. 

Plegador de l'ordit.-Fusta cilíndrica, d'un 
metre aproximat de llargada, la qual va 

subjectada de cada extrem a la part poste

rior de les bancades horitzontals inferiors, 

en una osca profunda; té moviment rotatiu. 

Aquest plegador està proveït d'una osca, de 

cap a cap de la seva llargada per a poder-hi 
encaixar bé el bastó que va a l'ex-

trem de l'ordit per subjectar-lo al 
plegador; a més, consta d'un forats 
i una maneta per a maniobrar-lo. 

Cavall.-És el travesser de fusta 
que va de costat a costat de les b~m
cades horitzontals superiors al mig 
del teler, en el qual anaven penja
des les currioles que sostenien els 
perxats. Fa molts anys que aques
tes currioles són substituïdes per 
un curra, d'os primer, de vidre ver
dós després i de fusta molt resis· 
tent ja fa alguns anys, i actualment 
encara persisteix. 

A la comarqueta natural del Fla

misell hi havia Sarroca de Bellera, 
on vivien de llur ofici tres o quatre 

teixidors, els quals feien la feina de 

gairebé tots els pobles de la vall del 
Bòsia. I tots els pobles de la vall de 
Cabdella, Coma de Mont-ros i al

tres de la vall del Flamisell dona

ven vida a tres teixidors que hi ha 
hagut sempre a la Pobleta de Bell

veí, els quals fins fa ben pocs anys 
han teixit draps de lli. Actualment 

encara n'hi ha un que comparteix 
el teixir amb les feines camperoles. 
S'anomena Domènec Canut (Giro

ni). El seu pare-que ja venia d'ar
rel de teixidor-li ensenyà l'ofici. 

Actualment només teixeix cànem 
molt grollerament filat; del drap del 

qual fan sacs, llençols per als ar-

Teler Pallarès.- A, Bancades. - B, Plegador de l'ordit. - Ci C. 
Cavalls.- C ... , Curro.- D, Cairons o taules.- E , Plegador de Ja 
peça. · F , Marxes. - G, Espases. - H, Perxats i pintes. - I, Pua 

Curro.-És el travesser que va 
coHocat sota del cavall, cosa.d'un 
pam més avall; és foradat de llarg 

a llarg i gira com una curriola; va 
coHocat de cada extrem per mit· 

jà d'un trav~sser que passa per 
dins, a unes fustes que penjen 

guets i altres coses d'ús groller. 

A Sarroca el darrer va plegar el teler fa 

uns 32 anys; era el millor teixidor de 

tota la comarqueta, i com que no tenia altre 

element de vida que el seu ofici, se'n va bai

xar a Barcelona, que és on viu encara. Es 

diu Manuel Carles. Sense els pobles esmen

tats, a la Pobla de Segur (Conca de Tremp), 

vila on -radiquen encara tots els afers co

mercials de l'Alt Pallars, altres teixidors hi 

competien en la feina. Cada teixidor tenia el 

teler a casa seva, on li portaven·el fil perquè 

el convertís en drap. Hi havia casa de teixi

dor on tots els homes de la família 
sabien l'ofici; en aquest cas tenien 
un teler per a cadascun. En Canut 

de la Pobleta actualment encara té 
dos telers que li funcionen, els 
<fuals són tots dos per a teixir cà
nem; fa alguns anys que en f~ia tre
ballar un altre, amb el qual feia el 

. drap de llana. 

Abans, que el cànem era més ben 
filat, treballant des de les 5 del matí fins al 

vespre, aquest teixidor solia teixir de 7 a 8 

canes de drap de teixit pla sense dibuixos, i 

cobrava uns 2 rals per cana. Actualment co 

bra 6 ó 7 rals i n'acostuma a teixir 6 canes 

~uan s'hi dedica tot el dia, ja que només a
Profita els dies d'hivern, que no podria tre· 
ballar al defora. 

A mitjans del segle passat, ordinàriament 

que siguin els noms de les peces que el com

posen. Amb tota la bona voluntat d'un inci: 

pient amant de les be1les coses del saber po

pular, hem procurat recollir el lèxic referent 

a totes les feines que descrivim i a les peces 

del teler. Alguna cosa hi hem trobat de nou, 

però, de tots els que coneixem de fora de 
Catalunya; car el funcionament de les nwr
xes en fer pujar i baixar els pintes és un xic 

més complicat que els de Castella i Bascò
nia i també més que alguns de catalans. En 

canvi, en ellèxiç trobem paraules ben em· 

Com ells 

parentades amb d'altres de la serralada pi· 

renenca. 
El teler és compon de les seglients parts, 

que descriurem tot seguit: 
Bancades.- Són tot el conjunt del basti

ment que forma el pla del teler, les fustes 

del qual, tan les verticals, com les hontzon· 

tals, aguanten el mecanisme de teixir. 
Està format generalment per quatre cai-

de les bancades. Al curro van 
penjats els perxats. 

Cairons o taules.-És un bastiment qua· 

drat i allargassat, fet de cairons o de fustes 

planes, el qual va coHocat per una mena de 

braços a les bancades superiors en una osca 

que hi ha, a uns dos pams del cavall. 
Als cairons, hi va coHocada la pua en una 

mena d'osca, on va encaixada. 
Plegador de la peça.-És una fusta cilín· 

drica amb les mateixes característiques del 

plegador de l'ordit. Va coHocat a les banca

des de la part anterior del teler. 
Després, clavada a l'extrem, ei

xint de les mateixes bancades, hi 
va una post mig inclinada per a re
colzar-s'hi el teixidor. En alguns te· 

lers, si són tocant a alguna paret, 
aquesta post hi va clavada; és així 

el que veiérem funcionar a la Po
bleta . 

Marxes.-Són unes fustes de la 
llargada del teler, les quals van 

col:locades al mig del cavall de sota del ple

gador de l'ordit, però a un pam del sòl. 
Les marxes generalment són dues per al 

teixit pla, però quan han de teixir drap acor

dellat o mostrejat, aleshores varien, segons 
els colors o les mostres que han de fer. Pas

sen per sota del perxats, els quals fan pujar 

i baixar per mitjà d'un corre,ons de pell de 

moltó amb llana i tot, que pengen de· les es 
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pases; aquestes V'an subjectades amb cordes 
molt resistents al mig d'un altre travesser, 
el qual penja de cada pinti, i les marxes ar
riben a sota mateix del plegador de la peça 
i els fa moure el teixidor amb els peus, re-

colzant-los a sobre. 
Espases.- Són dues fus tes d'uns quatre 

dits d'amplada per tres pams de llargada, 
les quals van subjectades a unes fustes ver
ticals que s'aguanten al sòl i a les bancades 

horitzontals inferiors a l'indret mateix dels 
perxats. Van collocades en un forat quadrat 

de la fusta per mitjà d'un clau, el qual els 
dóna moviment per a pujar i baixar. 

A la bancada horitzontal inferior, a la dre

ta del teixidor i a l'indret mateix de cada 
plegador, hi ha una anella de corda que ser
veix per a subjectar-hi la clau de cada ple
gador, respectivament. 

Perxats i pintis.-Els perxats són uns llis· 
tons d'uns quatre pams de llargada apare· 
llats de dos en dos, els quals sostenen les 

cordes o llices que formen els pintis. 
Cada pinte té quatre perxats, dos a dalt i 

dos a baix, collocats parallelament i sepa

ra ts un s dos pams; en els quals van entorto
lligades les cordes de les llices, que formen 
dues anelles allargassades, en ésser nuades 
aquestes del roig; per les quals passen els 

fils de l'ordit, uns per dalt i els altres per 
baix, tal com van sortint de l'encreu d 'or
dre, els parells per un i els senars pels altres. 

Cada pinte havia de tenir tantes llices com 
fils havien de passar-hi i per a cada gruix 

de fil es necessitava un pinte dife
rent. Així des del drap de::quart 
(que és el més gruixut i està com
post de 400 fils), fins al drap de~ nou 
i mig (que és el més prim i per tant, 
té 950 fils), han de canviar de pintés 
per a cada classe de drap; l'ampla· 
da sempre és la mateixa, car no· 
més canvia el gruix del fil, i del 
quart al nou i mig van augmentant 
de 50 en 50 fils i, així mateix, de lli
ces, els pintes. Aquests eren de fil 
de cànem i se'ls feien ells, però 
també n'hi havia de roetàllics, els 
quals compraven fets. 

Pua.-Aquest aparell està com
post de dos bastonets aplanats col
lacats parallelament i de la llarga
da dels perxats; recoberts d~ cordill 
entortolligat en forma de torterol. 
A cada tomb de corda hi va una pua de mig 
pam de llargada i clavada de llistó. a llistó; 
aquestes pues só)l de canya molt afinada i 

també d'acer; les de canya solien portar-los
les 'de Valls (Tarragona), però ells se les a
dobaven quan se'ls espatllaven. 

Havieñ de tenir una pua per a cada gruix 

de fil, com els pintes; així l'estopa retja, que 
era el fil més gruixut, l'ordit del qual es com-
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ponia de 400 fils i com que en passen dos per 
cada forat, així necessita ven la pua del quart, 

anomenada quatret, a mb 200 pues; car com 
que el fil és retjo, necessiten els espais més 

amples. A cada 50 pues g rogues, o sia del 
color de la canya, n'hi ha una de negra; i 
així anaven augmentant de 50 en 50, seguint 

el mateix ordre dels pintes. 
L 'ORDIT I ELS ATUELLS D'ORDIR : - Pesada.-

Ordidor 
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Guiadora 

El fil, com ¡_hem dit, els el solien portar en 
cabdells. Abans d'ordir-lo, el pesen, i així 
calculen pel pes que fa, les canes de drap 

Teixidor ordint 

que en poden sortir; car la gràcia i habilitat 
del teixidor estan a fer de manera que no 
els sobri fil. 

Segons llurs càlculs, que l'experiencia els 
ha ensenyat, de3511iures i mitja de fil de lli en 
surten més o meny-s unes 22 canes de drap; . 
això segons la classe de fil, si és més prim o 
més gruixut. Del fil .de lli més prim i fi, ano
menat brim, en tocava una lliura i set unces 

'; 

per cana. Del fil anomenat estopa, en to
quen dues lliures i mitja per cana. (Dades 
preses tot contemplant la pesada de fil a en 
Canut, i explicades amb tot detall per ell). 

Com ells.-És una caixa d'uns deu pams 
de llargada per dos d'amplada i un i mig 
d'alçada, dividida en vint caixonets apare
llats; els extrems són més alts que no pas el 
conjunt de la caixa, i acaben en una punxa 
on va encaixada una barra de fusta proveï
da de vint claus d'anella, en els quals pen
gen vint anelles de ferro. 

Després de pesat el fil, posen un cabdell 
d'aquest a cada caixonet dels camells, tants 
com fils han de tenir les mitges vies de l'or

dit. La peça d'ordit generalment es compon 
de 25 vies. 

Vies.-Segons el gruix del fil, aquestes 
vies tenen més o menys fils. Així l'estopa 
retja ha de tenir 25 vies de 16 fils cadascu
na, que donen un total de 400 fils, de què es 
compon l'ordit, i l'anomenen drap del quart. 

Estopa prima, 25 vies de 2-l fils cada via, 

que fan 600 fils d'or~it; aquest és anomenat 
drap del sisè. 

Del brim hi posen 25 vies de 34 fils la via, 
que fan un total de 850 fils; aquest, l'anome
nen drap del vuit i mig, que gairebé era el 
més prim de tots, car sols hi havia el de nou 
i nou t mig, que ja era el més prim. 

Ara posem per cas que ordim l'estopa pri- · 
ma. Es posa fil a dotze caixonets aparellats; 
fan passar el fil de cada cabdell un per cada 
anella; en sortir de les anelles passen pels 

forats de la guiadora, corresponent 
un a cada fil. 

Guiadora.-És una mena dega

niveta de ferro que acaba en forma 
de ganx~ de l'extrem superior, pro· 
veïda de vint forats, o sia tants com 
caixons tenen els cornells, i un mà
nec de fu~t~ -perquè el teixidor la 

pugui sostenir bé amb la mà dreta. 
Així, quan els dotze fils han passat 
per dotze forats de la guiadora, els 
nuen tots en un sol nus, per col-lo

car-los a l'ordidor. 
Ordidor.-Consta d'una mena de 

debanadores d'uns vuit pams d'al 
çada, formades de quatre pals ver
ticals, els quals van subjectats per 
tres creus: una dalt, una al mig i 
una a baix; les dels extrems, a més, 
són subjectades per quatre traves· 

sers més cada una; en un dels travessers de 
la creu superior van quatre bastonets cla

vats, per a enganxar-hi el cap de la mitja 
via (A, B) igualment al travesser de la creu 
inferior de la mateixa cara van tres basto· 
nets més (C, D). Aquest aparell gira al vol· 
tant d'un arbre que s'aguanta al sostre en 
les bigues del trevol, o en un travesser col-lo· 
cat generalment en un angle del caps de 



casd, on es pot dir que tots els teixidors or

dien, i s'aguanta al sòl, en una pedra un xic 

foradada, perquè no es gasti el trevol. 
Aquest aparell té 16 pams llargs de 

vol. El teixidor, pels tombs que dóna quan 

ordeix, sap les canes de fi~ que hi posa, per 

!allargada de la peça. Bo i nuats els caps 

de la mitja via i agafant-los amb la mà es

querra, els coHoquen al bastonet A; alesho
res formen l'encreu d 'ordre fent anar amb 

els dits polze i índex un fil sí i un fil no, a 

dalt i a baix, fent ·los passar per entremig 

dels tres bastonets B, amb molta lleugeresa; 

i, sostenint amb la mà dreta la guiadora, en 

sortir els fils d'aquesta, passen per 1~ mà 

dins del buit format pels dits, estant aq]iiesta 

mig closa. Així, d'aquesta faisó, va acompa

nyant la mitja via, tot debanant-la a l'ordi

dor, fent torterol gairebé horitzontal de dalt 
a baix; comptant al baixar els tombs de fil 

que dóna, per saber així les canes que posa 

a l'ordit, el qual ha d'ésser la llargada total 

de la peça, cada vegada de baixar el fil per 

l'ordidor; la mateixa mà que acompanya el 

fil també fa voltar aquest; quan arriba a 

baix, llavors fa passar el fil pels bastonets C. 
D, l'hi entortolliga i torna a pujar, sempre 

debanant el fil a sobre de la via debanada, 

tant, que es confonen els fils en una de sola; 

quan arriba a dalt tornen a fer passar el fil 

per l'encreu d'ordre i tallen els caps per 

nuar-los després, com en començar, i tenen 

ordida una via de les 25 que té la 

peça. Quan se'ls acaba un cabdell 
de fil dels cornells, pengen la 

guiadora pel ganxet a la via de 
l'ordidor i tornen a proveir el 

caixonet que s'·ha acabat nuant 

el fil amb l'altre cap i així sem
pre. Moltes vegades mentre or
deixen, un noi o noia té cura de 

proveir els caixonets dels co
rnells, cada vegada que es van 

buidant, i així no els cal parar 
d'ordir i n'avancen més. 
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prés arrenquen les fustetes de l'encreui, tot 

fent voltar l'ordidor en sentit contrari a la 

de debanar, van traient la via i se la van 

penjant al braç esquerre, en forma d'ane-
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· Empuadora 

lles; d'aquesta manera la deixen estesa al 

sòl en rengleres com una cadena, fan passar 

una canya i una corda pel cap doblat de 

Roaa de fer canons 

la via i divideixen aquesta en dues parts en 

deixar-la a tèrra; així en totes les vies fins 
a tenir ordida tota la peça. 

