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L fet que hagi estat tan poc tractat el tema de les terres solo- E' brenques, malgrat que elles siguin causa de greus pejudicis p-r 
als cultivadors de la zona del Canal d'Aragó i Catalunya, així com el 
fet que el seu acurat sanejament i' conreu tingui tanta importancia a 
casa nostra, on tantes extensions de terres hi ha encara gairebé 

ermes o incultes -o; si tant no arnb réndiments deficientíssimscom 
a conseqüencia única de 1a seva salinitat, ens ha, mogut a divulgar 
unes breus observacions sobre allb que durant divuit anys ha estat 

el nostre camp de batalla. 
El tema té importincia, no sols perque a conseqüencia de la 

salinitat de les terres a que ens refefim heixem de percebre un rendi- 
ment csperat, ans també, perqu& aquesta salinhat ha estat la causa 

primordial de la perdua d'estalvis i benestar adquirits zi for& de trrJ 
ball, i fins de més d'una fortuna, dels que volent-se dedicar a I'aug- 
ment de la riquesa patria en aquestes comarques, han vist com aqurlls 
estalvis i aquelles suors eren anorreats pel desconeixement dels no 
pocs factors qui hi cal tenir en consideració i, d'una maneia molt 
especial, del factor escabrós per excekl&ncia, de salobres i desguassos. 

Es tan arriscat que no sols ha estat la ruina de la immensa majoria 

dels qui procedents d'altres contrades hem anat a dedicar les nostres 
energies en aquesta zona, sinó que també ho ha estat. gairebé direm 

total, de totes les farnílies de pagesos acabalats dels país, tot i la 
cautela amb que gairibé sempre han actuat. 



Aquestshan estat els mobils que ens han impulsat a tractar aquest 
tema, que si avui és tan poc estudiat encara i tan poc conegut, nogens- 
nenys és d'una importancia cabdal. 

Primerament descriurem els llocs objecte d'estudi i la seva situa- 
ció, parlarem de seguida i amb detall, de les terres salines i dels fets 
que hom hi pot constatar, de cadascun dels quals procurarem donar 
I'explicació agronomica pertinent. Explicarem els motius que ens han 
impulsat a fer certes investigacions i els resultats obtinguts en cada una 
d'elles. Com a complement, tractarem dels desguassos. 1 finalment 
deixarem assentades unes conclusions sobre el que posaltres entenem 
que cal fer en ,&uestes terres de la CatalLnya occidental-fruit de di- 
vuit anys de coordinació de la practica amb la teoriá-, per tal que 
a l laon fa pocs anys sois hi havia terres irides i salines, hi hagi, a 
no tardar, la terra de promissió. 

O 



zona i descripció 

objecte d'estudi 

dels terrenys 

El lloc preferent dels nostres istudis i les nostres investigacions 
sobre aquesta materia, ha estat una finca coneguda per iiSant Jordi de 
Clamori,, que havia format part de la que abansera coneguda amb el 
nom de eLes Clamorilles~i i qui  esta situada vorejant la clamor amarga 
d'Almacelles (Lleida). 

Es en aquesta finca on amb hem portat a cap les nos- 
tres investigacions, si bé hem pogut experimentar i ens haajudat forca 
a treure conclusions, rls treballs de sanejament duts a cap a la finca 

de Cimenells, finca de 6,000 Hes., situada al terme de Vilanova 'd'Al- 
picat, en les parts fondals de la qual abunden els salobres i aigua- 
molls, i la direcció tecnica d i  la qual enc fou confiada durant uns 

anys. A l'estudi i a les observacions portades a cap principalment en 
aquestes dues fiuques .cal sumar-hi les observacions en; visites a 
finques velnes, les no poques converses tingudes amb pagesos del 
país-que avui tantes coses sobre el particular coneixen, sense po- 
der-se'n, pero, explicar el per que-i d'una manera molt especial 
els ~anvisd' im~ressioni celebrats amb l'Enginyrr Agronom Juli Jor- 
dana. qui tant s'ha dedicat a I'estudi de la cbmarca i a qbi som deu- 

tors de les anilisis de,les terres de que fim esmeut en aquest estudi. 
L'esmentada finca de *(La Clamorn és de les més a proposit per 

a portar a cap uns estudis d'aquesta mena, ja que en la seva totalitat 
estava composta de salinrs i compta avui encara amb parcelles sala- 
des, les quals es fa dificil de tractar per estar a un nivel1 tan baix 
que, econ&micament. fa impos~ible de portar a cap els trehafls indis- 

pensables a i  seu sanejament. 
Les terres de la comarca, almenys pel que fa referencia a les 

terres fondals, aixo és de les valls. que.són les més apoderades de 
salabre, són gairebé totes elles argiloses, sílico-argiloses, i algunes, 
encara que e n  molt poca proporció, són silicies. Les primeres (argi- 
loses i silico-argiloses) són tan compactes que de vegades amb tot i 
estar impregnades d'aigua, es fa dificil clavar-hi la pala, fins al punt 
d'haver d'estovar la terra a punta de pic, per tal d'obrir valls, en rls 
cpals més o menys filtri I'aigua. 



Evaminant els desmunts de les carreteres i de la via del ferro- 
carril, podem observar com gairebé sempre aquestesterres, que de  
natural compten amb un sol molt compacte i forca vegades imper- 
meable tenen un subsol que ho .és encara més, ja que arreu trobeu 
capes &irebé hoiitzontals de roca arenosa-que algunes vegades es 
desfa en contacte amb l'aigua i l'aire, i en altres es conserva durant 
molts anys sense alterar la seva estructura-; capes de margues argi- 
loses, les unes i les altres impermeables. 

Algunes vegades no trobem les roques arenoses i abans de  tro- 
bar les margues trobem vetes de sorra molt neta i permeablr d'un 
gruix que varia entre 3 i 10 cm. Aquestes vetes o capes, quan hi són, 
unes voltes les trobem completament definides i altres trobem un 
sbl m& compacte i permeable format per terra argilo-silícia, de sílice 
extremadament fina, i en el subsol; passades profunditats que oscil- 
len entre 0.90 i 1.50 metres, trobem que el gra de  sorra augmenta i 
fins s'hi troba alguna pedreta arrodonida, de  3 a 5 mm. de diametre 
i finalment la capa de  sorra neta, a la qual segueix immediatament 

després la capa de  marga arzilosa, compacta i impermeable. 
Pero sigui la que sigui la contextura del subsol, el sol és gairebé 

sempre .impermeable i de  mal maneig si no es treballa molt oportu- 

nament. Així i tot, és de  relatiu bon treballar quan es tracta d'una 
saor molt al punt. 

Aquestes capes de  que hem parlat i qur són gairebé sempre 
exactament paralleles, no són pas sempre exactament horitzontals, 
segurament a causa dels forts moviments de I'escorca de la terra. 

Bo s-ra que constatem que aquestes terres fa pocs anys que 
eren totalment de seca; pero, seca en tota I'extensió d e  la 
ja que les pluges eren tan escasses? que a les basses drls camps i 
les poblacions no es  podia reunir prou aigua per al consum domestic. 
Tots els vells .del país recorden i compten les penalitats que a causa 

de I'eixut passaven i com. per beure havien d'anar a buscar aigua al 
rlu Segre, en Iá seva part més prbxima (Lleida, 25 Km.). Actualment. 
segons 1-s dades pluviom&triques facilitades per la Granja Agrícola 
de Binefar (Osca). l'any 1929 caigueren uns 292 mm. d'ai'gua i 515 
millímetres I'any 1930. que fou extremadament plujós. 

En aquells temps poques eren'les terres salobrinques; les poques 
que hi havien eren: les unes solament salines, no pas com avui que 
són gairebé totes salines i aiguamolls, i les altres amb ~aracterís t i~ues 
ben semblants a les d'avui. 

La terra salinosa o salobrenca presenta dos aspectes diferents, 
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que corresponen a dos graus de salinitat: unes vegades a primera 
vista poca é s  la.difer&ncia d'aquestes amb les tenes dites sanes i en 
canvi. si tractem de sembrar-les. la naixenga hi éa a vegades parcial 
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i les plantes que neixen porten una vida Iinguida. esdevenen cada 

dia més minses i acaben per ass-car-se. o en el cas més favorable, si 

vegeten. tenen la producció i el desenvolupament ben petits. Si 
aquestes tenes les observem bé podrem diferenciar-les per la vege- 

tació espontinia que acostuma a ésser sempre abundant. i a base. 

entre altres, de :  barrella punxosa o basta, Salsola Kali; fanal. Brachi- 

podium ramosum; Ili. linuni en més d'una especie : morella : olivar- 

des, lnula uiscosa: bledes silvestres, Befa maritima: travacavalls. Po- 

lygnum aoiculire: sihalls. en més d'una especie, entre elles. Atriplex 

glauca i halimus; alguna Poa i Rumex, etc. ; i si ha forqa bumitat. 

xisques. Phragmites communis; fonoll marí, lnula Crithmoides, alguns 

joncs i tamants, entre ells. el Tamarix gallica. Quan són llaurades no 

es diferencien en res de les terres sanes, com no sigui per una colo- 

ració lleugerament més blanca i per ésser d'aspecte més aviat aspre ; 

quan ha plogut, una vegada novament seca la terra. se li nota com 

una mena de vernís, és a dir. una capa que sembla lluentejar i d'as- 

pecte impermeable. 

Les terrea segones presenten unes grans clapes sense vegetació. a 

conseqüencia de  I'excés de sals, i quan hi ha plantes són preferent- 

ment: salats, Suaeda fructicosa, i barrella fina. Salsola Soda; aques- 

Foto n.O 3 
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tes acostumen a ésser de caracter més aviat fosc, degut segurament a 
l'excés d'humitat que gairebé sempre conté el sol fins i tot en les epo- 
qiiec.de més eixut (a no ésser I'epoca de forts vents de cers, en la qual 
hi ha una ~obreeva~oració que n'asseca fortament la su~erfície i que 
provoca en les plaques més salinoses un esponjament molt caracteristic, 
d'una coloració blanca que en assecar-se, després de caure quatrt go- 
tes, forma una crosta d'aspecte semblant a la pedra tosca). En ploure, 
aquestes terres desprenen un tuf bastant caracteristic, que es fa difi- 
cil de confondre. 

