
NOTES SOBRE LA FRUCTICULTURA 
EXTENSIVA A CALIFORNIA 

Es per nosaltres un ver motiu de joia, l'iniciar la cotlabofiació 
en d s  Amius de la nostra Escolma, del6 que un dia en foren alumnes, 
els quals, després de pastar en el  seu espr i t ,  amb l'entusiasme de la 
joventnt, els vells coneixements rebuts, les naves recerques i l'obser- 
vació dels fets, ofrenen el primer treball a la casa paird dels seus 
estudis. 

Quan l!EscoLa envi2 E I ~  Ramou Sala a California:, ho férem con- 
vencuts del profit que en podria t r e u ~  de I'estada en aquelles terres 
Després, de retorn, en presentar la Memdna en que resumi,a les 
seves impressions, hem cregut que podria .esser interessant el donar- 
la a eoneixer, publicant-la en els Arxius, com a m i  ho fem. e1 
tema dels arbres fruiters moit important per a Catalunya ; indubta- 
biement representa un dels. camins pels quals s'orientari la nostra 
agricultura a mida que s'organitzi tscnicament. Mostrar, doncs, 
el conjunt, fidelment observat, de la frncticultura a Cdilifdrnia, de 40 
fet amb la caracterí,stica empenta i dreturéra dacisió americanes, té 
una positiva valor d'exemple. 

És En  Sala un  jove intelJigent, energic, actiu, que es fixa en les 
coses i sap analitzar-les. Esprit concentrat que eop~sa els fets, els 
mastega i els guarda gelosament. Cercador de% detalls, pero no per 
a fer-ne exhibició de mercaderia barata, sinó eom a base ierma d'una 
generalització ]que els apegui. Interessat mes que per les deduc- 
cions especulatives, p r  les grans realitats empífiques, els problemes 
d'organització, les bases de la producció i del comerc. Probable- 
ment, En  Sala, als Estats Units ,devia trobar-se fforca en el 
seu Uoc. 

L'estudi que avui publiquem respon en aquesta manera d'éscer 
del seu autor. Ja: hem esmentat que es tracta d'una Memoria resum 
del seu viatge, co~mpliment d'un deure docent, escrita sense la inten- 
ció de que veiés la Ilum. 



Dubtkvem si deixar-li revisar, srrodonir-la, espnsgant algun 
punt massa concktament afirmatiu, alguna opinió no prou contro- 
lada, a'gw enlluerñament degut a la just,a admiració. Pero aixd 
era exposar-se a esbravar l'anima mateisa del treball, convertint en 
obra erudita de biblioteca so que 4 s  transcripció directa .deis fete. 
Per la temenp que en .fer-la més curosa quedés també més artificial 
i enfarfegamda, hem volgut publicar la Memoria emactcment tal coin 
ens fou presentada. Ella ens. ofereix una imprecsió viva i colorida, 
un conjmt d'observacions precises i ben triades, un estudi &gil i 
matisat de la fmticultura a Califdmia. Exemple instructiu que 
pot  servir d'estímul als nostres agricultors. 

CARLES PI SUNER 



P R E L I M I N A R  

Volem comeusar aque,st estudi, report del nostre viatge per terres 
americanes, -0rganitzat per l'Escola Superior dJAgricultura, indicant 
el que, segons el nostre criteri, deu compendre. Parlarea de frueti- 
cultura presa d'una manera extensiva i d'allb que més estretament i 
inseparable hi esta relacionat, perd sempre de mnreu fruiter a I'en-. 
grds, com a base de la  producció. De cap manera intentarem trac- 
tar la fructicultura sota tots els seus aspctes, ni aenys.eu,cara fer 
un tractat de fructicultura ni tani sols un examen genera& d'aquesta 
tdcnica. 

E l  nostre intent és donar només un recull d'impressions rebudes, 
i exposar el conjunt d e l a  producció fruitera de bcalifdrnia, i més 
que ella mateixa, una impressió de les causes fonamentals dire'ctores 
i derivants d'aquesta producció fruitera. Un aplec concís deis fets 
i conceptes que al nostre entendre més defineixen les caraaterístiques 
de la fructicultura en aquel1 W a t ,  procurant agrupar4os per fer més 
organica aquesta exposició, en l'ordre que és corrent en e l s  tractats 
de fructicultura. 

Queda amb aixd explicat el perque moltes qq,üestions que integren 
la tknica. fructícola lani aisquera són esment:ades. 2 s  que d'aquests 
caires no veikrem en el nostre viatge coses remarcabl&s. Fina:l.ment, 
volem coufessar que procurant sempre fer el nostre treball ben tabobjec- . 
tiu, Iii han alguns punts, m'olt pocs, en quP per ésser tan clara nn,a 
sitwakió comparable del nostre.país, no' hem deixar d'establir 
parallels, no sé si prou exactes, per a fonam'eritar-hi mlucions. 

'El nostre camp d'estudis és assenyalat per les estacions del nos- 
tre viatge, que a grans trets són : París, Havre, New York, Ceneva 
(N. Y.), Chicago, Salt Lake City, Sant Francisco. Califbrnia, cen- 
tre de  ntastras activitats, fou rworreguda en tota la seva secció 
d'interks, i no hi ha. regió productora que m6s o menys no la seguís- 
sim. Eis viatges d'estudi, entre alguns altres de curts, foren fets 
un al maig i un altre a 1'a:gost-setembre, cobrint el centre i nord ; un 
altre al juny, cobrint el centre i sud ; un altre ,al desernbre, cobrint el 



nord ; un al mar$, cap al centre, i un darrer al maig, anant cap a l'es- 
trem sud. En teny i ' s  que només es vis,itaven cornarques fruiteres. 
De tornada, passa I'itinerari per Los Angeles, E l  Paso, Kansas, Ames 
( h . ) ,  C)hicago, New York, Havre, París i Barcelona.. 

Molt de lo apuntat és pres ,directament/en visitar finques i indús- 
tnes fruiteres. Fins hi han impressions rebnmdes mirant darrera la 
finestreta del tren. Hem visitat i assistit a les auies dels collegis 
d'Agricultura de l'universitat de Califbrnia i de Iowa, visitat els 
Coilegis d'Agricultura dels Estats de Utah i de New York, i YEs- 
cola d'Horticultura a Versalles (Franca). Hem parlat amb tecnics 
Agrícoles del ~ e r v e i  d'ensenyament dels Estats, recollint i llegint 
tota la literatura sobre fructicultura, que hem pogut, publicada pels 

.cossos d'experimentació i ensenyansa agrícola dels Estats Units, cor- 
regut biblioteques i fullejat e'ls peribdics. agrícoles americans. 

La informació ha sigut forsa &inpleta, desitjant haver-ne treL 
algun resultat per la nostra agricultura. 