Llançadora.- A, Forat.- B, Broca 

L'ORDIT AL TELER.-En tenir tota la peça 

ordida, aleshores la baixen a la botiga, que 

és on acostumen a teixir. Llavors agafen els 

.sobre del plegador de la peça i després 

~es fan passar per entremig de les pues de 
l'empuadora, mena de rascleta feta d'un 

cairó de fusta prim amb claus o puntes de 

les més llargues, cl~vades de punta enlaire, 

Jes quals han d'ésser en nombre de 52 per 
formar 50 espais, per cada un dels quals pas

sa mitja via. El teixidor la coHoca horitzon

tal a sota del curro mateix, aguantan·t-la 

fort, i fa passar· hi les vies ordides, les quals 

l).an d'estar ben estretes; van a parar al ple

gador de l'ordit pels caps doblats d'aques

tes; les hi coHoquen ben subjectades per 
mitjà d'una fusta o corda que fan passar per 

dins del doblec del fil, i després les lliguen 

fortament al plegador; i si és un bastó, el 
fan encaixar bé a l'osca abans esmentada. 

Per coHocar l'ordit al teler són necessaris 

tres homes: un que va donant l'ordit ben es
tès i pla, tenint cura que no s'emba·rdolle, un 

altre, en fer-lo passar pel plegador de la pe

ça, l'estira fort perquè quedi ben tivant i un 

altre que aguanta l'empuadora i el va ple

gant al seu plegador. Bo i plegat al seu lloc, 

aleshores fan passar dues canyes o llisto

nets i una corda prima per dins de l'encreu 

d'ordre i treuen les cordes que el subjecta

ven; pengen un pes més gros que els de ro
mana, sostingut per una corda a les dues 

fustes o canyes de l'encreu, per tenir sem

pre tivants i privar que s'enredin els fils de 

l'ordit. Després desfan els nusos dels caps 

Quan no necessiten tota la llar
gada de l'ordidor, claven un bas
tonet als forats que hi ha als dos 

angles d'aquest; allí on arriba la 
llargada que ha de tenir la peça 
posen el bastonet o l'estaca en 
un dels forats esmentats, per on 

fan passar el fil donant-li un 
tomb, tornant-lo a girar igual

· Teixidor teixint. -La figura de l'home no està ben bé en la seva positura 
habitual, car hauria d'estar més ajupit del cos cap al teler i amb una mà a 
la maneta de la pua i l'altra fent passar la llançadora per l'ordit; però ex
pressament ho havem fet així per tal que llurs braços no privessin de veu-

re el mecanisme del teler 

de les vies i els fan passar un per 

cada anella de les llices dels pin
tes; com hem dit, els parells per 

unes i els senars per les altres, 
tal com surten de l'encreu. En 

sortir d'aquests els fan passar 
per la pua, passant-hi dos fils 
per cada espai de les pues, un a 

dalt i un a baix. Per enfilar els 
pintes i la pua ho fan dues per
sones per mitjà d'un ganxet molt 
fi de canya. En sortir de la pua 

nuen els fils de vint en vint fent
hi passar un bastó per dins dels 
nusos, el qual subjecten amb 

tres cordes de mitjana, una per 

cada extrem i una al mig, en en
caixar aquest a l'osca del plega
dor. Quan la pua i els pintes ja 

havien servit una vegada, en 
acabar de teixir la peça hi deixa-

ment per amunt, com hem dit, fent voltar 

l'ordidor en direcció contrària. I s1la peça ha 

de tenir moltes canes, en debanar la mitja 

via, ho fan fent els tombs més ajuntats. 

Per treure l'ordit de l'ordidor, primer -

de tot es lliga una corda agafant tots 
els caps de la via ordida i fent-la passar 

per dins de cada ull que forma l'encreu 

d'ordre perquè no es desfaci l'ordit; des-

caps nuats de les vies ordides i hi fan passar 

una fusteta plana per totes, la qual subjec· 

~·· ~ffl \ ,,y.: 

Templassos 

ten al sòl, a la part posterior del teler, fer

mada a la paret; aleshores van fent passar 

les vies per sota d'aquest, les fan sortir per 

ven un troç de peça ordida que 
anomenaven el pessol, en el qual quedaven 

penjats els pintes i la pua; i quan havien de 

tornar a teixir una altra pe<& del mateix fil 

i, per tant, amb els mateixos pintes i la ma

teixa pua, no calia sinó tallar l'anella del pes

sol de l'ordit, on nuavea, un per un, els fils 

de la nova peça ordida i així s'estalviaven 

la feina d'haver d'enfilar de nou els pintes i 

la pua, la qual cosa els reportava més feina 
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que haver de nuar tots els 400 fils o més, se· 

gons el drap que fos. Hem de dir, a més, 

que tots els teixidorc; són molt hàbils en l'art 

de fer nusos, car els fan forts, fins i molt de 

pressa. 
Empesar.-CoHocat l'ordit, aleshores l'em· 

pesen. Aquesta feina consisteix a aprimar i 

netejar un xic els fils ordits perquè passin 

més lleugers pels pintes; la qual cosa fan 

apartant primer de tot els perxats i la pua 

cap al p legador de la peça, deixant al desco

bert uns quatre pams d'ordit. A l'hivern, que 

no s'asseca tan aviat, treuen el plegador de 

l'ordit, despleguen aquest uns quatre o cinc 

pams i fan aguantar el plegador amb dos 

cavallets. 
Això els permet de poder empesar doble 

tros d'ordit tot cl'una vegada. Per empesar 

s'omplen la boca d'agua i la llancen als fils 

de l'ordit bo i bufant lleugerament i fent re

gadora; l'aigua cau convertida en un polsim 

humit. El mullen d'aquestà faisó tres vega

des. Després agafen un pinyoc d'empesa, 
pasta que fan amb preferència de farina de 

blat, remenada amb aigua, i que fan bullir 

en un calderet al foc i després la deixen as

secar; de tant en tant la humitegen amb ai

gua. Sostenien aquest pinyoc amb la mà es

querra sota de l'ordit, i fregaven fort amb 

l'empesador, mena de bronja feta d'arrels 

dejunça, lligades com un pinzell, les quals 

fan de mànec per agafar-lo amb la mà dre

ta. La soca de l'arrel serveix per a fregar 

fort a sobre de l'empesa, seguint la llargada 

dels fils de dalt a baix i de baix a dalt fins 

que aquests es veuen més aprimats i més 
enfosquits. 

A parer dels teixidors, no hi ba cap més 

classe d'arrels que serveixin per a empesa

dors que les esmentades. 
Després d'empesat emplenen els canons 

amb la roda de fer ca1lons. 
Roda de fer canons. -És un banc de qua· 

tre potes amb el seient foradat de llarg a 

llarg, on va coHocada una roda tota d'una 

peça, la qual es fa rodar amb una maneta 

que ensems dóna moviment a una rodeta 

xicarrona, per mitjà d'una corda que ve de 

la roda grossa, en la qual va encaixada, al 

cantell, en una osca que hi ha. De la rodeta 

xica, en surt un eix travesser on col:loquen 

un tub de canya d'uns deu centímetres de 

llargada, el qual s'hi fa encaixar bé i es va 

omplint de fil tot fent rodar la maneta amb 

la mà dreta. Amb l'esquerra sostenen el fil 

que puja de sota del banc d'un paneret on 

hi ha els cabdells. Han de tenir molt de 

compte que en omplir els canons els quedi 

el fil ben espès, car si no ho feien així, s'ar· 
1'ebentarien i no podrien col:locar-los a la 
llançadora. 

Llançadora.- És una mena d'esclop de 

fusta de dos neros en la forma de canoa, 
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buidada del mig per coHocar-hi el canó bo i 

ple. Aquest va subjectat per mitjà d'un fer

ret que va de llarg a llarg d'aquesta, ano

menat agulla o broca, el qual passa per dins 

del canó i el subjecta com una agulla imper

dible, la broca es fica en un foradet de Ja 

llançadora proveït d'una molla. Aquest apa

rrell era importat de fora de la comarca, 

car, ens deia en Canut, tenia feta una sola 

llançadora d'un fuster del poble i mai no li 

havia anat prou bé. De fet, aquesta tenia un 

caire barroer i xapot, mentre que les altres, 
junt amb la que conservo d'ell com a record, 

tenen un aire tot bonic i desimbolt, amb les 

puntes o neros mig tombats cap al darrera, 

per poder passar ben lleugerament per dins 

de l'ordit, tal com pot veure's al gràfic, tret 

del natural. Al costat panxut va un forat fol

rat d'os per no segar el fil del canó, que surt 
per allí. 

LA TRAMA.-En posar-se a teixir, nuen el 

fil que surt de la llançadora al ·voraviu del 

pessol de la pessa i, fent-lo encreuar de l'un 

costat a l'altre, fan la trama del teixit. Per. 

al teixit pla el teler va equipat amb dos pin

tes, els quals per fer-los pujar i baixar neces

siten dues marxes i un joc d'espases. 

EL TElXIT.-El teixidor treballa dret bo i 

recolzant-se mig assegut en la post mig in· 

dinada de la paret o bancades, recolzant els 

peus a les marxes; en pitjar-ne una, fa baixar 

un pinte, i aleshores s'obren els fils de l'ordit; 

hi fa passar per dins la llançadora, pitjant-la 

amb força amb els tres dits de la mà, polze, 

índex i del mig. Cada vegada de pitjar una 

marxa, tira la llançadora i cada vegada de.. 

fer-la passar mou la pua pitjant-la cap a la 

peça i tornant-la endarrera fent pam, pam, 
(amb aquest nom onomatopeic el profans en 

la matèria distingien el nom donat als cai

rons) i agafa amb la mà dreta la maneta 

vertical que hi ha als cairons. Sense aques· 

ta operació feta amb la pua, el drap no que

daria ben espès. En els draps d'estopa i al· 

tres de fil molt retjo hi havia. vegades que 

els havien de maniobrar dos cops per cada 

vegada de fer passar la trama. 

Perquè no s'estren:yi el drap, eosa que suc
ceiria amb molta facilitat, el subjecten així 

que el van teixint amb unes fustes horitzon· 

tals proveïdes de pues d'acer, les quals es 

claven al voraviu del drap pitjant aquest 

contra les bancades, on es subjecten en una 

mena de picoll de fusta. De l'altre extrem · 

estan proveïdes de dents, les quals empe

nyen a la mida que volen, subjectades per 

una corda que surt de l'una, i l'altra té una 

claueta que, clavant-la horitzontalment al 

drap, priva que es pleguin aquesta mena de 

braços anomenats templassos o eixampla
do1'S. Així els templassos mantenen sempre 

el drap a la mateixa amplada que surt de la 
pua, car sense ells seria molt fà~il estrènyer-

se o eixamplar-se cada vegada de fer córrêr 

la llançadora. Els canons de proveir aques
ta, els tenen en un paneret a la seva esquer

ra, i també hi tenen un ganivet plegadís, 

per a tallar caps i nusos rebecs cada cop que 
se'ls en presenten. 

A manera que van teixint, ban d'anar 

afluixant el plegador de l'ordit; ensems han 

d'anar empenyent la peça cap al plegador 

del drap. Al plegador de l'ordit hi ha quatre 

forats, als quals fiquen una clau de ferro en 

forma d'un rectangle arrodonit, la qual que

da subjecta a la bancada; al plegador del 

drap, també hi van quatre forats, però la 

clau, la subjecten amb una corda que surt de 

la bancada; en alguns telers, les dues claus 

són com la darrera. Cada vegada qqe dei

xen anar l'ordit, només deixen córrer un fo

rat i, així mateix, un altre per a estrènyer el 

drap, que equival tot plegat a deixar anar 

un pam d'ordit, i, així mateix, en plegen un 

de drap. Si la peça és molt grossa i els fa 

nosa el teixit al pit, aleshores el pleguen en 

un plegador que provisionalment posen sota 

mateix del teler, i d'aquesta manera fins que 

han teixit tota la peça . 
Devia ésser una cosa molt greu de tenir 

una peça dolenta al teler, perquè hi ha un 
' modisme pallarès que di.u: •Ah, que ti mala 

peça al teler! •, referint-se a un malalt molt 

greu que està gairebé moribund, i també en 

altres casos greus. 
TEIXITS.-Per al teixit acordellat (que era 

més complicat, car era una mena de drap 

que feia un bordonet diagonal) necessitaven 

quatre marxes i altres tants pintes. 
Per al teixit pla, ja ho havem indicat, dos 

pintes i dues marxes. 
Per al drap endomassat, del qual feien to· 

valles i tovallons, necessitaven tr~s marxes 

i altres tants pintes. 
Per al drap mostrejat, penjaven dues cur

rioles al curro, en les quals penjava una pa· 

rella de pintes a cada una, i pujaven i baixa· 

ven d'un a un . En els que havien d'ésser 

molt mostrejats i com6inats en colors, hi po· 

saven quatre currioles, també penjades al 
curro, les quals ag-uantaven sis pintes ma· 

gu ts per cinc marxes; una per a teixir i les 

altres quatre per a fer el mostrari; el que 
teixia era sempre mogut amb el peu es

querre. 
Era cosTum, entre la gent benestant, de 

fer estrenar les camises i altres peces in te· 

riors fetes de drap de lli .. a llurs criats de 
confiança abans de posar-se-le.s ells, perquè 

així no trobaven el drap tant rastanós. 
R. VIOLANT I SIMORRA 

Dibuixos d'A.M. ' LAIRISA i F'RANCESC AYSA 



EL QUE DIU 
La sort de la pagesia 
La pagesia catalana ha caigut en dissort. 

Si examinéssim el que la classe pagesa ha 

treballat per a la defensa del seus interes

sos, ens escruixiríem de veure els esforços 

que ha arribat a realitzar per tal de trob.ar 

el seu millorament. És veritablement fan

tàstica la xifra que ens donaria el compte de, 

tes assemblees i congressos, fit) té fi el nom

bre de clams arreu, les tasques per a la va,

lorització de tots els fruits que ella pot ofe

rir, la defensa o els treballs per a la defensa 

contra els productes que desvaloritzen els 

seus productes, les agrupacions.en sindicats 

i altra mena d'entitats agrícoles, per allò 

que la unió fa la força. Sempre hi ha hagut 

qui ha sabut trobar el desllorigador que ha 

tingut la virtut de fer ineficaç tota mena de 

tasca i tota mena d'esforç, i quan aquests 

ban estat ben dirigits, es pot dir que han 

estat tardans. 
Si observeu com es troben totes les altres 

classes de la nostra terra, totes les classes 

obreres que no siguin del camp, les d'indús

tria, les del comerç i totes les altres, veureu 

que arreu hi ha una organització relativa

ment perfecta, una organització que mai no, 

ba tingut la pagesia malgrat tota temptativa 

nascuda de la consciència de la necessitat 
de fer una massa forta pagesa. 