Una particularitat cal constatar i aquesta. és que moites vega- 
des terres d'aspecte sa i que fins donen ,eollites abundants en seca,, 
ens apareixen salinades després de tragellades i donat el primer reg, 

la sual cosa ha fet dir als del que  <<el tal1 de la tragella porta 

salohre>i. 
Per acabar de donar una idra de la constitució i les caracferk- 

tiques de les terres en qüestió ens falta consignar que en aquesta 
zona tenim dos vents predominants; llevant i cerc; pero sobretot un 
amb una prepond~rancia i intensitat poc corrents; aquest 4s el cerc. 
altrament dit rivent d'Aragó)~. . 

Si ens hem estes en detalls.de situació. de la zona objecte d'estudi, 
és perque ho hem cregut d'interes i per tal de donar més claredat al 

present treball i sohretot'per assentar les concluiions final;. 



El sistema usat al país, per al dessalament d'aquestes terres, con- 
sisteix a, un cop tragellades, sembrar-hi un cereal a fi i efecte que 
amb I'un o els dos regs que cal donar a aquests cultius, es provoqui 
I'askentament de la terra i de seguida d'aixecada la collita del cereal, 
refinar novament per tal de deixar-la prou plana per a sembrar-hi 
alfals. 
:. L'alfals, el cultiu de més rendiment de la comarca i el que es 

considera més apropiat per a 'després de tragrllar. certament hem de 
reconeixer que reuneix un seguit de condicions que en pocs cultius 
trobarítm i que el fa; beñ estimable: en primer lloc és indicadíssim 

per a millorar les terres recentment tragelladis, les qualc. sobretot 
alla on han estat rebaixades, queden cmes i cal I'acció d'una planta 
millorant. Poques plantes reuneixen les condicions de I'alfals, ja que 
a més deproduir fenc abundant, com a lleguminosa té la propie- 
tat d'absorbir nitrogen atmosferic i de fixar-lo al teneny ; deixa anyal- 
ment al terreny una lorta quantitat de fulla, I'aportació de la qual 
té avantatges a bastament reconeguts; proporciona una vegetació . . 
abundant- sobre el terreny, -els efectes beneficiosos de la qual en 
terres salines e~plicarem~més endavant: amb les grans quantitats de 
fenc que proporciona es treuen del camp bona quantitat de sals per- 
judicial~, quantitat 9ue se suma a la continguda en forta dissolució 
a les aigües "de reg a conseqüencia dels successius rentatges del ter- 
reny; les arrels en endinsar-se al sal, en milloren fortament les con- 
dicions físiques i així veiem com en treure l'alfals, les temes han es- 

devingut més manosee i permeiblei, 
Pero s'esdevé les més de les vegades que la naixen~a del cereal 

és molt deficient i llavors per no exposar-se a u n a  mala naixen~a de 
l'alfals (el qual dura molts anys, ~. i per tant no convé d'a~ontent~r-se 
iolament amb la producció d'una part del terreny a conseqüencia 
d'una deficient na&da), es fa precís dessalar les terres. El proc.di- 
ment consisteix a obrir uns desguassos (a val1 obert) per sota els mar- 

ges de cada bancal, desguassos. que cal que tinguin sortida a un col- 
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lector general. Els bancals aixi preparati, s'omplen d'aigua; l'es- 

mentada aigua dissol I'excés de  sals q u e ,  després, fan cap als des- 
guassos d'escorriment. Aquesta operació requereix una, dues i fins 
tres temporades, i reix en aquells casos en que es disposa de 
presa'prbpia al canal i que per tant no s'ha de  donar explicacions a 

ningú de com s'esmerca I'aigua. Pero els coparticipants de les Co- 
niunitats de  Regants tenen unes ordenances que no els consenten em- 
bassar, segurament degut a la falta d'aigua durant el temps de les 
fortes calors, que és quan la gent del pais embassaria perque saben 
que la dissolució i pe r  tant e1 dessalament. és  quan es fa més rapida- 
ment. Hem conegut un pages  del poble dCAltorricón que. no tenint 
més que tres jornals de terra salinosa adquirits a costa de suors, feia 
ja quatre o cinc anys que pagava aigua a la Comunitat de  Rcgants, 
pero com que I'estat salinós de  les seves terres no li permetia fer cap 
cultiu i no hi havia sobrant d'aigua que es pogués destinar a ematar 
el salobrer), corn es diu al pais, no es podia servir d'aquesta. aigua que 
el1 compiava i que venia obliga< a pagar. 

Aquest procediment tot i que dóna u n s  resultats forca satisfac- 
toris, té nombrosos inconvenients; 

El dessalament, les  més de les vegades, és incomplet perque 
mentre la part diguem-ne .penjada del bancal, que és on s'ha portat 
la terra en anivellar, se sanejá completament, al lloc 6n s'ha rebaixat, 

el sanejament no és pas tan complet. 
Com que amb I'esmentat procediment i l s  desguassos no s'obren 

fins al segon any, a conseqüencia dels regs donats al cereal, les pla-. 
ques salinoses en les quals no havia nascut aqueix, en comptes de 
rentar-se esdevenen més saladesper efecte dels regs, de  la ~api~lar i ta t  
i I'evaporació, i per tant aleshores tenen 'més treball del que hau- 
rien tingut de gel1 antuvi per dessalar. 

lgualment s'acut a primera vista, que en dessalar per aquest 
ptocediment, al mateix temps que dissoldre les 9als perjudicials es po- 
den dissoldre també qualques elements fertilitzants, i aixb. en certa 
manera, pnt Provocar un esvkment del sbl. 

Un altre inconvenient és que si per desgracia -e" eiiugar el bancal 

topem amb un pare11 de  dies d'aire. com que, per regla general el des- 
salament no és total, per efecte de.l'evaporació ajudada d e  la capil- 
laritat, puja novament a la superficie una tan forta quantitat de sal 
que amb poques hores inutilitza el treball de tota la temporada i es 

' fa precis comencar novament. 
Aquestes terres salinoses presenten encara altres inconvenients: 



tot el que t-nen de compactes ho tenen també de propenses a des- 
fer-se i quan per algun forat de formigues comensa a filtrar l'aigua 
no tarda a formar-se un barranc de proporcions considerables. con- 
dició que ve a augmentar els inconvenients dels embassaments. Així. 
doncs. cal procurar. de la nianera que després direm. de limitar les 
filtracions. 

Aquesla filo!yra/io flfjrra uria irlea nroll clara (le con, ariib niolla raiililat rr r i  f i ra l  
qtralsei>r~l es coriuerleii en nrr barraric <Ir !Irans ~,rop~>ri.ions 

L'embassament en aquesta forma, aixo és. sense que I'aigua 
circuli, afavoreix la cria de mosquits que vénen a augmentar el pa- 
ludisme del país. a la vcgada que I'aigua pren un color negrós i des- 
pren un olor fetid. ben desagradable. 

Aquests i altres de no menys importAncia, són els inconvenients 
d'aquest procediment. De I'inconvenient que poden reprtsentar els 
desguassos a val1 obert i la manera de fer-los. en parla~em en capí- 
tol a part . 

Reconeguda la deficiencia del meted- descnt tractarem d'inqui- 
rir el per que de la salinitat de la comarca. El primer que s'acut és, 
sens dubte, la sospita que es tracti de sals deixades per evaporació. 
quan s'assecaren aquestes zones invadides per les aigües del pe- 



riode -oligoc&nic. Pero aquesta hipotesi no ens satisfa pas, ja que 
sembla natural que, de tenir aital procedencia, hi hauria a la con- 

trada algun jaciment salí i que trobaríem segurament una major 
abundancia de sals en tots els trrrenys o almenys en les parts més 
baixes, condicions aquestes que no es  donen aci. 

Fortament preocupats pel perill que per a la hona marxa de la 
nostra empresa representava , aqursta salinitat, ' llegírem quelcom del 
co l t  poc que sobre el particular s'havia escrit. Influiren, en certa ma- 
nera, a orientar-nos, unes notes que havien estat publicades a la vella 

revista  resumen de Agricultura)), on esdescrivien les terres salades ' . 
i alcalines americanes i entre elles les d'un tipus de salinitat que pre- 
sentava uns caracters, aparentment, bastant semblants als de  les ter- , 

res nostres, pzr la qual cosa creguérem que realment es tractava de les 
mateixes terres i de ILS mateixes causes de salinitat. Entre altres coses, 
I'articulista treia la conclusió que es  tractava de terres alcalines amb 
abundancia de  carbonat de sodi, el qual era f&il de  descompondre 
mitjanpant l'ús de  sulfat de calci i assrgurava que Yorigen d.aquella 
salinitat era la ¿lescomposició físico-química que contínúament es ve- .  
nfica al terreny. ,. . 

Seguint els detalls donats per I'articulista, comencarem a fer apli- 
cacions arnb sulfat de calci, tan abundant a la nostra comarca. El pro- 
varem a diferents dosis i en diverses epoques ; pero, amb sinceritat, 

hem de confessar que no aconseguírem resultats practicamznt positius. 
. De totes maneres, si els resultats no resPonien al que nosaltres 

n!espirAvem, ens havíem plenament convencut que realment l'origen 
no era altre que el de la transformació físico-química que contínuament 
s.opera a les terres. Cap motiu no fa creure el contrari, cap raó" no' 

abona la tesi que pogués provenir de jaciments deixats per I'evapora- 
ció dels llacs oligoc&nics. En canvi, relaciinant I'estrncturació geolb-. 
pica de  la comarca amb l'escassesa de  precipitacions atmosferiques 
i la manera com es  presenten les sals, és ben raonable trrure en aquest 
origen de  la salinitat de la nostra zona. ,En efecte, si observem les ter- 
res de seca que avui encara hi ha, hi veurem algunes, encara que po- 

ques, ciapes salinoses. Alla on en seca vegem emergir alguna taca salina 
podem tenir la segnretat, si és en les parts altes, que es tracta d r  l'a- 
cabament d'una veta de roca arenosa o margosa (fins ara cap d e l e s  
proves que hem fet no ens ha fallat), o bé si és  a les paris més baixrs. 
de les valls, que es tracta del lloc on, en temps de pluja, fan cap Irs- 
aipües i les poques filtracions procedents dels llocs més rlevats, 4ue 
hi aporten :ja sigui sals dissoltes, ja sigui aSrossegades dels llocs on hi 
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ha eflorescencies salines. Aquestes darreres terres tenen un aspecte 
mat, semblant als terrenys salobrenci de reg. 

Sobretot. el cas més corrent de trobar quilque .taca salina que 
reuneix aquestes condicions ens dóna una idea ben clarivident que no 
pot ésser altre el seu origen que l'abans esmrntat, i més si tenim en 
compte que mantes vegades trobem petites emergencies del terreny, 

en les quals, en comptes de. trobar al subsol les capes arenoses o mar- 
goses, hi trobeh conglomerats calcaris. En les terres d'aquest subsol, 
mai, ni per casualitat, no hi hem pogut observar el més petit senyal de 

salinitat ; si aquesta sal provenia de jaciments deixats per l'evapo- 
ració deis llacs oligoc~nics, és ds  creure que en aquestes terres tro- 
baríem almenys vestigis de salinitat, perque en terres permeables com 
aquestes i que contenen sais en quantitat, tot i ésser escasses Irs pre- 
cipitacions atmosf&riques, és difícil que' hi hagi hagut una dissolució 
i emigració total de les sals,la qual cosa ens podem explicar facilment 
si teni4 en compte la poca quantitat que representa la prodada per 

la  contínua transformació de hem fet esment. Es més, si unes ter- 

res previament dessalades i on ja creixen tota mena de plantes, es dei- 
xen incultes i sense vegetació durant tres o quatre anya, novament 
veiem retornar els efectes poc atraients de la salinitat. Aixo és una 
prova més evident encara que la salinitat de les nostres terres prové 
de transformacions físico-químiques i que és cert que la sal es forma 
per descomposició d'aquella roca mare tan pr&xima, en la qual les 
analisis denoten I'existencia de sodi. L'aigua de pluja, ben escassa per 

cert, dissol less'als, que per trobar-se precisament entre la capa imper- 
meable de roca no poden ésser arrossegades a zones més profundes 
i és  aleshores que per capi1,laritat pugen les seves solucions a la super- 
ficie on són evaporades, o bé, seguint la capa impermeable, emergei- 
xen als llocs on aquesta és més superficial, que acostuma a ésser sem- 
pre alla on s'acaba la roca mare. Cal tenir en co,mpte que a la nostra 
zona l'evaporació és rnolt intensa, sobretot en certes epogues de l'any, 
degut a les fortes tempzratures i a la gran intensitat del vent de cerc. 

En el segon cas, o sigui quan les plaques salobres de les parts 

baixes, que són producte de la descomposició de les roques mares 
arenoses o margo-argiloses que. formen el subsol, e s  dissolen per efecte 
de I'aigua caiguda durant el temps de major intensitat pluviom&trica; 
com que no troben una zona permeable (ja sigui per ésser el sol im- 
permeable, ja per trobar al subsol, en els casos més favorables. les ca- 
pes impermeables de margues o arenoses) on poder desapar&ixer, les 
solucions salines resten aleshores en dissolució en l'aigua del sol fins 
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que arribades les epoques de major evaporació es veu apareixer eflo- 
rescencies salines, si la. secada és molt forta, o taques fosques (color 
degut a la  major humitat de la terra) quan aqu-sta no ho és tant. 

Heus aquidescrit el salobre o la terra salinosa, tal com era mentre 
fou terreny de seci. Fa uns vint anys, ~ e r o , .  que arribaren a la co- 
marca les aigües que, proc-dents del riu Essera, condda el Canal 
d'Aragó i Catalun~a i en arribar-hi; com que la terra era tan secanera, 
tothom comenci a regar sense tenir les terres'en condicions, és a dir, 
sense ésser anivellades. No cal dir que, tirant l'aigua a tort i a dret 

- i sense norma ni concert, els fenomens esmentats es repetien amb mol- 
ta més intensitat. les terres salines esdevenien cada dia més abundants, 
i així es formaren en gaircbé tota la zona gransequantitats d'aigua- 

molls salinosos anomenats patarnolls per la gent del país. 
Per s i  tot aixo no fos prou, .ve després l'anivellament de la zona 

regable, i, com hem dit abans,'la trrra darrera la tragella apareix més 
salinosa. Són diversos els factors que provoquen aquest augment de sal: 

quan tragellem i posem en reg aquestes terres, 1:aigua en dissoldre les 
sals i evaporar-se després, produeix una concentració tal de sals a.la 
superfície que fa variar per complet les condicions agronbmiques del 
terreny. Les rnés de les vegades, esdevenen inaptes per al conreu, ja 
per la riquesa salina, ja perque esdevenen impermeables en excés, puix 

que gairebé sempre podem observar que si el sol és impermeable, en 
'esdevenir salí, ho és encara més, i si no ho era, les més de les vega- 
?es, ho esdevé. No és pas aquest un fenomen nou, ja que s'ha esdevin- 

gut a la major part de les zones que de seci han passat a regadiu (per 
descomptat que ión sempre aquelles que han reunit les condlcions de 

salinitat en suspensió, capa impermeable i fokta cvaporació) la quai 
cosa ha provocat en la major part dels casos la completa esterilitat 
de les terres. 

Cal, abans d'anar rnés lluny, que diguem que les. teries de la .nos- 

tra explotació solament són llrugerament alcalines (es consideren ter- 
res neutres aquelles en' qut. pH=de 6.9 a 7.5), ja-que als nostres wls 
trobem pM=7.5-7.6-7.7 ..., i rares vegadev s'arriba a 8.4, segons ani- 

iisis facilitades per Juli Jordani, Enginyer encarregat de la finca sLa 
Meluzan del poble de Tarnarit (Osca), propietat de la Confederació 
Hidrogrifica de 1'Ebre. Són també.salines, pero no hi'trobem més 
que sals &diques (clorurs i su1fats)i mólt poques'quantitats de sulfat 
de magnesi, aixo sí, pertot arreu, i amb la particularitat que les ani- 

iisis portades a cap mai no han donat senyals de l'existkncia de carbo- 
nat de sodi, cosa molt rara si es té en compte que trobem bones dosis 



de carbonat de calci al subsol. Donada aquesta coincidencia de tenir 
carbonat de calci sembla logic que alme'iys hi hauríem de trobar ves- 
tigis de carbonat de sodi. 

Les nostres terres corresponen, dorics, de ple a les anomenades 
d'alcali blanc (White alkali, dels americans; Soloschank, dels russos, 
i Szik dels hongaresos), les quals cal no confondre arnb les terres d'al- 
cali negre (Blak alkali, i Solonetz, dels americans i russos) perque aque- 
lles no contenen carbonkt de sodi, que és la característica d'aquestes. 

Aquest fet de no contenir carbonat de sodi ens explica la ineficacia 
per nosaltres obtinguda amb l'ús del sulfat de calci en les terres ob- 

jecte d'estudi, amb el qual buscavem la descomposició del carbonat 
de sodi en sulfat d?! sodi facilment solublei carbonat de calci inofen- 

siu per als cultius, aixo és : CO,Na, i- S0,Ca = SO,Na, +'CO,Ca ; pero 
com q,ue en el nostrr cas no teníem carbonat de sodi i sí ja sulfat de 
sodi i carbonat de calci, no es verificava la reacció que misaltres vo- 

líem provocar. Es més, creiem que l'ús del sulfat de calci és contra-. 
produent en el nostre.cas; és  facil veure com amb el1 augmentem el 
tarit per cent de sals sodiques. especialment iulfat de sodi. Vegi's si 

no S0,Ca + 2 C1 Na =SO,Na, + Cl?Ca ; el .sual ClrCa, amb un ex& 
de sodi provinent del sol, es pot nuvament convertir en CINa, i hau- 
rem llavors acrescut el tant per cent de W,Na,, amb tot i que segu- 
rament ho haurem pas disminuit el C1 Na. 

Les quantitats de sal i les proporcions a diverses profunditats.d'un 
mateix punt varien a cada moment, cosa ben comprensible, puix que . 
sobre d'elles actuen un seguit de causes que no són pas constants, com 
són les treballades, la humitat i temperatura, els ve&, l'evaporació i 
epoca de i'any, la proximitat del desguis, etc., és a dir, un conjunt 
de canses que poden fer variar, i que fan variar enormement la con- 
centració salina i 'la profunditat del sol a que es troba en grau de m h i -  

ma concentració. De I'examen d:unes 500 analisis hem obser- 
vat com en general predomina el sulfat de sodi sobre el clorur i que 
les concentracions varien entre 0.12 i 0.50 %' i rares vegades entre 
0.03 i 1.056 % per al clorur de sodi i entre O. 15 i 0.78 % i rares vega- 
des entre 0.03 i 2.02 U/o per al sulfat de sodi. 