No sembla que un mal fat plana damunt 

de la pagesia catalana? I parlem només de 

la nostra, perquè és la nostra, i és la que ens 
preocupa. 

No volem assenyalar els fets que han moti

vat o que poden haver motivat la desfeta de 

tots els seus propòsits, perquè no acabaríem 
mai per més que ens hi esforcéssim. 

El fet és que la pagesia catalana a hores 

d'ara, encara no ha trobat el moment oportú 
d'arribar a la seva total organització, i en 

els moments actuals aquesta manca de for
ça la col:loca en el pitjor dels estats. 

Quan l'adveniment de la nostra autono· 
mia,- que tan esperada ha estat per tot· 

hom,- semblava que la pagesia catalana 
prendria una volada, només mancava que 

li vinguessin a posar brosses al beure els 

conflictes rabassaires, que són pitjors que 

els conflictes obrers de la indústria i del co

merç, i que els ha de sofrir una classe sense 
organització. 

Ara sí que ja no serà per ara i tant possi· 
ble l'organització de la pagesia a Catalunya~ 
Cat que notem que el propietari té més d'un 

enemic, té com a enemics, altres propieta

ris, els rabassai!'es, els mitgers, els joma· 
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lers. Tots els treballadors del camp són ene

mics dins el camp, i del camp n'ha de sortir 

la riquesa agrícola de Catalunya, i aquesta 

riquesa que ara i tant ha d'ésser el que resti 

de la lluita continuada entre tots els que 

viuen d'un mateix treball. Ja no és possible 

ni cal pensar en la unió dels pagesos per a 
la defensa dels seus fruits i dels interessos 

que són comuns a tots els que treballen i 

viuen de la terra. 
Cert que hi havia injustícies en el règim 

campeFol. On voleu que no n'hi hagi? Però 

una cosa és guarir els mals i altra cosa és 

augmentar-los. Nosaltres creiem que han 

augmentat. Potser anem errats. 
Arreu veieu un malestar, explicable o no, 

però un malestar de tothom que té a veure 

amb els interessos de l'agricultura . . Que si 

la terra és del qui la treballa; que si els 

fruits són de l'un o de l'altre, que qui hi té 

més dret. 
La terra, podem donar per cert que avui 

tal com estan les coses, no interessa a cap ra

bassaire, ni a cap jornaler, ni a cap mitger, i 

potser ni a molts -propietaris. De la terra 

que hi ha per treballar a Catalunya, no se'n 

recorda ningú, almenys ara com ara. El que 

interessa són els fruits, o millor els diners 

que poden valer els fruits. Però resulta que 
els fruits no són de ningú, ni del jornaler, ni 

del mitger, ni del rabassaire, ni del propie

tari de la terra. Els fruits encara són dels 

altres. 
Haurem d'explicar això que elsf1'uits enca

ra sóu dets altres. Heu vist mai que un agricul· 

tor vengués la seva collita? Si ho heu vist, i si 

ho heu sentit a dir mai, no ho heu esguardat 

bé, ni us ho haveu de creure. Que nosaltres 

sapiguem, no hi ha hagut de molt i molt 
temps ençà cap pagès que hagi venut la 

collira. 
Provem de demostrar-ho? Provem. 
Què vol d'ïr comprar? Comprar, vol dir ad

quirir una cosa qualsevol i fer-se-la pròpia, 

d'acord amb el preu que l'hi ha donat el que 

l'ha produïda, el qual es converteix en ve

nedor. 
Què vol dir vendre? Vendre, vol dir cedir 

a propietat d'un altre qualsevol cosa pro

ducte d'un esforç de treball, a la qual el pro

ductor ha fixat un preu d'acord amb el qual 

el comprador l'adquireix. 
Quin preu ha posat mai cap pagès als seus 

productes? 
No són raríssims els casos en què un pagès 

ha cedit els seus fruits al preu que eU ha 

volgut que li fossin pagats? 
La veritable realitat en les compres i les 

vendes deis productes del pagès, és que els 
comerciants es preocupen de fer-li tota la 
feina. 

I així tenim que quan un pagès té recolli

da la seva collita, o la collita que creu que 

és seva, el comerciant li va a dir que les 

seves avellanes, que els seus raïms, que les 

seves ametlle&, que el seu blat, no més val 
que a tant la quartera, la carga o els 100 

quilos. El pagès donarà les voltes que vul
g ueu, però a la fi haurà de cedir a què els 

comerciants es venguin la collita de l'altre a 

ells mateixos, car ells la compren tot pa

gant-ne el preu que li han posat, i per tant 

se la venen. El pagès no fa més que dir si o 

no. Es l'única intervenció que té en aquesta 
operació de compra-venda. 

Si l'organització pagesa hagués arribat a 

la valorització per pròpia facultat, dels seus 

productes, avui potser passaria tot aq uest 

tràngol que tindrà en odi i lluita constant la 

nostra pagesia, una mica més lleugerament, 

en el sentit material. No ha arribat a això, i 
ara, en aquest estat és gairebé impossible 
que hi arribi. 

Als camps de la nostra terra hi haurà dies 

tèrbols. ~a riquesa agrícola de Catalunya 
serà una misèria. I ningú no pot dir quan 
durarà. 

EL PRIOR 

Del Priorat 

• • • 
Acabem de perdre els 

mercats d'oli d'oliva 
M'interessa saber cotitzacions d'oli d'oliva 

i al mercat m'entero dels diferents preus. 

Veig amb sorpresa el poc marge entre les 
diferents qualitats i procedències: uns 0'15 

pessetes per quilo aproximadament entre 

l'oli d'inferns i l'oli de menys grau. Seguida

ment em notifiquen el preu de l'oli neutre 

d'oliva. Es cotitza a 0'15 pessetes més car 

que l'oli verge d'oliva fruitat i de 5 dècimes 

d'acidesa. 
Això últim m'ha deixat espaordit; ha estat 

per a mi una revelació; anem ràpidament a 

una unificació de tipus; a una negació de to
ta característica del producte i, com a con

seqüència, a la ruïna parcial o total dels pro

ductors. 
Val la pena d'examinar serenament aq ues

ta qüestió en profit dels olivicultors i de l'e

conomia nacional. 
Per a què un producte obtingui cotització 

en el mercat, és precís que ofereixi unes ca

racterístiques determinades. Tant quant 

més apreciades i difícils de mixtificar siguin, 
majòr preu. A mesura que el producte vagi 

perdent fesomia, a mesura que altres pro

ductes similars es confonguin amb ell, el 

preu es va envilint. 
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Amb els vins stobtenen tipus i e1s conser· 
ven i expandeixen mercats remuneradors, 
amb un champagne, un bordeaux, un jerez, 
¿ho podríem fer igual amb l'oli d'oliva? Te
nim un Urgell, un Aragó, un Andalús. Des
prés d'una acurada elab?ració, presentats 
pulcrament, no abandonant els mercats com 
fem ara, els quals perdrem indefectibl~merít. 

Què és l'oli neutre d'oliva? Es un oli d'oli
va desnaturalitzat; és un oli d'oliva que ha 
estat sotmès a unes manipulacions ipdus
trials, mitjançant les quals ha estat despullat 
de tota olor, color, sabor i acidesa. Suprimi
des les propietats organolèptiques, haresde
vingut, pod ríem. dir, una substància grassa 
que, a part de la densitat, digestibilitat i 
propietats secants, pot r esultar molt sem
blant a l'oli de cacau, colsa, sèsam o altra 
llavor oleaginosa. Ara bé, tenint en compte 
que l'oli neutre s'empra en cupatges, fins en 
un 80 i 90 per cent, amb l'oli verge d'oliva, 
s'ha aconseguit envai r el mercat aviciant el 
paladar del consumidor i predisposant-lo 
a admetre calladament sense donar-se'n 
compte, podríem. dir,la intromissió de qual
sevol oli de llavors oleaginoses. El consumi
dor no ens coneix. Hem perdut el mercat. 

Quines causes ens han dut al fracàs? En 
general, l'olivicultor no ha estat més que 
productor; com a conseqliència, ha elaborat 
pèssimament; una bona part del mercat co
neixia l'oli d'oliva amb la característica de 
la forta olor i gust desagradable. Anys enre· 
ra, en com~nçar amb els cupatges d'oli neu
tre, aquest atenuava el gust i el consumidor 
ho admetia fàcilment, ja que, segons el pala
clar, era un producte tle millor qualitat. Avui 
elaborem molt millor, però ens trobem ja en
van el mercat de tal manera d'oli neutre, per 
la demanda del qual ha rebassat enormement 
la cotització dels millors olis d'oliva. 

Això ha passat amb el mercat nacional. 
En quant al mercat internacional, tenint 

en compte que no és com nosaltres produc
tor per assortir les seves necessitats i essent 
alguns d'ells productors de llavors oleagino
ses, ha estat encara més fàcil l'admissió d'a
quests cupatges. 

Reconquesta dels mercats.-Jo no sé si fins 
amb l'esforç de tots serà tan fàcil reconq ue
rir els mercats. Crec que és feina llarga i 
que cal un treball d'unió i de fermesa per 
aturar aquesta creixent invasió d'olis desna
turalitzats i enfocar a l'ensems aquest as
sumpte per camins esperançadors; altra
ment, ens en anem a una ruïna segura. 

llfitjans.-La propaganda és un dels més 
poderosos. En revistes agrícoles i, millor-en
cara, en periòdics que arribin a les mans de 
tothom cantant les excel:lències de l'oli ver
ge d'oliva; avalats els articles per personali
tats agrícoles dient la bondat del producte i 
de l'elaboració i el profit que obtindria l'eco-
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nomia nacional; i fins per personalitats mè
diques explicant la salubritat de l'oli verge 
d'oliva, el seu poder alimentici, no tan sols 
<:onsiderat com a proqucte nutritiu de primer 
ordre, sinó també pel gran nombre de vita
mines que conté més que cap altre. 

Persecució del frau. - Amb l'ajut de l'Estat 
pod~r:n enfocar la persecució del frau amb 
resultats positius. Prohibint terminantment 
l'entrada d'oli de llavors _ oleaginoses. Tole
ran.t els cupatges d'oli verge d'oliva amb l'o
li neutre d'oliva, però procurar restringir-los 
paulatinament per mitjans legals i equita
tius: per exemple, especificar el tant per cent 
en els cupatges; gravar amb un impost l'oli 
neutre de consum nacional, però no el d'ex
portació, doncs és precís lluitar amb Je.s ma~ 
teixes armes que els nostres competidors 
en els mercats internacionals. En fi, els eco
nomistes, millor que jo, trobarien altres mit
jans per a enfocar avantatjosament aquesta 
qliestió. Emmotllant-se a les e:xigències del 
mercat. Per a introduir-se en un mercat és 

precís sotmetre's al seu gust; aixÒ és, oferir. 
li el producte amb unes característiques 
semblants a les que ell admet. Així, en 
molts casos, ens veurem obligats a presentar 
en cupatge l'oli verge d'oliva amb l'oli neu
tre d'oliva; aquest, però, l'anirem minvant 
paulatinament, a mesura que ens conegui i 
ens fem nostre el mercat. Serà llavors tan 
sols quan el consumidor rebutjarà l'oli neu
tre i l'oli de llavors . 

Així els olivicultors obtindrem preus remu
neradors; altrament, aquest conreu ara pas
s'arà una vida precària, per a ésser substituït 
, després per altres conreus més productius. 
. Jo, humil olivicultor, aixeco la meva veu i 
faig una crida a les entitats econòmiques i a 
les agrícoles i a la pagesia tota, per a procu
rar sal var de la ruïna un dels productes agrí
coles que més ens cq.racteritzen i que pro· 
porciona Ufi:a font d'ingressos més sanejada 
a la nació. 

RoBERT VENDRELL 
·DéLa Veu de Tarragona 
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RECERQUES PRACTIQUES 
La vinya, factor de densitat 

detnogràfica 
Que la vinya és la planta eminentment 

valoritzadora i factor de civilització i de po
blament, ho sabem per l'exemple de Roma, 
que en conquerir els pobles bàrbars s'afa
nyava a ensinistrar-los a cultivar els ceps, 
fent d'aquest conreu un medi de civilitzar i 
poblar les contrades que tenien clima apro
pi¡:lt. Com la Gàlia Renana i altres terres 
occidentals. 

Un altre exemple ens l'ofereix Alger, que 
donava ocasió al conegut ampelòleg Pulliat 
de dir, que s'aconseguia més amb deu anys 
de cultivar-hi el cep, per a colonitzar el Nord 
d'Africa, que no amb tots els altres conreus 
junts. 
- I és la vinya que fixa la terra als homes a 
tot arreu: a Europa, a l'Africa i a Amèrica. 

A Alger l'empenta primera per a colonit
zar-lo la donaven Societats capitalistes, però 
era seguida per un moviment de tipus mo
dest i domèstic. Dels 11.816 vinyaters, se
gons el darrer cens, 4.298 o sigui el 36 per 
100, pos?eeixen menys de 5 hectàrees; 2.000, 
de 5 a 10, i solament 635 en posseeixen més 
de 100 hectàrees. Els modestos vinyaters, 
amb llurs cooperatives per a la venda, cullen 
dos milions d'hectolitres de vi o sigui la vui
tena part de la producció total. Amb -tot, 
tambê la gran propietat vitícola ha ajudat 
que la Colònia es poblés. Així, es veu que 
una hís~~da vitícola de més de 500 hectàre~s. 

dóna feina seguida a 220 europeus, co
br9-nt de jornals per cada hectàrea de vinya, 
unes 1.250 pessetes. Una altra hisenda molt 
important, esmerça en jornals a l'any, 7f/J 
mil pessetes. 

Tant si la vinya la conreen grans propie
taris, com modestos vinyaters; demostra e_l 
coeficient important per a fixar la pobla
ció a la terra i per a engrandir la densitat 
demogràfica. I el que diem de l'Africa del 
Nord, igualment ho veiem a Califòrnia, a 
l'Africa del Sud i moltes altres terres noves. 

La vinya, amb tot, està subjecte -a sofrir 
crisis; però les suporta, les venç i torna no· 
vament a ésser fioreix:ent. 

El que ha fet la vinya a la nostra terra és 
prou sabut per a què hi insistim. Una gran 
part de la nostra terra fóra un erm si no la 
cobrís aquest arbust providencial. Les for-

' mes tradicioóals que els nostres avantpas-
sats ens deixaren perquè amb la vinya tin
guessin accés 'a la terra les classes !llés hu
mils, portaren nostre sòl a convertir-se en 
un dels països més pròspers, més poblats, 
més rics, més feiners i més admirats . 

_Una democràcia assenyada i de bona llei, 
portà la nostra terra a ésser envejada i ben 
vista per tothom. Ara, una falsa democrà
cia, amenaça destruir l'obra de segles i fa 
que la importància de la vinya vagi minvant 
i. es despoblin i ermotin les terres, i s'abaixi 
la densitat demogràfica; i el que era un pa
radís, es converteixi en un infern. 