Coneguda la constitució del terreny i conegudes les sals causants 
de la salinitat direm el motiu de la seva impermeabilitat: Aquesta 
gran impermeabilitit i compacitat é s  deguda, per descomptat, a I'ár- 
pila. pero també a i'extremada finor de la sílice (sílice coltoidál), que hi 
trobem en bones quantitats, i d'una manera molt especial a I'existen-' 
cia de les sals sodiques que, com ja és sabut, poden fe r l a~  tema total-~ 
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ment impermeable. En efecte, tots els hlcalis tenen la propietat d'es- 
tabilitzar l'argila coLloldal en suspensió, pero d'una manera molt espe- 
cial el sodi, i corn que aquest predomina a les nostres terres, provoca 
una major estabilitat i un augment de les suspensions coHoidals, amb 

la subsegüent impermeabilització gairebé total, de les terres argilo- 

silícies de la contrada. Es, per tant. més que a c a p  altre motiu, a la pre- 
sencia de les sals sodiques que hem d'atribuir la impermeabilitat del 
sol. Certament que trobem que en bona part la salinitat depen de la 
impzrmeabilitat del subsol, pero també, que la im~ermeabilitat del 

s81 és conseqüencia de l'extremada finor de la sílice del terreny i d'una . . 
manera molt especial de l'acció estabilitzant de les sals de sodi. Aques- 
ta, tesi ens és confirmada pel fet que en regar els terrenys més a 
menys salins, augmenta la seva impermeabilitat fins a, en molts ca- 

~ 

sos, esdevenir absoluta. 
S ó n  fills de l'observació els fets següents, fhcilment comprensibles. 

1 .' Els periodes d<. rndxima salinitat de la superficie de la ferra 
corresponen o les epoqui.s de mdxirna eoaporació.-En efecte: és so- 

bretot en els dies de tris quan l'evaporació és  maxima i també és en 
aquests dies que trobem més efloresc&ncies salines als camps, com 
igualmznt és en aquests dies que les anhlisis de les capes super- 
ficial~ delaten quantitats més fortes de sals. Tambe en els dies de 
fortes calors i d'eixut d e  I'eatiu és quan la capa superficial del ter- 

reny presenta h é s  fortes dosis de salinitat. Nosaltres atribdm a 
aquests dos factors (evaporació i poca humitat de la terra), principal- 

0 . 
ment, el fet que pugi a la superfíciela forta quantitat desals que fan 
esterils els nostres camps i tenim el ferm convenciment que de no 
ésser les epoques delc forts vents. la salinitat ng fóra un perill en la 
comarca que estudiem arnh només preocupar-nos de desguassar i fer 

permeables les temes. 
2." La naixensa de les llavors esdeué dificilíssima en terres sali- 

. . 
nes, i kolt retardada i defkent en aquells casos en que la salinitat d,e 
les terres 6s poca.-L'experiencia ens ha drmostrat que aquest fet no 

era pas, en general, degut a la causticitat de les sals que la terra conté 
ja que mantes vegades hem vist com en terres relativament poc 8alines. 
les llavors no han nascut, pero que si fem proves de rzssembrar després, 
en germinadors, llavors que durant 14 o 15 dies havien estat colgades, 
han donat naixenca a noves plantes. Cenyal, doncs, que en el terreny 
salobrenc no havien experimentat el més petit canvi : altrament, ni 

hauríem trobat el gra eixut ni en el mareix estat en que I'havíem sem- 
brat, ni, possiblement hauna germinat. Creiem ,poder treure la  con- 



clusió que la no naixenca de les llavors sembrades, a la major part 
de terres salines és conseqüencia de l'eixut que pateixen dins el medi 
on han estat sembrades. Efectivament, la grana o llavor pren del sol, 
per osmosi, l'aigua que necessita per a germinar, aixo és, per provo- 
car per hidratació el pas de la maltosa i dextrina a glicosa ; ,pero quan 
les solucions són saturades de sals sodiques. I'osmosi no ES verifica 
perquC la grana no descompon aquestes sals i llavors I'equilibri és 
acomplit immediatament i no hi ha Iloc al pas d'aigua a la grana, per 
a efectuar aqueixes transformacions: 1 aquest fenomen osmotic es fa 
més petit perque les sals sodiques augmenten I'estat col~loidal i ja és 
sabut que els colloides tenen una forca de retenció molt crescuda ; per 
tant, com més crescut sera el tenor colloYdal del sol molta més humi- 
tat caldri que hi hagi a la terra perque una part d'aquesta aigua pugui- 
passar a dicposició de la grana. Sekera ha pogut determinar que una 
terra argilosa en certes ocasions necessita un mínim de 25 a 35 % d'hu- 
mitat, per sota del sual el sol deixa de cedir aigua (tingui's en compte 

que la capacitat de les terres argiloses per a I'aigua ja no és més del 40 
al 45 :/,); si sumem a aixo I'augment de forca de retenció de I'aigua 
del sol provocat per I'excés de sals sodiques veurem com necessitem 
un grau d'humitat tan gran (sovint major que la capacitat de I'aigua), 
que no permetri l'aireig tan necessari a la germinació i fara les terres 

inaptes al cultiu. 

3 La rnort de les plantes en terres salines esdeué tarnbé per des- 

equilibri entre l'absorció e n  el sol i l'euoporació aeria, 6s a dir, per 

secoda.-Perque hi hagi osmosi, o si voleu, succió per part de la plan- 

ta, cal que hi hagi una forta diferencia entre la pressió osmotica del 

cnntingut celiular i la contrapressió exercida per la turgencia de les 

parets cellulars, o dit d'altra manera, entre aquella presiió i la resis- 

tencia que oposen les parets de les ceLlules al pas de les solucions aquo- 

res. Aquesta forca de ?ucció, segons Walter, en les plantes cultivades 

és de 4 a 15 atmosferes; pero si I'aigua es troba fortament retinguda 

pel sll, com que aquesta retenció augmenta amb el tant pcr cent de 

colloides (en el nostre cas ben crescut) no hi haura aigua disponiblq, 

jaque sols ho sera aquella la retenció de la sual, al sol, 6s infrrior a 

la forqa de succió de la planta i com que la retenció és crescuda en el 

cas de les argiles salines, les plantes moriran d'eixut tot i ésser en un 

terreny que contingui un alt tant per cent d'humitat. Així veiem com 

mantes vegades en venir les ekpoques de major transpiració de les 
plantes,. aquestes es panseixen i no tarden a morir, tot i reconkixer 
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que el terreny tindria prou humitat pzr a la vegeta&, si no es verifi- 
caven els fenomens esmentats. 

4.t Quan per una causa qualsevol, en una terra salobrenca, es 
pot obtenir una uegetació ab¿ndant, si es té cura de les treballades 

successiues, es pot donar per solucionada la qüestió salina, sempre que 
les ferres comptin arnb sortida de les aigües en excés, a més.0 menys 

profunditat.-C~eiem que aquest fet té una explicació fhcil si es té 

en compte que per una part una vegetació abundant disminueix l'eva- 
poració superficial, ja que llavors la temperatura i elsvents; no actuen 
d'una manera tan directa sobre el sol, fenomen ajudat per altra part 
per les arrels que, per succió provoquen un moviment de la superfície 
i del subsol (encara que molt lent el primer) en direeció a la zona 
radicular, que és on hi ha la mixima activitat absorbent. De fet queda 
disminu?da la salinitat a la superficie del terreny, que és la més p ~ -  
rillosa. 

5.* En aquestes terres les plantes són més resistents un cop ja 
adultes que no en la seoa joventut, i el cultiu per transplantarnent acos- 
turna a ésser més segur q u ~  la sernbrn.-Hem pogut observar que 
camps mal nascuts d'alfals s'anaven morint a la primeria; pero lec 

plantes d'alfals que resistirn, després portaven una vida ben vigorosa. 
Fins en algun cas hem pogut observar que certs camps ilaurats, per 

mala naixenca d'alfals o remolatxa i deixats abandonats algun temps, 
han esdevingut, superficialment almenys, molt més salinosos i que en 
canvi la planta que ha quedat mig enterrada continua vivint, si la hu- 
mitat no li ha faltat, En cercar la manera de fer "enir la remolatxa su- 

crera en terres salinec hem aconseguit que allí on la remolatxa no 
havia nascut de sembradura. hi anes més bé si hi era plantada, i que 

l'exit era tant més rotund com més desrnrotllada era la planta, tan 
sois no ho' fos amb exageració. 

6.8 Els camps no treballats esdevenen cada dia més salinosos, 
sobretot si comptem amb certa humitat.-Cosa ben comprensible si 
tenirn en compte qu i  la sal puja a la superfície per capillaritat i 'que 
aquesta disminueix quan es té la terra en pols i, per tant, cultivada la 
seva su~erfície. 

7.* Unes plantes resisteixen més que aitres ies terres satines.- 

Hem observat que les més resistents i per ordre de resistencia eren les 
segürnts: 'alfals vell, remolatxa, bledes, sorgo, blat i ordi, pel que 
a cultius herbacisfa referencia; codonyer, olivera i vinya, d'entre els 
cultius fruiters; i salze, vímet,arbre blanc i om, d'entre els forestals. 

Ens, pensem que resistiria forf.a hé el Ili,. si hé no I'hem provat, perque 



el trobem espontani moltes vegades en terres dessalades, encara que 
no siguin massa netes de sals. 

Hem provat altrrs plantes exotiques i ens han donat bons resul- 
tats el Prunus Dauiniana, que és l'arbre que, junt amb el codonyer, re- 
sisteix millor, i I'Atriptex semibaccata que hem sembrat durant tres 
anys, dos d'ells sense poder-lo fer néixer. pero que al tercer any 
nasqué, si bé no molt espes, i que es comporta esplendidament bé un 
cop nascut, per la qual cosa creiem que la no naixenca podria ésser 
deguda a falta de facultats germinatives.. Es a una major resistencia 
a la reacció alcalina, a un coeficient més red& de transpiració de les 

diverses plantes esmentades, B a la major facilitat d'aquestes a des- 
compondre i absqrbir les sals sodiques que ens pensem ~ o d e r  atribuir 
aquesta major resistencia de certes plantes a les terres lleugerament 
alcalines. 

Coneguda la composició de le; terres i I'origen de les sals, aixi 
corn el comportament d'aquestes respecte a la terra i els vegetal's: 
tractats i explicats els fets obsewats, anem ara a veure com podem 
millorar i fer fertils les terrec salines causants de tantes perdues i tants 
disgustos. 