Serà l'obra cabdal dels deixebles de la 



present i nova civilització moscovita . Això 

serà l'únic que els hi podran agrair els vi

nyaters catalans. 

• • • 
La clorosi en les terres are

noses 
La clorosi o sigui el tornar-sé grogues les 

fulles dels arbres i dels ceps, sol produir-se 

on és molt abundant la calç. Amb el sulfat 

de ferro i amb adobs complets es sol carret

gir. 
Amb tot, s'ha pogut compr?var que alguns 

arbres fruiters cloròtics no han pogut curar

se ni amb el ferro, ni amb potassa, ni amb 

magnèsia, ni amb fems, ni amb sofre; i sí 

únicament subministrant als arbres malalts 

de 100 grams a 1 quilo de sulfat de coure. 

L'anàlisi dels arbres de tres anys, posà de 

manifest que, en efecte, els mancava el cou

re i que, en canvi, eren molt rics en cendres; 

interpretant-se que l'abundor d'elements-mi

nerals, contrariava la bona marxa de la ve

getació, h qual es corregeix amb l'aplicació 

del sulfat de coure el qual obraria com a re: 

guiador. 

• • • 
La podridura · de les ar1·els 

dels arbt·es fruiters 
Un centre d'investigacions agronòmiques 

dóna les següents indicacions per a comba

tre la podridura dels arbres fruiters. 

Aquesta malaltia es manifesta extetior

ment, esmortuint-se de mica en mica l'ex

trem de les branques. Aquestes, es van as

secant dura:r;1t l'estiu; el fullam es torna groc 

i es panseix; els brots nous treuen fulles més 

petites i tot l'arbre es va despullant de ve

getació, acabant per assecar-se i morir. 

En quant es nota que un arbre deixa de 

treure brots de la llargada normal, s'ha 

d'observar i sospitar que s'emmalalteix a 

causa de la podridura. Cal reconeixe'l des

calçant-lo i posant les seves arrels al desco

bert; si l'arbre té la podridura, les arrels pe

tites la propaguen i la malaltia s'estén. 

Els remeis que cal aplicar són: descalçar 

l'arbre i suprimir totes les arrels podrides; 

netejar el coll i les arrels atacades, rascant

les fins a trobar la part sana i . suprimir les 
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ennegrides o fosques, així com els filaments 

blancs que hi puguin haver. 

Empastar o cobrir les ferides amb una so

lució de sulfat de ferro al 30 per 100 o de 

sulfat de coure al 3 per 100. 

Deixar al descobert el coll i el lloc de nai

xement. de les arrels grosses durant tot l'es

tiu. I finalment, alimentar-los amb adobs quí

mics que continguin azot, potassa, àcid fos

fòric i calç. 

• • • 
La manera de conservar 

les flors tallades 
No hi ha res que embelleixi i alegri tant 

les habitacions com les flor~, quan són ben 

aconduïdes i coHocades en vasos escaients. 

Una manera fàcil i senzilla per allargar-ne 

llur frescor, és la següent: 

Afegir a l'aigua que les banya uns quants 

grans de clorhidrél;t d'amoníac, que és molt 

barat. Únicarn'ent a les roses els vapors d'a

queixa sal fan perdre la vivesa dels colors. 

Mólts"trànsatfàntics, aconsegueixen d'aques

ta manera,' manteni·r les decoracions florals 

dels menjadors durant tota la travessia. L'ai

gua d'estiMada s'ha de preferir a l'ordinària. 

Cada matí convé fallar les tiges de les flors, 

i es tallen al biaix per tal que sigui més com

pleta la penetració d~llíquid. Va molt bé, 

també, ruixar les flors, però s'ha de fer 

amb polvoritzador. Quan comencen a pan

sir-se les flors, es reanimen ficant les tiges 

en aigua bullent. Les que es rea~imen, 

s'han de pos:1r de nou en aigua fTeda. 
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Aquest procediment va molt l.lé quan les 

flors s'han pansit durant llur transport . 

• • • 
Per a exlet·minar els talps 

El talp furga la terra quatre vegades al 

dia: a les sis del matí, al migdia, a les qua· 

tre de la tarda i poc abans de pondre's el sol. 

Quan es volen agafar, no convé deixar-se 

veure, puix abans de furgar vigilen des dels 

caus, per assegurar-se que no hi ha ningú 

per aquells indrets. Posseeixen una vista i 

un olfacte molt fins. Si es volen agafar, cal 

anar molt llest i abstenir-se de fumar. 

Un bon àpat per a agafar-los es prepara 

com segueix: Ens proveirem d'uns quants 

cucs de terra, que es posen dins un pot, dei

xant-los-hi quatre o sis dies. 
Passat aquest temps, es canvia el pot o 

olla que els contenia, i s'empo_lsen amb nou 

vòmica ben mòlta com una farina (30 ó 40 

grams). Després d'haver fet aquesta opera

cio, a les_sís o set hores, amb un bastó, t'de 

cap manera amb les mans, es fan clots a les 

galeries de poc temps obertes pels talps, i a 

cada clot s'hi posa Ún o dos cucs. Cal abste

nir-se del tot de tocar els cucs amb les mans; 

es pot fer amb una cullera de fusta, puix 

d'altra manera, els talps no tocarien els 

cucs. Els clots es tapen amb un roc o una mi

ca de terra, per tal d'evitar que l'aire i la cla

ror, entrant a la galeria, posessin en guàr

dia a aquests animalons. Repetint tres o 

quatre vegades l'operació, s'acaba per exter

minar els talps. 

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

NOTES INFORMATIVES 
Institut Agrícola Català de 

Sant Isidre 
Aquesta entitat ha celebrat. Junta general 

extraordinària. Hi assistí un gran nombre 

de socis. S'aprovà una proposició incidental, 

en la qual es ft>ia constar que l'acceptació 

de la dimissió delaJuntade Govern anterior, 

com tot quant se'n deriva, no representava 

cap censura per als seus components, i que, 

al contrari, s'acordà haver vist amb simpa

tia l'esforç de cada un d'ells en defensa dels 

RAÇA PRAT 

interessos de la Propietat i de l'Institut, que 

són paraHels. 
Seguidament es procedí a la lectura de la 

candidatura, que era la seglient: president, 

Josep Cirera i VoltR; vocals, Josep d'Albert 

i Despujol, Pere Blanch i Blanch, Jordi de 

Camps i de Casanova, Josep M. Ginesta i 

Pons, Lluís Jover i N un ell, Ignasi de Puig i 

de Pallejà, Lluís Sans i Rossell, Ataulf Tar

ragó i Ruiz i Angel Torrens i Dalmau. 

La nova Junta fou elegida per unanimitat 

i per aclamació . 

ROSSI\ 
Director Propietari: A.M. ALFONSO, Eng-inyer AgrícolaE.S. A.B.-Telèfon 9 

POLLETS: 1 PTA. POLLETES DE DOS MESOS (450 GR¡\.1\JS): 5 PTES. 1933 
Primer \ Seg-on freQlis e~ l'Exposició ' 'fRA T '' de. l'fnstitut C!!tal!l de Sant Tsidre 1 
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El Canal de Les Garrigues 
Ha tingut lloc a Lleida u na Assemblea 

púb lica a favor del Canal superior de Les 

Garrigues, per tal de tractar de redactar un 

escrit contenint les aspiracions de la comar

ca lleidatana i elevar-lo a la informació pú

blica oberta per a obres hidràuliques. 

Hom acord à nomenar un a ponència a la 

qua l s'han concedit a mplis poders, perquè 

redacti el docu~ent que ha d'elevar-se i 

afegir·se a la informació pública, el qual 

ha urà de contenir les aspiracions de la co

marca IJ eidatana. Aquesta comissió estarà 

integrada per : Rúbio, per la junta de Se

quiatge de Lleida; Massot i Ajut, per la co

marca de La Garriga ; Salvador Ortiz, pel 

Canal d'Aragó i Catalunya; josep Maria 

Llort, per la comarca de Segarra, i ] oan 

Arques, pel Canal d'Urgell. 

• • • 
Aspectes de l'agricultura 

catalana 
E n la important assemblea , celebrada úl

timament per la Unió de Sindicats i Pag-esos 

de Catalunya, de la qual ens vàrem ocupar 

en el passat número, el ponent senyor Al

bert Talavf! ra féu un important discurs, que 

hem cregut convenient recollir, donada la 

importància del s temes que tracta. 

Discurs del senyor Albert 1 atave?'a. -El 

senyor Talavera parlà de la nova Llei de 

Sindicats i la comparà amb la de l'any 1906. 

Advertf que la llei de 30 de març és antilibe

ral i restrictiva i autoritza intromissions del 

Govern en la creació i funcionament dels 

Sindicats. Analitzà els preceptes legals so

bre separació de socis i llurs drets i obliga· 

cions i va concloure que deixa sense defensa 

les obres cooperatives de la producció, les ex

posa a trontolls i dificultats i impossibilita 

crear-ne de noves; afirmà que calla revisió 

de la Llei . 

Entrà a parlar de l'agitació al camp cata

là. Digué que la Unió formada per prOJ?ieta

ris i conreadors, s'ha de mantenir neutral, 

però que es preocupa dels perjudicis que el 

sosteniment del conflicte produeix al pro

ductor, sigui treballador o propietari. A tot 

arreu una classe ha lluitat pel seu millora

ment en perjudici de l'altre valent-se de les 

pròpies forces, contraposant interessos i dia

logant. Per això han esdevingut treves o in

tervals de pau. Per això allò aconseguit amb 

l'aquiescència més o menys explícita de l'al

tra part, ha entrat al patrimoni de l'obrer i ha 

estat una conquesta indiscutida. Però amb el 

camí seguit a Catalunya, en confiar unes as

piracions de classe a una força política que 

les secunda obertament i utilitza els ressorts 

poderosos del Govern, té el gros inconve-
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nient que encara que ho aconsegueixi tot, 

mentre aquella força governa, s'exposa a 

quedar-se sense res qu an sigui foragitada 

del poder. I de la mateixa manera que els 

uns imposen llur voluntat sense el control 

dels altres, un altre dia poden canviar-se els 

papers i així es perpetuarà, seguint les fluc

tuacions polítiques, una lluita que destrueix 

les nostres valors agrícoles. 

Digué que només l'interessa· deduir les 

conseqüències d'aquesta lluita desviada en 

l'aspecte agrícola que afecta els productors, 

siguin conreadors o siguin propietaris. As

senyala l'enemistat i 1'odi, el malestar i la 

pugna contraris a l'home, que aspira natu

ralment a la pau i al benestar; la desvalorit

zació dels fruits, que caldria superar, llui

tant tots els productors units per tal de con

trarrestar els factors econòmics contraris, 

acció que és impossible de desenvolupar 

amb energia quan els productors com ara, 

s'entredevoren; la impossibilitat de l'explota

ció agrícola normal, traduïda en baixa de 

rendiment i producció que a poc a poc, co

mença a fer malbé l'agricultura i a minvar 

la riquesa de Catalunya; i la paralització de 

l'organització corporativa i cooperativa del 

camp català, que és l'únic mitjà per a millo

rar positivament la condició dels productors, 

siguin propietaris o conreadors. 

Acabà dient que no ha d'assenyalar cap 

~olució, però que l'encarrilament de la solu

ció hauria de venir mitjançant el Govern de 

la Generalitat col:locat en un pla de neu

tralitat que li donés prestigi per a procurar 

el diàleg i l'apropament dels dos bàndols 

mitjançant una concòrdia. 

• • • 
Assembl~a de remolatxeJ~s 

S'ha celebrat .a Lleida una Assemblea de 

l'Associació de Remolatxers de Catalunya. 

En la reunió' hom tractà del projecte de 

construir una fàbrica sucrera cooperativa a 

Lleida, amb eis seus derivats. Foren estu

diats els plans i el projecte c}.e la fàbrica. 

S'examinaren les línies generals de la qües

tió econòmica, les quals per tal de portar a 

la pràctica la instal:lació d'una sucrera de ti

pus cooperativista i després de mostrar els 

plànols amb tot detall i pressupostos dels 

mateixos, es llegí el -pressupost de desP,eses i 

ingressos calculats, podent·se fer l'amortit

zació en sis anys, cobrint totes les despeses, 

més l'amortitzaci<?_ dels 11.500.000 pessetes 

que una casa estrangera aportaria en ma

quinària, edificis i construccions a més del 

pagament dels drets aranzelaris per a la in

troducció de tota la maquinària necessària 

per a la fabricació de sucre i totes les indús

tries derivades de la mateixa, tal com al

coliol, oxigen i potassa. 

S 'acord à realitzar una activa campanya 

fins aconseguir adhesions en nombre sufi. 

cient per a completar una extensió de 400.000 

hectà rees de terreny destinade al conreu 

de la remolatxa, zona que és considerada 

necessària per al normal funcionament de la 

projectada f~brica, i una volta aconseguit 

això, convocar una Assemblea magna a Llei· 

da per tal de poder constituir la Cooperativa 

i dur a terme el projecte d'aixecar l'esmen

tada fàbrica . 

• • • 
El V Congrés Nacional de 

Regadius 
La Comissió executiva del V Congrés Na

cional de Regadius, que se celebrarà a Valla

dolid el present mes de setembre, continua 

actuant amb tot interès en l'organització dels 

diversos actes, per tal de correspondre dig· 

nament a l'expectació suscitada a tot Es· 

panya. 
Els ponents dels temes han rebut mol· 

tes i molt notables comunicacions, les quals 

~eran tingudes en compte en formular llurs 

treballs. 
L'Exposició anexa de maquinària, produc· 

tes de la terra i la ramaderia, plans i projec· 

te de regadiu, etc., troben també un ambient 

extraordinàriament favorable. 

La Comissió executiva s'ha adreçat a l'ex· 

cel:lentíssim senyor Ministre d'Obres Públi· 

ques, demanant-li que figurin en l'Exposició 

tots els interessants mapes, gr~cs i altres 

documents referents al pla nacional d'Obres 

hidràuliques . 
. ActualiJ?.ent, en marxa el Congrés i l'Ex· 

posició, s'assenyalen de manera definitiva 

les festes i excurs:ons que tindran lloc du 

rant la setmana del Congrés. 

• • • 
La cuca dels suros 

En diferents indrets de l'Empordà i La 

Selva ha aparegut en els suros una plaga9e 

cuques que està fent estralls, i de la qual 

l'enginyer agrònom en Lluís Cuní en fa el 

següent comentari: 
Per unes mostres que m'han estat envia· 

qes de Cap Roig (Calella de Palafrugell), es 

tracta de l'espècie Malacosoma neustria, de 

la família Limantrids i ordre Lepidopters. 

Ultra als suros i alzines, ataca també els 

ametllers, pomeres i altres arbres fruiters. 