Per fer aixo hem de tenir en compte el diferent grau de salinitat 
de les nostres terres. Cal que ens preocupem sempre en primer lloc 

d i  recollir les aigües de filtració provinents de les terres immediates a 
¡a parcella que ens proposem sanejar; és necessari, doncs, obrir uns 
valls o desguassns oberts que voltin la parcella en qüestió, la profun- 
ditat dels quals procurarem que no sigui mai inferior a 1 .U) m., si bé 
pod& variar segons la constitució i el desnivel1 de! terreny. Un cop fet 
aixo cal procurar la sortida de les aigües sobrants de la zona a sanejar, 
amb les quals desapareixeran sempre sals amb més. o menys quantitat. 

Una de les primeres prrjvidencies a prendre és, doncs, ocupar-nos de 
practicar una completa xama de desguassos. Tractarem aquesta ope- 
ració en capítol a part al final. Ens aconyentarem per ara de constatar 
solament el fet que aquesta cal que sigui la primer operació a d u r a  
cap i no fe< com fins ara, que primer s'ban preocupat, encara que in- 
conscientment, d'augmentar la salinitat i I'aiguamoll i. que els desguas- 
sos sols s'han fet quan no s'ha pogut passar per menys. ?e manera 
que almenys els desguassos ~o~lectors  cal fer-los en primer Iloc ; els 

secundaris es poden fer després d'anivellar les terres, sempre, pero, 

abans de regar-les. 
De I'operació d'anivellament, dels tregellats, no en parlarem per- 
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que aquestcs operacions s'escapen de I'abast d'aquest estudi. Sols fa- 
rem constar que  tractant-se de terres salines, I'anivellació cal que si- 

gui ben completa, és a dir, que cal deixar el terreny pla en tota I'ex- 
tensió de la paraula, puix que si 1i donem desniveil, allí on sols passa 
l'aipúa sense aturar-se, el reg és deficient, sobretot si es tracta d'em- 
bassar, com direm més endavant; per altra part, si es tracta d'algun 
clot, és tan perjudicial que, donada la impermeabilitat de les terres, 
tota planta nascuda o plantada en aquest lloc morirA indefectible- 
ment. 

Un cop acomplerts els treballs de desguassament i anivellació és 
quan haurem d'actuar de ple sobré les sals. 

En el cas més corrent, aixo és, en terres on la naixenca és  defi- 
cient; si actuem amb bona voluntat i orientació, safvant rares excep- 
cions, ens podem abstenir dels embassaments. 

El primer que ens cal és procurar un augment de permeabilitat 
d9aquestes terres. Hem dit que amb sulfat de calci o guix, no vam ob- 

tenir. cap resultat prictic. Més tard. vam determinar d'emprar, enter- 
mnt-la, grans quantitats de palla en aquestes terres i, sincerament, 
el resultat no foú' pas desastiós. Encara que la seva durada no era 
Ilarga, era suficient perque les plantes hi nasquessin i com que si acon- 
seguíem abundant vegetació ja teníem el plet guanyat, havíem aven- 
sat farsa en el camique'desitjAvem emprendre. Amb tot, la palla 

potser actua més privant I'evaporació per trencament dels feixos capil- 
lars, que no pas facilitant la permeabilitat (cosa be< apreciable) ja 
que si bé és cert que de moment la terra esdevé més permeable, és 
sols en les capes superficials. Cal, si volem fer aquesta operació, pro- 
curar colgar la palla a la sortida de I'hivern en vistes a sembrar a la 
tardor, i a .la tardor en vistes a sembrar a la primavera següent, per tal 

que la .palla es pugui comencar a descompondre i no tinguem un sol 
totalment pallós que absorbiria quantitats massa grans d'aigua. 

Com que no ppdíem comptar amb 1'6s del sulfat de calci per 
millorar los condicions físiques del sol; ja que els resultats obtinguts 
eren pricticament nuls; penshrem en el sulfat amonic:.el qual per la 
siva acció acidificant, actuaria neutralitzant l'alcalinitat de la terra i, 
per altra part, si eis icids fan novament ~ermeables les terrrs. esde- 

vingudes impermeables per acció de les sals sodiques. hi havia la 
possibilitat d'aconseguir amb sulfat - arnonic el nostre obiecte, o al-. 
menys no pcrdríem res, car actuaria com a adob, i les quantitatS no 

cesimilades per la primera collita foren retingudes pel poder adsorbent 

del sol. . . 



Així ho férem i repetírem durant tres anys seguits en un camp de 
blat on reservirem una parcella com a testimoni, en la qual no feiem 
aplicació de cap mena, i una altra per comparar-la arnb el sulfat de  
calci Poguérem observar que al primer any la naixenca de  bIat fou 

la mateixa, pero que el desenv~ lu~amen t  successiu era molt millorat 

sobre el del bancal testimoni i sobre el del bancal tractat amb sulfat 
de calci. L'any següent no fou ja sols el desenvol~~ament ,  sinó que 

també la naixensa, i així anA millorant El primer any, aparentment, 
la permeabilitat no fou pas molt notoria, pero el segon any ja la per- 
meabilitat era ben millorada sobre la parczlla testimoni, mentie que 

en la parcella arnb sulfat de  calci, no hi trobirem millora. Vistos els 
resultats obtinguts decidírem aplicar des de  500 a 600 Kg. de  sulfat 
amonic per Ha.. durant tres o quatre enys, a cada parceBa. Aixo era 

realment car, arnb aquest procedimint aconseguírem augmen- 
tar la permeabilitat de la terra i obtinguérem també. sense embassar, 
en aquelles terres de  salinitat no massa crescuda. la naixenca absoluta 
i vegetació abundant d'una collita que ens permetia seguir cultivant 
arnb gairebé seguretat d'exit. 

Fou llavors quan 1'~ng;nyer Juli Jordana, . Obs'ervA al laboratori 
que de les provec fetes arnb diferents solucions, les a base de sulfat 
ambnic eren les que oferien una major permeabilitat ; aixi, doncs, po- 
guérem veure confirmats per I'anilisi i en fomia que no donava l l o ~  
a'dubte, els resultats que nosaltres perseguíem i que creiem ja haver 
obtingut ben clarament segons els resultats abans detaliats, o sigui 
que el sulfat amonic es comportava com a acidificant, pero també, 
i d'una manera molt especial. com a agent permeabilitzador de la terra 

alcalina esdevinguda impermeable per les sals sodiques i, no cal dir 
que també es compbrtava com a adob.. L'explicació és ben lopica ia 
que el sodi de  les arGles sodiques és desallotjat p e r  I'amoníac del 
sulfat amanic i actua com a permeabiliizador d'aquestes terres, amb 

. l a  particularitat que arnb aquest procediment teniml'avantatge dé po- 
der emprar fortes dosis de sulfat amonic sense por de perdre res, ja 

cue l'amoníac .queda retingut pel poder adsorbent del sol i per tant a 
disposició dels cultius successius. 

Una vegada la terra en conreu cal preocupar-se que no esdevingui 
novament salina i per aixo és precis en primer Iloc, que no la deixem 

,reposar, qut  la tinguem, doncs, i dins el possible, en cultiu permanent, 
i que durant el temps que no hi hagi vegetació la capa del terreny 
es  trobi t~talrnent '~olvoritzada per efecte de les treballades. Cal només 
recordar que la salinitat de  la superficie augmenta en el5 camps senee 
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vegetació, no treballats, i que és d'absoluta necessitat que la superfície 
del camp tingui la menor quantitat possible de  sal, ja que les plantes 
en reben un gros perjudici en els seus primers temps de  vida, i molt 
particularment en néixer. Lec aportacions de  palla són ben aconse- 
Ilables. 

Per altra part, regant com reguem els cultius i tenint eis camps 
ben desguassats, amb les aigües de filtració sortiran quantitats aprecia- 
bles de sals. A conseqüencia d'aquests rentats millorari cada dia més 
la condició de  la terra. 

Sobretot durant els primers anys procurarem cultivar plantes de 
les que es comporten millor en terres quelcom salobrenques i que, 
dins el possible, extreguin (com la remolatxa i I'alfals) quantitats apre- 
ciables de sals sodiques del sol. 

Hem parlat ja que mantes vegades la grana es troba amb difi- 
cultats per a germinar. Portem un seguit de proves fetes de sembra de 
llavors germinades, és a dir, al moment de treurc el grill, i sempre amb 
exit falaguer, per la qual cosa procurarem, quan higim de sembrar una 
parcella de sanitat dubtosa, fer-ho amb llavors germinades. Aixo té 
una explicació logica : si la llavor se sembra germinada ja no necessita 
l'aigua per a transformar els midons i, per tant, arnb menys aigua del 

sol podem passar. 
Referent a aminorar l'efecte de I'eixut provocat per les sals en les 

terres salines, quelcdm s'aconseguia amb la permeabilitat pel sulfat 
arnonic, pero no pas tot el que Mia convenient, per la qual cosa fóra 
d'interes fer assaigs encaminats a solucionar aitals desordres. De mo- 
ment creiem aconsellable buscar plantes de coeficient de transpiració 
red& (com blat de moro, rcmolatxa, ordi. blat) per a 'aquelles terres 

de poder de retenció d'aigua massa crescut. D'aquesta manera disrni- 
nuirem ficilment els efectes mortals del desequilibri entre I'absorció 

en el sol i l'evaporació aeria. 
Aplicant aquestes nofrnes, gairebé sempre aconseguírem cultivar 

aquestes terres de salinitat no massa crescuda. Si alguna vegada així 
i tot encara queden clapes de terr;lny sense vegetació, trobarem bona 
millora colgant la llavor amb bol1 o palla menuda. I si encara queda 
alguna clapa sense néixer, en els alfalsars almcnys, ens ha donat bons 
resultats refer-los amb planta d'alfals vell, acabat de romprz (recordem 
que I'alfals vell resisteix millor la sal). El procediment pot semblar 
car i realment ho fóra si es tractava de grans extensions : tGactant-se, 

pero, de poc tros, val l i p - n a ,  :tant més si es té en  compte que acon- 
seguim en primer lloc un augment de  producció que per poc que sigui 



sera prou per a pagar les despeses ocasionades per la plantació ; altra- 
ment les despeses de  regar, dallar, etc., són les mateixes que tindriem 
sense aquest augment de  producció ; i en segon lloc aconseguirem els 
efectes beneficiosos de I'arrelament de la planta i en conseqüencia la 

disniinució de sals a les capes superficials, per haver-hi provocat una 
vegetació abundant. 

Un altre procediment per a assegurar l'arrelament de les plantes 
en certes terres consisteix a aportar sorra ben neta a les plaques sali- 
neo; aquest procediment aplicat al nostre cas ens rcsultaria caríssim, 
car no disposem de soria proxima i menys encara neta, ja que les sor- 

res de la comarca, moltes vegades porten quantitats ben apreciabl-s 
de clorur de sodi. Sabem que del costat de  Selgua hi ha qui la utilitza 
amb molt d'exit; é s  que eas tenen sorres netzs prou prbximes per a 
poder emprar aital esmena ecnnbmicament. 

Si sense embassar hem pogut fertilitzar les terres de poca calini- 
tat, no així les de salinitat mes crescuda. En aquestes terres es fa ne- 
cessari. de seguida decprés d'un acurat tragellat o anivellament i d:un 
ben concebut pla. de desguaisos, recórrer a embassar les parcelles 
salinoses. 

Nosaltres hem introduyt al sistema corrEnt d'embassar algunes va- 
riacions amb exit ben notori, les quals descriurem per ordre, tal com I 

les comengirem a aplicar. 

En. primer lloc, procurirem abans de comencar els embassaments, 
donar una forta llaurada o remnguda a la terra; de 25 a 30 cm. de pro- 
funditat després de  la qual comencava el rentat. Aquesta llaurada afa- 
voreix, almenys de  primer moment, la penetració de I'aigua amb la 
corresponent dissolució de sals i un evident rzntat de  les capes supe- 

r ior~ .  En assecar les parcelles embassades i tractar de llaurar per a 

sembrar, llavors fem relativament poc goret, per tal de no retornar a 
la supzrfície les terres de 25 a 30 cm. de profunditat que llavors són 
les més salades ; aixi és més ficil d'obtenir aquella primera vegetació 
abundant que tant ens preocupava d'aconseguir. 

Sobretot durant els prinlers temps del rentat, si tastem les aigües 

dels cmbassaments, les trobarem salades, per la qual cosa, sempre que 
I'abundincia de I'aigua ens ho permeti embassarem per decantament, 
és a dir, per aigua corrent, i procurarem que I'aigua entri al bancal 
per un cap i en surti pel costat oposat. Per tal-de millorassegurar I'exit 

procurarem de  tant en tant, buidar totalment els bancals, és a dir, 



procedirem a escórrer la totalitat d e  I'aigua que nega la seva super- 
ficie. 

El nombre d'aquests embassaments varia segons el grau de sa- 
linitat de la terra. Una vegada la capa superior dzl terreny és  ja prou 
rentada, procedim a dessecar la parceHa a sanejar. Aquesta operació 
i els anteriors escorriments es  porten a terme en dies que no tinguem 
vent de cerc, per tal d'evitar els efectes de 1'evaporació i les seves 
fatais conseqüencies. 

El dessalament no es fa sols per filtració a les capes inferiors i 
desguis, si'nó que també hi ajuda el major o menor dessalament de les 
capes cuperiors en contacte amb, I'aigua de la superficie del bancal 
i els efectes permeabilitzadors del sulfat amonic, I'arnoniac del qual 
és retingut pel poder adcorbent del sol. Aixi, doncs, procedim de la 
nianera següent si no ens volem exposar a perdre part de  I'amoníac: 
escampem 600 Kg. de sulfat arnonic per Ha., i quan tenim el sulfat 
ainonic escampat, en cornptes de cornencar a embassar, donem un reg 
que facilita la incorporació d'aquell al sol, i passats uns dies comen- 
cem I'embassament. 

Amb aquest procediment, és a dir, amb el conjuñt de millores in- 
trodusdedes al vil1 sistema del país, arnb dues temporades, imoltes  ve- 
gades amb una, queden sanes les terres més salades, la qual cosa per 
ella mateixa ja representa un bon estalvi de temps en el dessalament, 

a part que aquest és rnés complet. 
No volem acabar sense donar compre d'un sistema de dessala- 

ment més raonable i economic, que Ilistima que no sigui aplicablt a 
tota la comarca, com ho fóra si abundava més I'aigua de reg, perque 
llavors no hi hauria rnillor procediment, fins en terres de poca salini- 
tat. Ens referim al dessalament mitjansant el cultiu d'arrbs, el qual 
introduirem en gran escala a la comarca els apys 1919 i 19280 i que 
haguérern d'abandonar per no comptar més que amb cinc dies d'aigua 

del canal cada desena i perquh les aigües d'escorriment de que ens 
valíem en els altres cinc dies, no ertn pas prou segures. Avui s'esti 

aplicant aquest sistema amb tot exit, a la finca iiMiqueln, sota la 
dirzcció del nostre. company el Perit Agrícola Salvador Delgé, i a la fin- 

cn <(La Meluzan, sota la direcció de I'Enginyer Agrbnom Juli Jor- 

asna. 
A base de tenir els desguassGs ben fets no hi ha rnillor procedi- 

ment, n.i més ripid, ja que al mateix temps que dessalem traiem un 

hon rendiment del cultiu. Laproducció oscilla entre 2,500 Kg. en els 
llocs més salins (aixd el primer any) i 5,000 i fins 6,000 Kg. per hec- 



tarea, d'un arros que, un cop conegut, é s  altament demanat pels blan- 

quejadors i consumidors. 
Com sigui que el cultiu de l'arros es practica totalment dins.I'aigua, 

es cornprendri ficilment que aquest vingui a solucionar el problema 
del dessaiament. Per dissort, pero, no comptivem amb prou aigua. 

ni prou segura, per a dedicar-nos de  ple a aquest cultiu, motiu pel qual 
nosaltres ens veiérem obligats a deixar-lo. 

E s  comporta admirablement bé l'arros Belloc i encara es  porta mi- 
I!or el Bombilla, de qualitat intermedia entre el Belloc i -el  Bomba, i 
que produeix gairebé tant com el primer i és  més resistent. ale excessos 
de sal. 

Una, altra condició a tenir en compte en e l  nostre cas, és el fet 
que ja de natural s'adoba aquest cultiu amb sulfat amonic, condició 
que f a  més apreciable encara aquest procediment, perque a la vegada 
que rentem les terres de sals, en traiem'un rendiment iconbmic i al 
mateix temps millorem I'estructure física del terreny. 



Hem dit que era necessari primerament tracar un pla complet 
de desguassos; cal, doncs, que diguem com i de quina manera pro- 
cedirem. 

Es cosa corrent anivellar un terreny i després comencar a regar, 
sense pensar en els desguassos fins que els aiguamolls no deixen en- 
trar al camp i Iiavors, si us piau per forca, córrer a fer-los. 

Aquest procediment té, Entre altres, els inconvenients següents: 

l.' Com que no s'ha partir de un pla previament estudiat, els 
desguassos cal que vagin moltes vegades per llocs impropis, és a dir, 
s'han d'obrir a corre-cuita per llocs que tns parteixen els bancals 
i dificulten els passos de carro o el que és encara pitjor, cal fer-los 
passar per llocs on les capes impermeables d-l subsbl són mes altes, 
amb grans perjudicis econbmics i amb un sanejament deficient. 

2.' *El fet de no haver-los fets a ternps fa que el camp s'hagi con- 
vertit en un aiguamoll, que dificulta I'obertura dels valls de desguis,, 
~bertura que acostuma a ésser més cara d'execució i que no es pot 
fer a l'hivern, que és el temps més apropiat degut a la calma en 
eli quefers del carnp. 

3.' Per no haver construt abans els desguassos, moltes vegades 
es fa precis curar de salobre terrenys que. amb els re& a 'donar al 
primer cultiu, s'haurien sobradament dessalat o almenys hi hauria 
arrelat una vegetació abundant que, mantenint la capa superficial gai- 
rrbé absent de sals, permetria la naixenca d'ulteriors cultius. 

4.t Marites vegades, degut a la forta quantitat d'aigua retinguda 
al subcbl. en obrir elc valls de desguic, les filtracions, de moment ,, 

són tan grans, que ocasionen fortes esllavissades que, a la vegada 
que dificulten el lliure curs de I'aigua, són I'origen obligat de gpns 

barrancs i de fortes entrades als bancals arnb la disrninució conse- 
qüent de ,superficie útil al cultiu. 

5 . b  Obrir els desguassos abans 'de comencar el cultiu, i si hi cap 

abans de tragellar, permet repartir la terra sobrant d+  I'excavació 
1. 

quan es fa el{tragellat o tl refinament dels bancals i fio ens exposem a 
haver de passejar l a  terra d'un extrem a I'altre del bancal., 



Essent tants els inconvenients d'obrar d'aital faisó, no cal que 
ens ectenguem en consideracioiis per fer veure els avantatges d'obrar 
d'una altra manera. 

En tractar de com cal idear el pla general de desguas bo sera 
que d i g u ~ m  quelcom referent a la direcció a donar als desguassos o 
drens, ja que les normes a seguir per tal de fer la distribució són les 
mateixes en arnbdós casos. 

OhscririS err .l rrnn lielil<i 
Ii<rii!ii<i i cii B rrrrn ~ r n n  
~ ~ r i I r f l ~ 1 ~ 1 ,  d~! j r i ( Ies  I ' I I J I ~  i 
I 'nllrn n e.slloriissnd~s pro- 
<iiríries/>er les yrnns /illr<i- 
vioiis iiiiri~e<lit<l<,.s o I ' o h ~ r -  
Ii!ru ,ir/,< 1 ~ 1 1 s  de desqrr6s 

S'ha dit i repetit en tots els tractats de sanejament de t- -rrenys 
que els desguassos havien de  seguir les linies de maxim pendent, 
sempre q u ~  no es tractés de recollir possibles filtracions d'una segla 
per on hagués de passar una quantitat d'aigua seguida, les filtracions 
de la qual poguessin perjudicar les zones inferiors. Nosaltres. que 

respectem aquestes normes en czrts casos determinats, no les creiem 
Ibgiques ni raonables en la major part dels casos, almenys en el que 
fa referencia a la zona del Canal d'Aragó i Catalunya, del Segrii. de 
I'Urgzll i d'altres llocs de configuració geolbgica semblant. 