Les cuques apareixen a darrers d'abril 0 

primers de maig, tenen el cap blavenc amb 

dues taques negres i presenten ratlles llar· 

garudes blanques, vermelles, blaves i ne· 

gres. Durant el dia estan en bosses de rera· 

nyines i a la nit. surten a menjar les fulle 

i brots tendres, 



passat Sant Joan les cuques aparentment 

desapareixen; és que es tornen crisàlides. 
D'aquestes en neix la papallona (de pri

mers de juliol a primers d'agost) i posa els. 

ous en branquetes en forma d'anells i fins la 

prirrravera següent no neixen altra vegada 

les cuques. 
Així és que de l'ou en surt la cuca, de la 

cuca la crisàlida i de la crisàlida la papa

llona que és la que pon els ous. 
La manera pràctica de combatre la plaga 

és polvoritzar les branques amb arseniats a 

la primavera (quan apareixen les bosses de 

teranyines). 

• • • 
L'actual cGllita de blat 

Segons l'Institut Internacional d'Agricul

tura, de les dades que s'han recollit, la colli

ta mundjal de blat serà més petita que la de 

l'any 1933, i fins de l'any 1932. De les nacions 

productores de l'estimat cereal que ofereixen 

un estat es pot dir excepcional, hi ha Es

panya, on tot fa esperar que s'obtindrà una 

collita superior. 
Als Estats Units d'Amèrica, la collita 

sembla que serà un xic més abundosa que la 

passada, però inferior a l'ordinària. 
L'Índia, també superarà la dels anys dar

rers, per haver estat més extenses les sem

bre . A l'Africa del Nord, la collita hom 
creu que serà normal. 

En el que a Espanya fa referència, se~ons 

informes c.e la Secció cinquena d'Economia 

i Estadistica Agrícola del Ministeri d'Agri
cultura, que ha donat un avenç de la proba

ble collita de cereals d'hivern d'aquest any, 

palesa la de blat superior a la de l'any pas
sat, puix que es fixa en 47 milions de quin

tars. Si hom no crema el gra a l'era o als gra

ners, l'any vinent no caldrà tampoc impor

tar blat. El preu del pa baixarà perquè la fa

rina serà oferta en millors condicions. 
Hi ha un augment de sis milions i mig de 

quintars en la collita d'ordi, e ls preus del qual 

ha baixat molt, i j~ es cotitzen a 25 pessetes 

els 100 quilos a Extremadura. Els colliters 

d'ordi si no volen arruïnar-se hauran de con

vertir-se en engreixadors de bestiar . 

• • • 
La producció de clavells a 

a Catalunya 
La riquesa en floricultura, a les terres ca

talanes, cada dia pren major increment. Du

rant la campanya dels anys 1931-1933, del25 

de setembre al 15 de juny, dels camps de 

Vilassar de Mar, va rebre Madrid 11.755 
cistelles de clavells. Dels mateixos camps 

de Vilassar, València, el jardí de les tlors, 
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en va rebre 3.023 cistelles. El total de ciste

lles de clavells que durant la campanya 

esmentada va exportar Vilassar de Mar, 

dels seus camps, arriba a 20.432 cistelles. 

El centre més important de consum, és Ma

drid i segueix València. A Madrid, els cla

vells de la costa catalana, els anomenen 
clavells 11alencians. 

Són diferents els pobles de la Costa pro

ductors de clavells: Caldetes, Vilassar de 

Mar, Premià, Masnou, Sitges, etc. Durant 

l'última campanya, s'exportaren per ferro

carril: de Caldetes a Madrid, 778 costals de 

clavells, amb un pes total de 3.890 quilos; de 

Caldetes a València, 53 costals (265 quilos); 

de Vilassar de Mar a Madrid, 9.760 costals 

(48.800 quilos); de Vilassar de Mar~ Valèn
cia, 2.362 costals (11.810 quilos); de Premià a 

Madrid, 3.008 costals (14.461 quilos); de Pre

mià a València, 460 costals (2. 156 quilos); de 

Masnou a Madrid, 1.118 costals (4.801 quilos); 

de Masnou a València, ?36 costals (3.398 qui

los). En resum, que tan sols dels pobles es

mentats, ha rebut Madrid, per ferrocarril, 

14.659 costals de clavells (71.932 quilos) i Va

lència, 3.611 costals (17.629 quilos). Barcelona 

consum a l'any, unes 2.000 cistelles. 
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Notes comercials 
La producció d'arròs a Espanya, segons 

estadístiques oficials, fou de 2.951.377 quin

tars mètrics; a l'any 1932 fou més elevada, 

puix arribà a3.182.411 quintars. Aquesta dife

rència de menys no és deguda a la deficièn

cia de la collita, sinó a què deixaren de sem
brar-se 2.652 hectàrees, o sigui un 5'34 per 

cent de la superfície total dedicada a l'arròs 

a Espanya, motivant aquesta reducció la 

crisi de la indústria arrossera. 

* * * 
Les importacions de vins als Estats Units 

el passat mes de juny, pugen a un total de 

1.561.880 litres, contra 2.259.603 litres durant 

el mes de maig anterior. Segons les esta

dístiques de Duanes, ks importacions de 

vins del mes de juny són les més baixes 

que s'han registrat de l'abolició de la llei 

seca ençà. 
Comprovacions iguals que les del vi s'han 

observat en les entrades de licors. 

* * * 
Segons la darrera estadística, la produc

ció nacional de capolls de seda fou, durant 

l'any anterior, de 736.000 quilograms. 

'L L I B R E S 
GuiA PRACTICA DE VINIFICACJóN JIIODERNA.

Tercera edició. Societat Enològica del Pe.ne

dès. Apareix amb oportunitat aquest inte

ressant opuscle, editat per la coneguda casa 

comercial vilafranquina, especialitzada en 

tot allò que ateny el ram viti-vinícola. 
Forma un quadern d'un centenar de pla

nes, iHustrat amb prodigalitat i en ell ultr~ 
tractar-se tot allò que té interès per la bona 

elaboració dels sucs del raïm, es preveuen les 

exigències cada dia més severes de les dua

nes de tots els països importadors, les noves 
lleis que es dicten arreu sobre la constitució 

legal dels vins i es donen orientacions encer

tades per tal d'adaptar els avenços enològics, 

posant: los a mà, en forma pràctica i raonada, 

de tots aquells que es dediquen a la vinifica

ció. Tracta de Ja higiene i del material vina

ri; sistemes de virdficació, collita, principis 

de la vinificació, la vinificació per mitjà del 
sulfitatge i l'ús dels llevats, vins blancs 

de raïms negres, vins rosats de raïms ne

gres, vin::, de color, vinificació de raïms ava

riats i vinificació de raïms verds i molt ma

durs, vins blancs de raïms de color, conser

vació del vi, manipulacions especials, malal

ties dels vins, defectes accidentals. És a dir, 
un resum de tot allò més essencial per asso

lir un èxit en l'art de fer el vi bé. 
Com es dedueix çiel sumari, es resum en 

aquesta obra tot quant interessa saber per 
a vinificar bé, corregir els mostos i conser

var e!s sucs ben elaborats. 
Es ven al preu de 2'50 pessetes. 

PoESIES, d'en Francesc Casas Amigó, amb 

un pròleg d'en Marian Aguiló i Fuster. 

Heus ací el nom d'un heroi de les nostres 

belles lletres que malgrat el temps transcor

regut de la data del seu traspàs. es manté 
viu i flamejant entre nosaltres. ¿Qui no ha 

sentit dolçament la Pàtria Catalana i les se

ves belles costums a l'impuls dels versos 

d'en Casas i Amigó? 
Serà per la connaturalitat de pensament i 

manera de sentir amb el poble sa de Catalu

nya que les Poesies de Casas i Amigó no 

s'obliden; i serà també per la bellesa de les 
rimes que de dia en dia esdevenen més i 

més populars. 
D'això n'és prova que s'hagi procedit a Ja 

sisena edició, que avui recomanem als nos

tres lectors, ~n la seguretat de que frui
ran en la lectura de les Poesies, delitosa 

compl::tscència de l'esperit. La nova edició 

\Ca enriquida amb interessants documents 

preliminars. 

Les obres que s'anuncien en aquesta Secció 
es troben a l'Administració de la Revista 
-::- AGRICULTURA I RAMADERIA -;;-
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CALENDARI 
de sembres i 

més 
hortalisse8! farratgeres planta«:ions de les 

generalitzade8 o «:onreades 
i Oors 

SEMBRES DEL MES D'OCTUBRE 

HORTALISSES 

Agrelles. . . . . . 
Blanc de Xampinyó. . 
Bledes, de fulla ampla. 
Bledes, de fulla verda . 
Ceba blanca, prime renca, de la Reina 
Ceba campenya, primerenca. . 
Ceba blanca grossa, primerenca 
Ceba llarga de Vic, primerenca 
Ceba blanca grossa, francesa . 
Ceba vermella, de cabeçar . . 
Ceba valenciana, per a l'exportació 
Cerfull, comú . . . 
Cerfull, molt arrissat . . . . . 

COLS DE FULLA ARRISSADA 

Col de Milà, Aubervilliers . 
Col de Milà, grossa arrissada 
Col de Nadal . . , 

COLS DE FULLA LLlSA 

Col de cabdell, Bacalan . 
Col de cabdell , Brunswick 
Col de cabdell, Dax . . . 
Col de cabdell, Glòria . . 
Col de oobdell, 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 grossa. 
Col de cabdell, Sant Dionís . . . 
Col de cabdell, Schweinfurt. . . 
Col de cabdell, York, primerenca. 
Col Lombarda, morada, g rossa 

Créixens d'horta . . . 
Créixens Alenois o Morritort 
Ensiam escaroler . 
Ensiam bleder. . . . . . 
Ensiam escarxofet . ., 
Enciam Trocadero, per a l'exportació 
Ensiam romà, blanc. . . . . . 
Ensiam romà, negre . . : . 
Escarola de fulla doble, arrissada 
Escarola doble, crespada. . . . 
Escarola molt arrissada, de Cabell d'Angel 
Espinacs. , . , . · . . .. . . . . 

Ptes. 
100 grs. 

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

1'75 
1'75 
2'00 

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 

1'50 
0'75 . 
2'00 
2'00 

FAVES 

Faves primerenques, quarentenes 
Faves primerenques, blan ques. 
Faves primerenques, morades . 
Faves grosses, de Mahó 

Julivert, comú. 
julivert, molt arrissat 
Nap fi, rodó, blanc · 
Nap fi llarg, blanc . . 
Nap fi mig llarg, blanc (nap de moda) 
Nap fi llarg, negre . . . 
Pastanaga fina, mig llarga 
Pastanaga fina, llarga . . 

Julivert, molt arrissat 

P èsols Austràlia, mata baixa 
P èsols Austràlia, emparradors. 
P èsols Caputxins, Banya de be. 
P èsols Caputxins, flor violeta . 
P èsols setsemaners, blancs . . 
P èsols setsemaners, verds •Selectes• 

2'00 , Porro blanc, gruixut. . . . . . 
2'00 Porro monstruós o Carentan. . . 
2'00 Ravenet rodó, rosa, punta blanca. 
2'00 Ravenet rodó, vermell, punta blanca 
1 '25 Ravenet mig llarg, rosa, punta blanca . 
1 '25. Ravenet mig llarg, vermell, punta blanca. 
2'25 Ravenet llarg, vermell. 
0'5V Remolatxa fina, morada 

Ptes . 
Un quilo 

4'00 
2 '50 
2'50 
1'50 

Ptes. 
100 grs. 

0'75 
0'75 
1 '25 
1'25 
1'25 
1 '25 
2'00 
1'75 

Ptes. 
Un quil~ 

3'50 
3'75 
4'50 
4'50 
3'00 
3'50 

Ptes. 
100 grs. 

1'00 
1'75 
1'00 
1'00 . 
1'00 
1'00 
1'00 
1 '00 

a Caial.unya 

Ptes. 
100 grs. 

Remolatxa fina, Cheltenham 1'00 
Xicoira 1'75 
Xirivia 1'00 

FARRATGERES Ptes. 
Un quilo 

Alfals, decuscutat, superior . 3'00 
Alfals lupulí , Minette . 5'00 
Alfals rústec o mielga . 4'00 
Alfals mor-ú o Bersim . 2'00 
Col gegant, Cavaller ·- 8'00 
Col gegant, de fulla ar rissada . 11'50 
Nap suec, rodó, molt gros . , 3•50 
Na p suec, mig llarg, m olt g ros. 4'00 
Nap suec, llarg, molt gros 5'00 
R ave de bou 4'00 
Tre padella d'un dall. 1'00 
Trepadell a de dos dalls 1'25 
Trèvol . 4'50 
Trèvol anual, fe, fenc o farratge 3'00 
Trèvol nano, blanc . 10'00 
Trèvol d'Alexandria o BerSim 2'00 

Zulla 8'00 

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 

ES SEMBREN 

PLANTES PER A FLORIR A LA PRIMAVERA 

A quil:lees 
Blauets 
Campànula 
Centaures 
Cinerària Híbrida 
Clavells d'olor 
Clavells de Sant Isidre 
Clavells de Xina 
Creu de Malta 
Digital 
Esperó persistent 

Flocs persistents 
Gypsòfila 
Malva reial 
Margarida de prats 
Nemòfila 
P ensaments 
Prat de flor rosa 
Primav-era de Xina 
Violers quarentens 
Violers imperials 

EMPARRADORES PERENNALS 

Arauja blanca 
Cobea morada 
Dòlics llenyosos 
Llúpol 

Mandevillea suaveolens 
Medeola 
Passionària 
Thumbèrgia 

Les emparradores perennals no floreixen fins a 
segon o tercer any de sembrades 

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 CULTIVADOR MODERN· TRAF ALGAR, 76 - (Prop de l'Arc del Triomfl 
TEL E F ON 18744 -:- B A R C E L O N A 
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EL M: ER e A. T • uLTIMEs coTITzAcioNs 
ADOBS ¡ UNITAT ! PESSETES 

superfosfat d'os,_ 18/20 per cent d'~cid fosfòric i 1/2 i ............. :··· .. ·r······· ··················· 
per cent de mtrogen · · · · · · . . . . . :100 quilos : 16'00 

Superfosfat de calç, 18/20 per cent d'àcid fosfòric ¡ 1 

Su;~~f:J[;.t de ~alç, '16i18' p~r ~e~t ·d·àci<Í f¿sfÒri~ i ! 
soluble . · · · · · · · · · · . . . . . ; : 

Superfo~fat de calç, 13/15 per cent d'àcid fosfòric ! i 
soluble . . · · · · · · · · . . . . . . ; ; 