Creiem més o menys enraonat de  seguir les Iínies de maxim pen- 
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dent en aquells casos, poc freqüents a' casa nostra. en que tinguem 
extensions de terreny planes, -1s pendents maxims de les quals siguin 
d'un 2 a un 3 per cent, pero mai en casos de pendents superiors al 
3 per 100, i encara aixb per dessecar terrenys, pero gairebé mai per 
dessalar terres. En primer lloc en molts casos,fóra impussible portar 
a cap el dessalament a la profunditat deguda per trobar en el subsol 
vetes de ' roca arenosa que fanen antieconomic d'obrir - els valls en 
circumsthncies com aquestes. Segonament caldria donar una fondhria 

molt superior als desguassos, tant si es construien abans com des- 
prés de duts a terme els treballs d'anivellament. Observi's en I'adjunt 
croquis número 1, com d'obrir el d e s ~ a s  seguiut la direcció A B, a 

una fondhria X del nivel1 del terreny, abans d'anivellar, a b, la par- 

c-lla quedaria sobradament desguassada (pel que a fondaria es refe- 
r ~ i x )  en els marges C, i que, en canvi, ho fóra mult deficientment en  
els llocs de sota el marge D No pascar; així si fem els desguassos 

transversals .com s'indica en F, en el qual cas és molt més perfecte 

el desguis amb tan sols donar-li un desnivell del 2 al 2.5 per 1,000. En 
tercer lloc és molt més perfecte el desguas, sobretot en el nustre cas 
en que gairebé sempre el subsol és poc permeable i que a fondiries 

de 0.90 a 1.50 metres i de vegades a menys, trobem la roca mare 
impermeable, la qual, per aquesta mateixa irnpermeabilitat, con- 
dueix les aipües en direcció del mhxim pendent i en trobar el des- \ .  
guas o dren transversal, aquest talla per complet la filtració. En quart 
lloc. el fet de tallar totalment la filtració en D (croquis número l), ens 
permet, si el desnivell d t l  terreny admet  bancals'de 30 a 35 metres 
d'amplada, espaiar els desguassos a aquestes distancies, espaiament 

¿ 
que mai no podem assolir a les'nostres terres seguint el procediment 
de desguassar d'acord amb elmaxim pendent. Efectivament, si des- 



guassem segons les Iínies de maxim prndent (croquis 11). les parts 
proximes al desguis, A B, A'B', seran cornpletament desguassades 

corn indiquen c 1 c', pero hi haura una zona a a', b b' on no arribara 
i'acció del desguas i on, com que hi haura excés d'humitat, hi tro- 
barem abundancia de sals en dissolució En aquesta zona, per efecte 

de la gravetat, desviada per l'orientació i estructura de les capes im- 
permeables del subsol es formara un corrent, encara que molt lent, a 

conseqüencia de I'esmentada impermeabilitat, en el sentit a b i com 
que en aquesta zona aquest corrent sera permanent, la huniitat i la 
salinitat ho seran també. 

En canvi, si desguassern amb drens transversals (croquis 111) les 

filtracions per efecte de la gravetat ajudada de 1'estructura de  les 
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aquests dos extrems de I'economia i la direcció de I'horitzontalitat 

de  les capes impermeables. 
En tracar el pla general de desguis és convenient no descuidar-se 

e1 canal que, circumdant la parceNa per tots els costats on puguin 
arribar filtracions de fora el camp, rzcollirh tota l'aigua que, proce- 
dent de les terres veines, ens podria perjudicar. 

Croquis núm. IV 

Tragat el pla general cal comencar per construir els desguassos 
col~lectors i el circumdant. i\quests, indrfectiblement. caldra con* 
truir-los abans de tragellar, ja que és molt més economic i el treball 
queda més bé, ultra els avantatges que ja sabem que aquest proce- 

diment reporta. Pel que fa rrferencia als secundaris o transversals 

creiem que és molt més economic obrir-los després de tragellar, per- 
que aleshores (tingui's en compte que hem tret terra de sota el marge 
o I'espona) amb menys treball desguassarem a més profunditat del 
que hauríem fet obrint-los abans. 

Els desguassos, com els collectors, p o d a  fer-se a val1 obert o 
per drens. 

Es corrent, al país, fer els desguassos a val1 obert i donar-los les 
següents dimensions: un metre de profunditat, per 1.20 m. d'amplada 
a la part superior i 0.40 m. a la solera. Rares vcgades poden ésser 

aconsellades aquestes dimerisions, ja que el talús és massa dret i so- 
vintegen les esllavissades. Nosaltres hem usat sempre per un m. de 
profunditat, 1.40 m. d'amplada a la part superior i 0.30 m: a la solerá 
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i encara algunes vegades és poc ~ e r ~ u e  no és  estrany veure esllavia- 
sades. amb tots els seus inconvenients, per la qual cosa en casos 
sernblants caldria donar un talús més gran als desguassos. Pero com 
que tot té un Iírnit economic. pel qual cal regir-se. creiem que en la 
majoria dt ls  casos de les terres de la comarca seran acceptables les 

Foto n." ii 

l'cgiS irfr t i  <~sll<ir!iss<i<fa n cnnset/iii.rrci<i del ,>o<. l<#liis <lon<il (11 <lesgii~s 

dimensions que nosaltres hem adoptat. les quals sols augrnentarem 

en terres molt lleugeres i disminuirem en aquelles exageradament 
fortes. Seguint aproximadarnent el rnateix talús donem als desguassos 
collectors 2.40 m. d'amplada, a la part superior. per 1.40 m. de pro- 
funditat. 

Aquest procediment. I'eficicia del qual és ja ben provada. no 

deixa de tenir greus inconvenients: 
1.' Es enorrnement car d'escures, les quals cada any costen 

uns 7 centims per metre lineal. Aixo en els casos més favorables. ja 

que moltes vegades hi creixen males berbes com xisques, Phragmites 

cornrnunis; i boga Thypha latifolia i aleshores és  bastant més el que 

costa d'escures. 
2." üisminueix enormement la superfície de cultiu ja que a una 

amplada de més de 1.40 m., cal donar 0.20 m. de separació de marge 
i 0.64 m. de banqueta, amb els talussos corresponents de la qual arri- 



.l<lnrsln foIo!~rflfifl. ¡!/llnl- 
irirnl que In 11." S. dónn rriln 
iili~r </el qrre rry>resenlcii Irs 
esvilres. Ohseriii's la rtege- 
loció <~lirirl<l<inl, aniR .ris- 
yiies i Oo!,r,, qrir iiinnles !)e- 
!/<ides I P P  n eiicnrir c011si- 
ilrrubleii~rnl el Irebnll Jn <le 
si I,roil 1,esnI de I'rsi.ilr<r- 

nieiil dels <les<liinssos. 

lY0t0 n." 7 

Foto ii." X 
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bem a una amplada de I m. de més. o sigui un total de  3.20 metres. 
sense comptar que quan el desguis és  al mig del bancal. cal fer 
banqueta als dos costats i llavors I'amplada total és de 4.80 m. 

3 Qiialsevol esquerda. formiguer o forat de taup o rata. és  
causa de forats que dificulten znormement els regs. La practica ens 
ha ensenyat que el treball tan sols de  tapar aquests forats i terra- 

plenar el barranc format al bancal a conseqüencia de I'arrossegament, 
sense tenir en compte els perjudicis ocasionats per la deficiencia del 

reg, no baixa d'uns 5 centims per any i metre lineal de desguis. 
4.' Les plantes sembrades o plantades prop dels marges dels 

desguassos. els arbres principalment. porten una vida molt raquítica i 
moltes vegades fins moren i tot. ja sigui per eixut. ja per acumulació 

de sals (que queden dipositades a les parets del desguis els d' les que 
la filtració és poca i que les fortes temperatures, o els vents intensos. 
provoquen una gran evaporació). motiu pel qual és rnolt deficient 

aquest sistema de desguas. 

Foto ,l ." !l 

Agrresla folo!lrnpri i la  nrimero 8. s<irr rirtn irii,sli.rr Iseii r l<ir i i~ir ler i l  <le In <liferi.ii- 
ri<r (le r~eqelnciri enlre PIS nrbres v r i p  riiireri ol>rrrlnls del <Ir.y<prOs i PIS ~ > l ~ i n l o l s  o In  
/>ro.rinrilol rl'n</rre.sl. Ln <liferrncin de d ~ s r n r i i l l l n n i ~ ~ z l  4s dc!/rrdrr vri p<rrl <r la  mí.- 
nor sirperfirie <I'nnelomenl. a ronsr<lii?ririrr <Ir I'oberlirr<r i l ~ l  <Ií,s!,iriis, per<i nroll 
~~n r l i r n l n rn ten l  n l o  con<rnlrnci i i  d,~snls n les seivs ~ inre ls  i <I<,I /or l  ~ i . r a l  rlue ~ r i  
niolls c<isos. con, PS />o/ I ) P I I ~ C  en In folo!/rn/in nriniero 8. /¡m qire no  «r>76in <r 
a i re lar  o (Irre en cas <le fer-ho porliri r i i r < i  rri<l<i moll i i r<lni l i r<i:  A = nrhres niorls; 

R = arhre rn</rritir en ro i l i /~nr i r i i i i  ainh l a  r rs ln deis nrhres. 



5.' Els desguassos amb val1 obert dificulten les treballades, 
bretot si es tracta de bancals amples on cal fer algun val1 per en- 
tremig. 