SuUat d'amoníac, '20/21 per cent de nitrogen . . . ¡ ¡ 
!'litrat de Xile, 15/16 per cent de nitrogen . . . . ¡ ¡ 
Sulfat de potassa, 90¡92 per cent, equivalent a 49/50 1 ¡ 

per cent de potassa pura . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Clorur de potassa, 80¡85 per cent, equivalent' a 50!51 1 ¡ 

per cent d~ potass~ pura . . . . . . . . . ! ¡ 
Matèria orgàmca còrma natural, 10/11 per cent de ; ; 

nitrogen i 2/3 per cent d'àcid fosfòric . . . . . ¡ ¡ 
Sulfat de ferro en gra. . . . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Nitrat de calç, 15/16 per cent de nitrogen i 28 per 1 ¡ 

cent de calç . . . . . . . . . . . . . . ¡ ¡ 
Cianamida, 19/20 per cent de nitrogen i 60 per cent 1 ¡ 

de calç . . . . . . . . . . . ¡ ¡ 

13'50 

12'50 

11'65 
27'00 
27'00 

34'00 

28'00 

38'00 
12'50 

26'00 

38'00 

INSECTICIDES I FUNGICIDES i i 
Sofre 99/100 per cent, extra . • l 40 quilos l 16'60 
Sofre 99/100 per cent, extra fi : : 18'20 
Sofre gris o precipitat . . . : i • i 10'00 
Flor de sofre o sofre sublimat. . 1 50 quilos ¡ 25'00 
Sofre de terròs . . . . i 100 quilos i 35'00 
Sofre en pans, refinat. . ¡ ¡ 39'00 
Sofre de canó . . . . . : : 48'00 
Sulfat de coure, an~lès : ' 00'00 
Sulfat de coure, piUs . . ; ¡ 80'00 
Acetat de plom cristall . . . . . . . . l l 230'00 
Arseniat de sosa anhidre, 60¡63 per cent. · ; ; 160'00 

~~~~~~~~~ttl~~ ;~tf~J! : : I I ~gg:gg 
Sosa Solvay . . . . . . · • · 35'00 
Nicotina 98. per cent . . . . · ¡ 1 quilo ! 39'00 

:::·~~~i?~~~;:~~OLOGICS • L ••. J .:::: 
Actd tartànc cnstaHitzat piUs. . . . . . . : ; 360'00 
Acid sulfurós anhidre. . • . . . . . . . . . 1 1 240'00 
Sotrins conglomerat, en pastilles de 5 a 20 grams. 1 1 150'00 
Sofrins conglomerat, en pastilles de 60 a 100 grams. ¡ ! 00'00 
Lluquets sense degotalls, classe corrent, . . . . ! 1 85'00 
Lluquets sense degotalls, classe manxega . ! • 1 80'00 
Lluquets iense degotalls, classe francesa . 1 • ! 115'00 
A!btími_na de galli_na en plaques . . ! 1 quilo l 20'00 
Bwsulfit Jacquemm . . . . . 1100 quilos ! 475'00 
Carbó vegetal . . . . . . . . ¡ : 300'00 

Carbó vegetal impalpable . ! :,:==,.¡ 75'00 Caseïna pura . . . . 300'00 
Cota· de peix Cayenne . . : i 1 quilo 26'00 
CCol

1
a de peix en fid e us . . . . . !, 26'00 

o a de peix Saliansky . . . . 100'00 

g:~~~ne~tc~~~:!~rC:tes~ci~~cant) . __ ::. ,:==,,:'·i,_'100 36&:gg Enofosfat bicàlcic . . . . . 130'00 
Fosfat amònic . . . . . . 225'00 
Ge!a~na plata en ful,les primes . . 900'00 
Gelatina or en fulles primes . . . 975'00 
Gelatina Vinocol en fulles primes . 300'00 
Metabisulfit de potassa cristaHitzat. . . . 200'00 
Metab~sulfit de potassa en pols, antiferment i ! 220'00 
Metabtsulfit de potassa en líquid. · ; 100'00 
Negre animal en pasta rentat . . · ¡ 165'00 
Osteocola Coignet . . . . . . · ! 515'00 
San¡r cristaHitzada . . . . . . ¡ oo·oo 
Tam a l'èter pols extra . . . 1 • • ! 1.550'00 

Tan! a l'a1cohol, pols extra . . .:. :,,·,,':.¡ 950'00 Taru a l'alcohol agulles extra . . . . . 1.100'00 
Tartrat neutre de potassa desacidificant. 650'00 

MATERIES FILTRANTS 
Amiant . . . ilOO quilos ) 1.400'00 
CeHulosa extr~ f~rt~ : : : : . ; • i 350'00 
CeT Huiosa per a vins licorosos . : 1 quilo · 10'00 
erra d'infusoris · : ; 65'00 T . ! 100 quilos ¡ 

,;~:~~~~~LS I LLEGUMS i I ~·~
0

•
00

54 00 
Arròs Selecte . . . . ! ¡ 55'00 a 56'06 

Arròs F loreta. 
Arròs Matisat. . . . 
Arròs Bomba, primera 
Arròs Bomba, segona,. 

BLAT 
Forment de Castella . 
Candeal de la Manxa . 
Forment de la Manxa. 
Aragó ..... . 
Navarra. . . . .. 
Urgell i Vallès . . . 
Coma~ca . . . .. 
Extremadura, blanquet 
Cruxer . . . . . . 
Lleida . . 

CIGRONS 
Cigrons Mà laga, fins, números 44 a 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 . 
Cigrons Castella mitjans. . 
Cigrons moruns, número 29 
Cigrons Sauc. . . . . . 
Ora¡¡_ mitjans . 
Oran superiors 

CIVADA 
Extremadura . 
Cartagena. . 

ESCAIOLA 
Andalusia , corrent. 
Andalusia, fi . 

FAVES 
Extremadura. 
Mallorca . 
Andalusia . 
Turquia. . 
Valencianes 
Eivissa . 
Mahó 
Itàlia. . . 

FAVONS 
Sevilla . 
Xereç . 
Marroc . 
Italians . 
Xinesos. 

MILL 
Estrange r . 
Comarca . · 

~fONG ETES 
Mongetes València Pia et 
Mongetes' Tranquillon . 
Mongetes Monquilines . 
Mongetes Mallorca . . . . 
Mongetes Castella corrent . . . . . . 
Mongetes Castella superior garbellades . 
Mongetes Cocorrosses Castella . . . . 
Mongetes Cocorrosses Turquia 
Mongetes Comarca noves . . 
Mongetes Perles Galícia. 
r.-tongetes Bulgària . 
MongetesCoco Sophíe 
Mongetes Prat . . 

MORESC 
Blanc 
Andalusia corrent . 

ORDI 
Ext remadura . . 
Urgell i Seg arra . 
Manxa ... . 

VECES 
Veces Navarra . 
Veces Andalusia 

ALTRES CEREALS I LLEGUMS 
Ers país. . . . . . 
Ers estrangers negres 
Fajol . . .. 
Fesolets . . . 
Fesolets Castella 
Fesolets Girona. 
Guixes . . . . 
Llenties . . . . • l ' , I , 

.. 

BARCELONA• PLAÇA ANTONI 'LÓPEZ. t.S .. TELEFON t6j.S6 

~ UNIT~!_ ¡ -~-~~-~~.!~~ ... 
. ¡ 100 quilos ¡ 57'00 a 58'00 
. ¡ • ¡ 54'50 a s5·ro 
. ¡ !100'00 a 105'00 
. ¡ ¡ 85 '00 a 90'00 

. l l 54'50 a 55'0(} 

. 1 1 5:.! '00 a 00'0(} 
• 1 ! 51'00 a 00'00 
. l l 56'00 a 58'0(). 
. ! ! 5s·uo a 57'00 
. 1 ¡ 50'00 a 00'00 
. : : 00'00 a 00'00 
. ! l 53'50 a 54'0(} 
. ! ¡ 45'00 a 00'00 
. ¡ ¡ 48'00 1'. 49'00 

. l l 94 '00 a 96'00 

. : : 64'00 a 66'00 
r. ¡ : 55'00 a 56'00• 
. : : 53'00 a 54'00 
. ! ! 52'00 a 70'00· 
. ! l 00'00 a 00'00· 

! !130'00 a 180'00. 
. ¡ 1140'00 a 150'00 
. ! ¡ 00'00 a 00'00· 
. 1 ! 00'00 a 00'00 
• 1 ! 00'00 a 00'00 . ¡ ¡ oo·oo a oo·oo 
. i i 31'50 a 32'00 
· i i 31'00 a 32'0(} 

. l l 51'00 a 52'0(). 

. ¡ ; ¡ 55'00 a 56'00 

. l l 45'00 a 00'00· 

. ! ! 43'00 a 44'00 

. ¡ ¡ 68'00 a 70'00· 

. ¡ ¡ 42:oo a 00'0(). 

. : : 00 00 a 00'00 

. ¡ ! 43'00 a 44'0(). 

. i 1 65 '00 a '70'00· 

. , 1 42'00 a 42'50· 

. : ; 40'50 a 41 '00 

. 1 ¡ 40'50 a 41 '00 

. 1 ! 00'00 a 00'00 

. t l 00'00 a 00'00• 

. ¡ ¡ 40'00 a 42'00· 

. l f 46'00 a 00'00• 
· :.~ i 60'00 a 62'00· 

! 7~ '00 a 80'00 
. l i 78'00 a 80'00 

I !lïli]l 
. ¡ ! 65'00 a 00'00 
. ¡ 1 62'00 a 00'00 
• :. 1 90'00 a 95'()()-

.. 11':. I ~:~ ~ ~·~ 
¡ 35'50 a 36'0(). 

l.· i 34'50 a 36'00 

1 42'00 a 43'00 
. ¡ i 3ó'OO a 37'0(} 

I ~.~[.ii 
. ¡ ¡ 75'00 a 135'00 
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FARINES I DESPULLES 
Farina sensera, mitja força · 
Farina sensera, força . · : · 
Farina extra blanca, supenor. 
Farina blanca, corrent 
Farina Aragó. · · 
F arina regió . · · 
Nlimero 3, amb sac. 
Número 4 
Segones 
Terceres 
Quartes. 
Menut . 

. . . Segó .. 
Segonet. 

FARRATGES I PINSOS 
Garrofes negres Vinaroç, sense sa~ 
Garrofes negres Castelló . . . . . 
Garrofes València . 
Garrofes roges . . 
Garrofes Eivissa . 
Garrofes Mallorca . . . 
Polpa de remolatxa, país, sense sac 
Turt6 de ~~oco . . . . 
Farina de llinosa 
Alfals primera 
Alfals segona. 
Palla llargueta 
Palla curta. . 
Fulla d'olivera 

ALLS FRUITES SEQUES 
Alls en forc, Cappares . . . 
Primeres . . . . . . . . 

AMETLLES 
Mallorca propietari, sense tros 
Mallorca escollida . . . . . 
Llargueta . . . . · . 
Mollar, amb clofo~a . . 
Gra Esperança pnmera . 
comuna 
. ANÍS EN GRA 
Andalusia . . 
Manxa .. . 

AVELLANES 
Gra primera . 
'Colliter . . . 
Garbellada. . . 
Negreta escollida 

CACAUETS 
Tres grans blanc primera 
Tres grans segona. . . 
tDos grans blanc primera 
Dos grans vermells 
!Esclofollats . . . 

COMlNS 
Oel país. 

LLOBINS 
!Llobins número 1 
Llobins número O . 
Llobins Albucemes 

NOUS 
Escollides . 
Corrent. . 

PÈSOLS 
Sencers .. 

PINYONS 
Castelles . 

SAFRANS 
Selecte . . . 
Superior Estat 
Aragó .. 

XlJFLES 
Escollides . 
Colliter . 

ous 
Empordà . .. .. . 
Vilafranca del Penedès . 
Mallorca . . . . . . 
Bulgària . . . . . . 
B èlgica (dos tamanys) . . 
Holanda (quatre tamanys) . 
Mabó ..... 
Síria (dos tamanys) 
Maçagan 
Inobolu. 
Trabzon 
Samsun 

o'OLtVA OLIS 
·Corrsnt bo, taxat 
Corrent superior 
Classe fina. . . 
Classe fina extra. 

AGRICULTURA ~AMADERlA 

¡ UNITAT ¡ PESSETES ! 
_¡;;;;·q··:~~~-¡ ··;~;~·-~ ·· ·;;:;;;; ¡ 
! ! 85'00 a 100'00! 
Ï i 74'00 a 76'00 1 
'1 1 72'00 a 73'00 1 
:¡ ! 73'00 a 74'00! 
: ! 00'00 a 00'00 : 

:1 / » i 50'00 a 52'00 i 
. 1 i 45'00 a 48'00 1 
1 i 33'00 a 36'00 i 

·1 i 32'00 a 35'00 1 
i 1 30'00 a 34'00 1 
'!100 litres i 4'50 a 4'75 1 
i i 3'75 a 4 '00 1 
Ï 1 4'25 a 4'50 1 

:1 .42 quilos ! 10'00 a 00'00 i 
.1 • 1 00'00 a 00'00 1 
.1 i 9'50 a 0'00 1 
: : 9'50 a 0'00 : 

:i · i 6'35 a 8'50 i 
! ! 6'75 a 7'00 : 

:¡100 q~ilo!. ·¡! 26'50 a 30'00 l 
.: • 1 32'00 a 00'00 ¡ 
.1 ¡ 38'00 a 00'00 ¡ 
! 15'75 a 00'00 1 

:! 1 15'50 a 00'00 1 
.i 1 7'75 a 0'00 1 
.i i 7'50 a 0'00 1 
. i i 15'50 a 00'00 i 

.112 forcs I OO'O:l a 00'00 I 
·i 1 00'00 a 00'00 i 

· !100 quilos !290'00 a 305'00.¡ 
·i 1310'00 a 315'00 1 
· 1 1390'00 a QO'OO 1 
·1 1165'00 a 00'00 1 
·1 1340'00 a 00'00 1 
·1 1310'00 a 00'00 1 

· ~ ~ 180'00 a 00'00 ! 
· 1 1 180'00 a 00'00 1 

·i i 00'00 a 00'00 i 
·1 1110'00 a 115'00 1 
·1 1115'00 a 120'00 1 
·1 1120'00 a 125'00 i 

·i i 110'00 a 00'00 i 
··i i 00'00 a 00'00 i 
·i • i 110'00 a 00'00 i 
·i · ·• i 00'00 a 00'00 1 
· 1 1 00'00 a 00'00 1 

'~ ~ 13Ò'OO a 00'00 ~ 
·i i 50'0~ a 00'00 i 
· 1 1 85'00 a 00'00 i 
·1 1140'00 a 00'00 1 

·I ~ 125'00 a 00'00 ~ · 
· ¡ 1 00'00 a 00'00 1 

· ~ i 95'00 a 105'00 ! 
./ 1440'00 a 00'00 i 

·I El quilo ~ 200'00 a 00'00 
·¡ :190'00 a 00'00 
·i i140'00 a 145'00 

· i100 quÜos i 125'00 a 00'00 
· ! • 1 40'00 a 00'00 

~ ¡ 
·i 30 dotzenes 1 71 '00 a 00'00 
·i i 98'00 a 00'00 
·l i 00'00 a 00'00 
·l 1 54'00 a 00'00 
·! ! 67, 65,62 
·¡ ¡ 70, 68, 66 
· ¡ : 00'00 a 00'00 
.¡ 1 48'00 a 00'00 
·i i 53'00 a 55'00 
· Í ! 00'00 a 00'00 
·l 1 51'00 a 00'00 
· j l 52'00 a 00'00 

.!loo quilos ! 171'00 

.! • 1 179'00 

. ¡ ¡ 210'00 

.¡ ¡ 220'00 

1 UNITAT ¡ PESSETES 
: ··~·-··-· .. ····-··-¡···························-

v~~. ~~!~;aA .l loo quilos J1o9·oo a oo·oo 
Verd, segona. · i • i1oo:oo a 105'00 
Groc, primera . ! ¡122 00 a 00'00 
Groc, segona. . l i105'00 a 00'00 
Fermentat. . ·, . i l 79'00 a 00'00 
Fosc . . . . . i ! 87'00 a 00'00 

DE COCO i ' ! 
Blanc (en barrils) . i' i 00'00 a 00'00 
Cochín . . . . 1 1 00'00 a 00'00 
Palma . . . . . 1 i 00'00 a 00'00 
Extraflor . . . . l. • , l. 00'00 a 00'00 

DE LLINOSA 
Cru (en barrils) . .· ,_i •• !1

15
45
3
:
0
00
0 

aa 00'00 
Cuit . . . . . . 00'00 
Incolor . . . . SURO . ¡ ¡ 170'00 a 00'00 

Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, primera. !El quintar! 63'00 a 70'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, segona. 1 • : 30'00 a 35'00 
Planxes de suro de 2 a 3 centímetres gruix, tercera. 1 ! 15'00 a 20'00 
Planxes de suro de 3 a 4 centímetres gruix primera .. 1 : 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 . l i 25'00 a 30'00 
Planxes de 3 a 4 centímetres gruix tercera . i ¡ 15'00 a 20'00 

VINS l G ' Ne- Ro-
. d 8 10 : · rau i :Blanc gre sal 

Penedes, e a graus · · · · · • i carga : 1'65 -1'75 -1'65 
Camp de Tarragona, de 9 a 19 graus . ·i :1'85-2'00-1'85 
Conca de Barbarà, de 8 a 9 graus · ¡ !1'50 _ 0'00 -1'50 
Priorat, de 13 a 15 graus . · · · i iO'OO- 2'50. 0'00 
Vilanova i Geltrú, de 8 a 10 graus ·; i0'00-1'70-0'00 
Igualada, de 8 a 10 graus · i 11'65 -1'65 . 0'00 
Martorell, de 8 a 10 graus ·i !t'SO- 1'80-0'00 
Manxa, de 12graus · · ·i 11'70-0'00-0'00 
Alacant, de 14 a 15 graus • 1 iO'OO- 0'00- 0'00 
Mistela . . · · · · · · 1 !2'80- 3'00- 2'90 
Moscatell . . . . • · · ·: i3'90- 0'00-0'00 

ALCOHOLS 1 1 
Rectificats d'indústria, 96/97 graus . · · · ! 100 graus 1264'00 a 00'00 
Rectificats de residus vínics, 96/97 graus. · l 1245'00 a 247'00 
Rectificats de vi, %/97 graus · · · · i - i246'00 a 248'00 
Desnaturalitzats 88¡90 graus . . . . · · 1 i140'00 a 00'00 
Destil:lat de brisa . · · · · · · · · · · ! ! 00'00 a 00'00 
Aiguardent de canya, de 75 graus . · . · ¡ !215'00 a 00'00 

T ARTRA I DERIVATS 1 Grau i 1 
Mares de vi, 24/30 graus d'àcid . . . ]100 quilos ! 
Tartrat de calç, 50/52 graus d'àcid . . ¡ ¡ 
Tartrà de brisa, 55¡60 :¡fia us d'àcid . . i 1 

CLASSE CORRE;:¡ AGRES I ¡ 

0'70 a 0'00 
1'60 · a 0'00 
1'35 a 0'00 

Daurat . . . . . 
Prior. . . . . . 
2 en 1. . . . . . 

CLASSE VELLA 
Daurat . . . . . 
Prior. . . . . . 
2 en 1 . . . . . 

CLASSE CORRENT 
De 5 graus. . . 
De 6graus ... 
De 7 graus. . . . . . . . . . . . . . 

ANIMALS I LLURS PRODUCTES 

30'00 
40'00 
50'00 

80'00 
80'00 

125'00 

30'00 
35'00 
40'00 

BOVÍ El quilo 
Bous del país. . -. . . . . . . canal 2'20 a 
Vaques del J.laís. . . . . . . . . · . · · 2'20 a 
Vedelles ga,Ltegues. . . . . . . . . . 1 i 3'35 a 
Vedelles de llèt del país fins a 100 quilos. • 1 i 3'50 a 

;~~~?~~:~w·~~8:; :I : ::~ : 
-Extremenys . . . . ¡ · 3'20 a 

CAVALLAR 

2'60 
2'60 
3'50 
3'90 
3'50 
3'00 

3'75 
3'75 
3'30 
3'15 Mallorquins . . . . ¡:: 3'10 a 

::~ri~;?a;::::o::l~:e7g::s qs~:::~ :::_I.,',,,',,,_ ~::ri:ci:~oo Anyells aragonesos, femelles . . . 0'00 a 0'00 
Lletals aragonesos. . . . . . . . 0'00 a 0'00 
Moltons extremenys, de 12 a 14 quilos. 3'50 a 0'00 
Ovelles extremenyes, de 10 a 12 quilos 3'20 a 0'00 
Any~lls extremenys, esquilats. . . . . 4'00 a 0'00 

11 f 0'00 Anye s extremenys, emelles esquilades. . l 4'25 a 
Moltons extremenys, llana . . . . . . . :. 3'60 a 3'70 
Anyells manxecs, vena . . . . . . . 3'70 a 0'00 
Anyells manxecs, capats . . . . . . l 3'90 a 0'00 
Anyells manxecs, femelles. . . . : 4'15 a 0'00 
Moltons castellans, de 12 a 14 quilos : l 0'00 a

0 
o:~ 

Ovelles castellanes, de 11 a 13 quilos . i 0'00 a 
0
,
00 Anyells castellans . . . . . ¡ 0'00 a 

0
,
00 Anyells castellans, femelles . ¡ , 0'00 a 

0
,
00 Moltons segurenys . :. 3'60 a 

Ovelles segurenyes, pelades . ; 3'00 a 0'00 



.. 

Llavors 
d'alta 

selecci·onades 
producció 

farratger suec 
/ 

VARIETATS: 

LLARG, MIG LLARG I 
~ 

RODO 

PREUS: 
Rodó. - 3' 50 p.essetes el quilo 

Mig llarg. 4'00 pessetes el q uilo 

Llarg s'oo pessetes el quilo 

RAVE DE BOU. 4'00 pessetes el quilo 

P 8 E U~ -rE~ PEC I AL~ . a ~indicats ~ 'Agrícoles i Majoristes 

. , 

FAVES 
seleccionades per a la sembra 

Ouarentenes, molt pri
merenques 'Muchamiel' 
De 'precocitat extraor-
dinària i bon rendi
ment. · Conreades en 
climes calents o tem· 
perats poden ja collir
se a primers de novem
bre, assolint en el mer
cat preus molt remu
neradors . Tabelles de 
tamany regular. - Molt 
cercades per a l'expor
tació per· ésser tant pri-

merenques. 

PR E U: 
4 pessetes el quilo 

Primerenques blanques 
De molta precocitat , 
tabelles llargues, ben 
poblades de grans 
grossos i bon aspecte . 
Es cullen des de de
sembre i gener. Són 
també estimades per a 
l'exportació per la seva 
condició de primeren-

ques. 

PREU: 
2' so pessetes el quilo 

Primerenques morades 
De idèntiques con di
cions que les prime
renques blanques, però 

de gust més fort. 

PREU: 
2' so pessetes el quilo 

Grosses de Mah6, llegl-
tlmes 

Tardanes. Ta belles llar
gues, grans molt gros
sos, de bona apariència. 
Són molt productives, 
de gust exceHent, men
jades en verd i apro
piades per a la prepa
ració de purés una vol-

ta seques. 

PREU: 
I'SO pessetes el quilo 

Es condició essencial per a complimentar les comandes, que vagin acompanyaç!es de llur import 

TRAF ALGAR, 76 - TELÈFON 

BARCELONA EL CULTIVADOR MODERN - 18744 

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

• 
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AGRICULTURA I RAMADERIA 

(TREVOL 
D'ALEXANDRIA) 

En certes contrades és conegut també per ..c ALFALS FRAN. 
CÈS», «ALFALFA MORA », «ALFALS DE FLOR BLANCA» 

Fou donat a conèixer als agricultors catalans en el Congrés que 
Ja Federació Agrícola Catalana-Balear celebrà a Lleida. Ha estat 
experimentat en totes les nostres -comarques amb resultats sor-

prenents. 

Ofereix ell avantatges següents: 
Sembrat a la tardor, en comarques de clima atemperat, dóna ja 

un dall a l'hivern. 
;Rendeix de 50 a 6o tones de farratge verd per hectàrea. S'adapta 
al secà i a les terres més variades. Es un aliment sa i nutritiu, co-

bejat per a tota mena de bestiar, ja sigui en verd o~n sec. 
Estimula Ja producció de la llet, a les vaques, cabres i ovelles. 
Tractant-se d'una lleguminosa, com totes elles enriqueix la terra 
en adobs nitrogenats, deixan t-Ja fert_ilitzada per successius conreus. 
Sembrat entre les passade-s de les vinyes i dels fruiters, colgant-Jo 
en florir a la primavera, substitueix els fems i els adobs nitrogenats. 

Per la seva força vegetativa neteja els camps d'herbes parasitàries. Ajuntant les sembres de BERSIM a l'alfals, la producció 
de farratge no es veu interrompuda. L'extenció del seu conreu a Algèria, Nord d'Africa i altres zones de la Mediterrània, és 
una demostració innegable de la vàlua del BERSIM, per promoure augments intensos en les produccions agrícoles i rama-

deres, per aquest motiu és recomanable el conreu del BERSIM als ramaders catalans. 

Se sembra en la proporció de 28 a 30 quilos de llavor per hectàrea 

Preu de la llavor: 2150 pessetes el quilo 
En comandes de 100 quilos per amunt, a 2 ptes. el quilo 

EL CULTIVADOR MODERN 

Publicacions de l'Escola 

Fabricació d'olis, August Matons. . . . . 6'00 pessetes 
L'art de fer bon vi, Jaume Raventós. . . . 6'00 · 
IndúsLries de la llet, Josep M.a Soler i Coll. 4'00 
La reproducció i l'herència del bestiar, M. 

Rossell i Vilà. . . . . . . . . . . 4'00 
Anàlisis d'adobs, Francesc Nubiola. . . . 3'00 
Les vaques i la producció de llet , M. Rossell 

i Vilà. . . . . . . . . . . . . . 6'00 
L'ametller, Joan Salam i Morera . . . . 4'00 
Organització i guiatge de Sindicats Agrí

coles, Josep M.a Rendé. . . . . . . 7'00 
L'olivera, August Matons . . . . . . . 6'00 
Fisiologia dels animals domèstics, Leandre 

Cervera . . . . . . . . . . . . . 7'00 
Fabricació de conserves vegetals, Ramon 

Sala. . . . . . . . . . . . . . . 5'00 
Conreu forçat d'hortalisses i flors, Vicents 

Nubiola . . . . . . . . . . . . . 5'00 
Descripció de les més importants varietats 

d'avellaner a Catalunya, Trotter i Matons 3'00 
La fruiticultura extensiva a Califòrnia Ra-

mon Sala. . . . . . . . . . . ' . . 3'00 
El diabló de l'avellaner, ]. Nonell i Comes. 1'00 
Notas sobre el cultivo de la remolacha azu-

carera, Agustín Guitart . . . . . 0'75 
La sansa com adob, August Matons. . 0'50 
Les cuques filoses, August Matons. . 0'50 
Com es poda l'olivera, August Matons. (Esgotat) 

Descomptes especials als Sindicats Agrícole!J. revenedon 
Traf~lgar, 76 - Telèfon 18744 - B.(\.RCELONA 

Superior d'Agricultura 

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

El corc qe les pomes i de les prunes, A.ugust 
Matons . . . . . . . . . . ; .. 

La plantació d'arbres, August Matons. . . 
El còlera de l'aviram, G. R. Danés i Casa

bosch . . . . . . . . . . . . . . 
Un factor primordial en la producció de l'a-

metller, Joan Salam. . . . . . . . . 

La ~~~d~o.gi~ d~ ~os~re_s ~a~es~s,_ J~se_p ~-~ 
Engreixament de porcs, M. Rossell i Vilà. . 
Com es combat el diabló de l'avellaner, Joan 

Aguiló. . . . . . . . . . . ... 
L'alimentació humana. Jaume Raventós. . 
Treballades i adobs, Josep Camp. . . . . 
L'arrufat i el pugó del presseguer i l'amet-

ller, Joan Salam. . . . . . . . . . 
L'esporga de l'ametller, Joan Salam. . . . 
El negre de l'olivera, August Matons. . . 
La vaca lletera, M. Rossell i Vilà. ·. . . . 
Engreixament de vedells, M. Rossell i Vilà. 
Cinc lliçons d'Enologia, Jaume Raventós. 
L'adob de l'ametller, Joan Salam. . 
Per a fer bons olis, August Matons. . . 
L'arada Brabant, A. Daneo. . . . . . 
La lluita contra la mosca de l'oliva, August 

Matons . .... . .... . 
Replantació de vinyes, Llorenç BadeU. 

0'75 pessetes 

0'50 
0'50 

0'50 

0'50 

0'50 
0'50 

0'50 
0'75 
0'50 

0'50 
0'!":>0 
0'50 
0'50 
0'50 
1'00 
0'50 
0'50 
0'50 

0'50 
0'50 

Demanint-se a l'Administració d'EL CULTIVADOR MODERN, Trafàlgar, 76- Barcelona 

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



AGRICULTURA I RAMADERIA 

• 

MOLINS TRITURADORS 

'' El CampèOn U . . l'' ni versa 
Patent n.0 91267 

Per a tota mena de grans , despulles, alfals, fenc, garrofes i tota mena de materials. 
Es l'únic moli 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 Ja seva gran bossa d'entrada. Es cons
trueix 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 Ja seva conformitat en el 

seu rendiment i bon ·funcionament. 

OLIVA I R ES MODERN MOLÍ - TRITURADORA : REMOLEDORA D'OUVES 
Triple rendiment, treball més perfecte que els antics corrons de pedra, fàcil neteja. La mateixa màquina, amb un fàcil dispositiu serveix per esmicolar 

i moldre tota mena de pinsos. Grans facilitats en el pagament. 

Per detalls , al constructor: M A R e T o R R A s Riereta, 15 - B A R e EL oN A - Telèfon 16884 

Ous de Naftalina 
Pateatats i model Industrial Registrat 

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

Preus franc cf embalatge estació Barcelona 
Una dotzenaa 6 pte•• una Una qro•saa .S pte11. 

la dotzena 
De ve nda a lea princ ipals Droguer ies i a la 

Comercial de Producte• Refioah del Quitrà, S. A. 
Rambla de Catal unya, 66, I.er, lletra G. :-: Barcelona 

Malalties del bestiar 
PER 

M. ROSSELL I VILAR 

Llibre de 300 pàgines, il'luslral 
5'50 'PESSETES 

' 

D EMANEU-LO A EL CULTIVADOR MODERN 
T RAFALGAR , 76 : : T E LÈFON, 18744 . . BARCELONA 

LONES 
pe~ 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 industnals. 

Josep Sauleda a FABRICA DE a Sant Pol de Mar 
a L O N E S • (Bar celona) 

Avicu ltura 
Pro ductiva 

PER 

HARRY R. LEWIS 

.3. n Edició 
500 Pagines 

233 Fotogravats 

Aquest llibre presenta, 
raona i exposa el mitjà 
infaHible, clar i científic 
per a mantenir de 200 

a 500 gallines, sense 
molt treball i obtenir 
d'elles exceHents be-

neficis 

Per 30 Pessete s 
es tramet per correu certificat 

EL CULTIVADOR MODERN- Trafalgar, 76 

Telèfon 18744 - B ARCELONA 

(atès del Brasil per tota Espanya 

EXIGIU ELS CAFÉS DEL BRASIL 

són els més fins i aromàtics 
CASES BRASIL 

PELAYO BRACAFÉ CARIO LA 
A grairem als nostres lectors que esmentin AGRICULTURA I RAMADERIA en dirigir-se als anunciants 



AGiti CUL TUJlA llAKADBJUA 

• 

IMPORTANTS OBRES D'AGRICULTURA 

CJtNCIES APLICADES A L'AGRICULTURA 

Compendio de Agricultura. SEL TENSPERGER (C.) . Un volum. • 16,5G ptes . 

Bolanlca agrícola. SCHRJBAUX (E .) i NANOT . Un volum. En premsa n . e. 

Química agrícola (Qulmica del Sue/o). ANDRÉ (G .) (2 .• ed .). Dos volums . 29 ptes . 

Qulmica agrícola (Quimica vegetal ). ANDRÉ (G.) (2 .• ed.). Dos volums· 31 pies . 

Entomologia y Parasitologia agricolas. GUÉNAUX (2.• ed.). Un volum. 

Microbiologia agrícola. KAYSER (E .). Dos volums . 

Hldrol11gín agrícola. DIÉNERT (P .). Un volum . 

Meteorologia y física agrícol as. KLEJN (P.) i SANS ON O.). Un volum . 

Anlilll!ls agrícolns. GUILLIN (R .) . Un volu m, 

Higiene de In granja. REGNAIW (P.) i PORTIER (P .). Un . volum 

Geologia agrícola. CORD (E .) . Un volum. 

Prevll!l6n del tiempo. SANSON . Un volum . 

Ornltologin. C. GUÉNAUX . Un vo lu m. 

·• . 
Olcclonarlo de Agricultura, Zootecnla y Veterinaria, di rigit per A. MA

TONS i M. RO SSELL I VILÀ . Es pub li ca per fascic les. Publicat el 

/ 
En premsa . 

29 ptes. 

15,50 pies. 

15,50 pies . 

15,50 ptes. 

15,50 pies . 

15,50 pies. 

En premsa. 

En premsa . 

volum primer (que consta de tres fa scicles). . . . 67 ptes. 
Publicats demés els fasci cles 4 .nrt i s.è (de l volum 11) . Cada fascicle. 20 ptn. 

Compendio de Química agrícola. GAJN (E.) . Un volum. 

Anatomia Veterinnria. S. SJ S SON. Un volum i~lust ra l. 

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

La Agricultu ra y el Clima. ALCARAZ MARTÍNEZ (E .) . Un vo lum. 

lnvestignción de aguns sbbter;{t neas. DARDER PERICAS (B .). Un volum. 

El Crédito agrícola cooperativa. R. DE RODA 1 jiMÉNEz., Un volum. 

PRODUCCIÓ I CONREU DE LES PLANTES 

Agricultura general. DJFFLOTH (P .) (2 . a edició). Quatre volums: 

21,50 ptes. 

En premsa. 

11 ptes . 

8 pies. 

26 pies. 
I ptes. 

1. Suelo v meioramienlo de las tierras. . . . . • 15,50 pte¡. 
Il. Labores u rotación de cullivos. . . • • • . • 16,50 ptes. 

III. Siembras v cuidada de los wltivos. . • • • . . 14,50 ptes. 
IV. Oosechas v conservación de los productos aoricolas. 14,50 ptes. 

Abonos. GAROLA (C. V.) i LAVALLÉE (P.) (2.• edició) . Dos volums . 29 ptea. 
Cereales. GAROLA (C. V.) i LAVALLÉE (P.) (2.• 'edició). Dos volums . ~9 ptes. 

Prados y Plantas forrnjeras. GAROLA (C. V ). Un volum,. 

Arboricultura fru tal. BUSSARD (L.) i DUYA:.. O.) (2 .• ed:). Un volum . 

VIticultura. PACOTTET (P.) (2.• ed ició). Un volum. , 

Silvicultura. PRON (A .) . Un vo lum. 

Cultivo hortícola . BUSSARD (L.). Un volum. 

Plan tas de escarda. HITlER (H.). Un volum . 

¡¡ • • 

,; . . 
La Mimbrera (Cultivo y ap /i~aciones) . LEROU~ (E.) . Un volum. 

Enfermedad~s parasitaria s de las plantas cultivadas. DELACROJX O.) 
M.AUBLANC (A.) (2.• ed ició) . Un vo~um. 

Enf. no parasitarias de la s plnntas cultiv!J.das. DELACROIX . Un volum. 

Cultivos meridionales. RIVJÈRE (CH.) i LECQ (H.). Dos volums . 

Tratadc de Patologia y Terap. vegetales. PERRARIS (T). Dos volums . 

Olivicultura. MAt;uEL PR! EGO O.). Un volum. 

La Alfalfa. CRUZ LAPAZARAN BERJSTAJN (J .). Un volum . 

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

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

17 ,_5~ pies. 

16;5Ò pies . . 

16,50 pies . 

16.50 pies. 

16.50 pies. 

16,50 ptes . 

14,50 pies. 

15,50 pies . 

14,50 pies. 

32 pies . 

85 pies . 

11 ptes . 

7 pies. 

13 ptes. 

En premsa . 

El cu ltivo del arroz. R. PONT DE MORA. Un volum . En premsa. 

' El Alforfón. 1 P. j. RIERA. Un volum . 14 rtes. 

Los parñs. de )os insectos ' perjndiciales. R. GARCiA MERCET . Un volum . ~ 9 pies . 
~ . 

PRODUCCIÓ I CURA DELS ANIMALS 

Zoetec:nla general. DIPFLOTH (P.). Dos volums. 

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

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

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

Avicultura. VOJTELLIER. (C .) (2.• edició) . Un volum . 

. . 12 pies 

17,50 pies 

16,50 ptes 

15,50 pies. 

16,50 ptes 

Aliment. racional de los Animales domésticos. GOUIN (2 .• ed.). Un volum . En premsa 

Higiene y Enfermedades del ganado. CAGNY i GOUIN (2 .• ed.). Un volum . 16,50 pies . 

Apicultura. HOMMELL (R.). Un volum. 16,50 ptes 

Cabra&, cerdos, conejos. DIFFLOTH (P.) . Un volum. . • • .• 15,50 pies . 

Sericicultora. VJEIL (P.). ll!l volum . 7 • • 15,50 pies . 

Producción y doma del caballo. BON NEFONT (J .). Un volum . · 15,50 pies . 

La Pesça y los P~ces de agua dulce. VILLATE DES PRUGNES (R.). Un vol. 16,50 pies . 

Plllcicultura. GUÉNAUX (G .). Un volum. 15,50 ptes . 

Manual de Veterinaria practica. HuGUIER. Dos volums . 39 pies . 

Métodos modernos de Avicultura. DJFFLOTH (P.) . Un volum . 23 ptes. 

Enfcrmedades de las Abejas. A. CAJLLAS . Un volum. 6 pies . 

Allmentación de lotl Anlmales. ROSSELL 1 VILÀ (M .). Un volum . , . 9 ptes . 

ENGINYERIA RURAL 

Material vltfcola. BRUNET (R .). Un volum. • Ci • • • 
Material vinícola. BRU_NET (R .). Un volum . w • • -• 

Conslrucciones rurales. DANGUY O.). Un· volum. 

Riegos. RISLER (E .) i WÉRY (G .) (2 .• edició). Un volum. 

15,50 pies . 

16,50 pies . 

16,50 pies . 

15,50 pies . 

Drenaje y saneamiento de las tierras . RISLER i WÉRY (2.• ed .). Un vol. 13,50 ptes . 

Practica& de lngeniería rural. PROVOST (A.) -1 ROLLEY (P.) Un volum. 15,50 ptes . 

Electrlcidad agrícola. PETIT (A.). Un volum. 

Topografia agrícola. MURET (C.). Un volum. • • 

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

Maquinas dc cosechu. COUPAN (G .).Un volum. 

TEONOLOGIA AGRfCOLA 

Vlniflcacl6n. PACOTTET (P.) (2.L edició). Un volum. 

• • 

Aguardientes y vinagres. PACOTTET (P.) . Un volum. • • 

Lechería.' MARTIN (C.) (z .a ediciÓ).' Uri' volum. 

Las Conservas de frutas. ROL~T (A .) (2.• ~dició) . Un vc.>!um. 

16,50 ptes . 

15,5e ptes. 

16,5-_ptes. 
En premsa. 

li,St ptes. 

16,5t ptes. 
15,50 ptes. 
16,58 ptes. 

Las Conservas de Legumbres '(Cames, pròductos del coir'al y de la lt-
15,5t ptes. 

.16,50 ptes . 

19,50 ptes . 

chería). ROLET. Un volum . . 

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

J,.a remolacha y la !abric. del azúcar d~ remolacha. SAJLLARD. Un volum. 

El Manzano de sidra y la Sidrería. WARCOLLIER (G.). Un volum. 17,50 pies . 
'%9 pies . 

Oestilería agrícola e industrial. BOULLANGER (E.) . Dos volums. 

Vinos de Champaña y espumosos. PACOTTET i GUJTTONNEAU . Un vQJum. 15,51 ptes. 

Las industrias de la Leche. LLOVET. Un volum . 

Enfermedades de los vinos. I;IRUNET (R.). Un volum. 

Contabilidad agrícola. P. j. GIRONA . . U.n volum. 

Legislai:l6n agrícola. r: J. GIRONA. Ua volum. 

ECONOMIA I LEGISLACIÓ RURAL 

Economia rural. jOUZJER .(E.). Un volum . 

Explotación de un. dominio agrícola. VUJGNER (R.). Ua volua. 

El libro_ de la campesina. BUSSARI:5 (0 .). Un volum. 

Agenda Agrícola. WÉRY (G.) (2 .• edició). Un volum. 

. . 

• • .. . . 
. . 

' 11 pte~. . ..... 
1!11 prtlllll · 

lla,_.. 

n.J'.-.· 
17,51 ,.... 

II,Jt ... 
7 ~ pta.' 

Per .a l~s deman!;tes, diri~ir-se a la revista EL Cl)L TIVAOOR MODeRN, Trafalgar, 76. Telèfon 18744 

' . 
. ' . .; . 



AGRICULTURA I RAMADERIA 

AVI CUL TOR! Us interessa 
el nou sistema d'alimentació 

Els nostres avicultors ja poden posar-se a 
l'altura de les granges dels Estats Units, 
Anglaterra, França i Holanda, les quals. 
han substituït amb gran èxit les farines pels. 

RANXOS COMPRIMITS O GRANULATS 
en forma de boletes, cilindres, cubs, etc. 

"TODO EN UNO, 

AVANTATGES DE 

"TODO EN UNOU 
1.• Eviten p'rdues de vilamineo i enranclament, ja que 

la seva forma present¡> poca superfície a l'aire i per 
tant no hi ha occidació de l'oli de fetge de bacallà. 

2.• Simplifica I economitza mà d'obra i telftps (la fari· 
na i els grans formen tot en un}. 

3.a No es perd res, en canvi les farines en picossejar· 
les salten a terra. 

4.• M'• higiinic, per evitar contagis¡· a que les farines 
s'impregnen del que expeHeixen e bec i ·les fosses 
nassals de les aus malaltes. 

s.• Major rendiment. Les aus per naturalesa són gra· 
n!vores i per això el seu organisme assimila més bé 
els grans. 

6.• eT oda en uno• obliga o menjar la relacl6 calculada. 
L'ull de la gallina augmenta set vegades més que el 
de l'home. Per això tria el que li convé dels grans i 
farines i no consumeix la relació nutritiva adequada. 

7.• Simplifica lo vlf1ilància de despeses, doncs resta 
suprimida la ractó de grans. 

fi$~~ ~ 

P ·ATENTAT 
aquell sistema d • allmentoci6 
per a ESPANYA I POSSESSIONS 

MARQUES 
REGISTRADES 

~ 
VÓS US VEUREU OBLIGAT A EMPRAR-LO 

I 

Elaboració ¡ venda de •TODO .EN UNO" VIDUA DE J. RAVÉS, Comerç, 33 BARCELONA 
FUNDADA A L'ANY 1900 

Díitribuidora directa per ·a Espanya dels frigorífiC5 Nacional Uruguai, Montevideo, Brasil i Argentina. Pesquerie$ Stavanger (Noruega; 

FARINES DE C:ARN. DE PEIX. o• OSTRES -PILOT-. o• ossos ES'I'EIULI'IZA'l'S . 

AL F A L S (Oeo de 500 quilos en 'lndovont, envosoo d'origen oi es ool·licito) FARINES DE TURTÓS, etc. 

ELABORACIÓ . DE RANXOS AVÍCOLES EN FARINES PER A POLLETS, LLOCADES, PONEDORES I 

CONILLS • MESCLES DE GRANS • LLET EN POLS - OLI DE FETGE DE BACALLÀ «NORUEGO, 

Superaliments y 1 TAM 1 N _ EN ERG 1 L EN ERG I L - F O S F A T per a realitzar els ranxos 
OFICINA DE CONSULTA GRATUITA PER ALS CLIENTS SOL·UCITEU NOTA DE PREUS 

... 



AGRICULTURA . I ·RAMADERIA 

v I NY A 
LES PREMSES CO N TINU ES 

COL IN 
S6n les millors fins avui. No 'dei
xen solatges, quedant el vi sense 

aspror. 

Primer Premi i Medalla d'Or en el 
Concucs de Premses a Alcàssar 

de Sant Joan 

J:l J:l J:l 

Materia l de Verema 

Productes per 
a l'Elaboració 

J:l J:l J:l 

DEMANEU DETALLS I CA
TÀLEGS 

T E R S: 

.. 
' I 

VICENTS VILA ·cLOSA PAssEIG DE GRACIA, 88 Barcelona 
. 1:\ Tel. 72095-Dir. Teleg. KEGEVILA 1' 

GRANJAAVICOLAPRAT~\'rll\11 
AJ.fa selecció ~e -PONEDORES -·. ·r-uLLETES . · ~ ·. G·ALLETS MILLDH.ADOHS 

Qirector Propietari: J, COLOMINAS I VERGÉS 

Direcció postal : GRANJA AVÍCOLA PRAT. - J. Colomi~as ·i Vergés. - Prat del Llobregat (Barcelona) - Telèfon 38 

lMPREMT A AGRICULTURA I RAMADERIA 