6 . 9 f i c u l t e n  l'accéc als diferents bancals, de manera que es 
fa necessari construir ponts 1 canals, els quals encareixen méc els trr- 

balls de posta en reg. 
Tots aquestc i altres inconvenients de menys importancia ens 

' mogueren a estudiar els sistemes de  drens. Avui zn portem d'aplicats 
amb tan bon exit, que lamentem no haver-los aplicat des de  bon pnn-, 
cipi per tot'allí on la sortida de les aigües permet fondaries superiors 
a un metre, ja que amb rlls, ultra els avantatges que són conseqii&n- 
cia directa de tapar e l s  valls causants de tants d'inconveniznts, tenim 
el doble avantatge que per una part els drens obren com a xucladors 
o xemeneirs que fan el drenatge més intens, i per altra part sembla 
oue I'aireig é s  totalment favor'able'al cultiu. Es prop deis desguassos 
tapats on tenim els arbres més nfanusos i no hi trobem arbres morts; 
en canvi, a tocar els desguassos oberts n'hi ha de tan raquitics que 

alguns casos ni hem aconseguit tan sols que arrelessin. 
Primerament provhrem de servir-nos de teules, a I'angle de  les 

quals posivem unes pedres per tal d'evitar.que s'ensorressin al ter- 
' reny. Aques t  procediment, pero, no tan sols desguassava, sinó que 

fins i tot obria forts (engolidorsj de tanta importancia que dificultaven 
enortnement -1 reg, la qual cosa atribuim a la grandaria excessiva de 

12s juntes de les teules, a la vegada que a la facilitat amb que la terra 
del costar i de sota d'aquelles, era arrossegada per les aigües de  
drenatge. 

En assabentar-nos que a Balaguer-hi havia una fabrica de tubs 
de drenatge, cuitarem a fer-ne prova. D'aixo fa ja 9 anys i, fins avui, 

ei drenatge ha estat tan complet que no hem hagut de lamentar cap 
obstrucció de  les que tant s'ha parlat com a inconvenient principal 

d'aqoest sistema de sanejarnent. 
Passat aquest temps hem descolgat en punts diferents diversos 

drens. per tal d'observar si hi havi'a possibilitat d'obst~ucció i sols en 
rtn d'ells hi hem trobat un quart de secció de dren enllotat ; els altres 
podem dir que estaven nets i sense terra, com e l  primer dia. Ernprh7 

rem uns tubs rodons de 3 i 8 cm. de diimetrt i uns altres tubs en forma 
de mitiacanya o, dit d'ona altra manera, com si tinguessin pez solera 
el diametre d'un tub rodó. El diametre d'aquest era d'uns 10 cm. L'ú- 
nic que hem trobat amb'diposits terrosos, ha  estat aquest darrzr ; tots 
els altres estaven completament nets. Segurament que els dip&sits s'han 
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format en temporades que I'aigua que filtra és poca i com que el tub 
té tanta amplada, I'aigua pren poc corrent i arriba a ter-se la sedimen- 

tació de les partícules terroses que pugui portar. 
Vistos aquests resultats no sabríem aconsellar cap altre procedi- 

ment. Altrament i així ho demostrarem. és  més econbmic i eficac que 
el val1 obert. 

Pel que fa referencia als desguassos col.lectors entenem que 
també fóra avantatjós el sistema de drens, si bé els avantatges no són 

Efeerlrs drl pin<lcnl rfr<iss<r 
pmn~ruci<rl en uri des!/uds 
r.ecenlmeri1 oberl; les pe- 
liles bol~iies ({iie es riolrr~ 
ooiri, sermn </eind j'orles 

rri.srilsi<i</rs 

tan notoris, puix que en augmentar el diametre augmenta molt més 
considerablement el seu preu i com que per altra part s'acostuma a 
destinar-los a llocs on destorben menys. els avantatges no són tan 

grans, tant més si tenim en compte que amb collectors a val1 obert és 
més f k i l  vigilar el funcionament dels transversals. 

Per totes aquestes raons nosaltres emprem i aconsellem el siste- 

ma mixt, aixo %s. els collectors a val1 obert i els transversals amb 

drens. 
No parlarem de la manera d'obrir els co1.lectors perque, essent 



A R X I U S  

cosa tan corrent i vulgar, és sobradament coneguda de tothom ; arnb 
tot, no volem deixar de consignar que, tractant-se de desguassos que 
han de rebre més fortes quantitats d'aigua, caldri tenir cura que el 
desnivel1 no sigui massa 'gran, ja que si el cabal d'aigua és molt fort, 
niés de 2 o 3 per 1 ,m, el correrit erosiona els costats i Pot pravocar 
ensulsiades i barrancs; arnb tot, com que I'aigua no acostuma a ésser 
tan exageradament abundant, a no ésser que reculli aigües de pluja, 
podrem correntment donar més desnivell ; mai, pero, més de i o 1.5 

per 100. 
En cas de comprar arnb aquella capa de sorra de que hem parlat 

en fer la descripció de I'estructura del subsol, per bé que de moment 
se& convenient obrir els desguassos de cada bancal, per tal de dessa- 

lar els terrenys, passats uns anys es podran colgar alguns d'ells i en 
aquest cas solament in~ta~larern drens cada 75 o 100 metres ; els altres 
desguassos, de moment, a val1 obert. 

Per installar un dren comencem obrint un val1 aproximadament 
de 0.60 a 0.70 m. d'amplada en la part superior, per 0.20 m. al fons i 
un metre de profunditat, la solera del qual procurarem que tingui un 
dcsnivell d'almenys el 2 o 2.5 per 1.W i que aquest sigui ben uni- 

~ 

forme. 
Obert el vall, es col.loquen els tubs presentats solarnent per testa. 

Nosaltres hem prescindit sempre de maniguets que encareixen i difi- 
culten la installació, i arnb sinceritat, no els heln pas trobats a faltar. 

L'única precaució que prenem consisteix a posar sobre la junta dels 
drens una mica d'herba o alfals per tal que en tirar la primera terra no 

en caigui gens a dins el tub. De seguida i arnb moltacura, posem terra 
fina de les vores del desmas sobre els dr-ns i la pitgem bé arnb els 
peus; continuem tjrant-hi capes de terra d'uns 10 a 15 cm. que anem 
piconant per tal de fer-hi cabre la gairebé totalitat de la terra extreta, 
altrament aquesta quedaria esponjada i es formarien forats que dificul- 
tarien el reg. CoLloquem entre el primer i segon tub de la boca de 
desguas una tela fina (metalJica), per tal que no s'hi pugui introduir 
cap rata o qualsevol altre animalet que podrien obstruir ei dren, i al 

primer tub de la part oposada, o crga del dren, hi col.ioquem una pe- 
dra que priva que la terra entri al tub. Per completar la sortida fern 

una paret amb pedra seca o bé anem pujant el marge d'un talús apro-. 
ximat al del desguas collector. arnb terra i herba. 
h Ilargada dels drens variara arnb el diametre del tub i la qualitat 

de la terra. Nosaltres, arnb tubs de 0.08 metres de dikmetre tenim Ilar- 
gades de 200 metres i el risultat és espl&ndid ; la quantitat d'aigua que 
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surt pel dren ens demostra que bé podríem segurament arribar a 250 
Inetres, Amb els drens de 0.03 metres no ens atrevim a donar Ilarga- 
des superiors a 75 metres ; quan passem d'aquesta llargada posem sem- 
pre el tub de 0.08 metres. 

La profunditat d'aquzsts desguassos transversals la relacionem 
(salvant aquells casos en que l'estructura del subsol no ens ho per- 
meti), a la mínima, que dins el possible procurem que sigui d'un me- 
tre o en els casos menys favorables de 0.80 m. ; la mhxima sera sem- 
prz aquesta. més el desnivell, que ja hem dit que cal que no sigui mai 
inferior al 2 per 1,000. 

Les dades següents ens diuen que és més economic el metre lineal 
de dren que el de val1 obert, a part de l'estalvi d'escures i els avantat- 
ges que reporta als cuitius. 

Cosf del metre lineal 

En vail obert En dren 
..... 

Obrir val1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.60 Pts. 0.30 Pts. 
............ Tubs de drenatge 0.10 N 

0.40 >> Tapar el dren . . . . . . . . . . . . . . .  
Terra ocupada prl desguis a 

...... raó de 2.000 pts. Ha. 0.64 ,i 

Total ............... 1.24 Pts. 1.10 Pts. 

Tot aixo pel que fa referencia a la installació o construcció. Ja  no 

parlem dels estalvis d'escures i tapar barrancs, despeses aquestes que 
destinades a nous desguassos, ens permetrien en mznys de 8 o 9 anys 
procedir a la construcció de nous drens i encara hauríem obtingut, a 

més. els beneficis deguts al major aireig i al major sanejament. Els nú- 
meroci  els resultats aconseguits en set anys d'experi&ncia són prou 

eloqüents perqu& hi higim de fer cap comentar;. 
Hi ha un altre procediment que semblava que anava a fer .molts 

adeptes quan i s  conegué a la comarca ; aquest procediment consistia 
a -obrir drens mitjancant arades-taup, Sols ~iabem que s'hagi aplicat 
aquest procediment a la finca de  la Confederació HidrogrAfica de  
1'Ebre ((La Meluzair, per cert que sense.resultats satisfactoris, cosa quz 
de totes maneres no ens ha d'estranyar, coneguda la constitució argi- 

lo-silícia dels nostres sols que inantes vegades més aviat dirírm que 

són sflico-argilosos. 
Fem punt i final a aquest tema, tan poc estudiat, el qual, pero, 



dqnada la gran extensió.de terrenyssalinosos a Catalunya, hem cregut 
que era de  la mixima importincia i per aixo hem volgut que figurés 
a ARXIUS. Ens hem acotitentat amb reportar solament les pruves que 
ens han donat més bons resultats. i ens hem abstingut d'allargar-lo par- 
lant de possibles proves i investigacions a fer, per creure qur podriem 
contribuir, encara que ben involuntiriament. a augmentar la confusió 
sobre un tema tan delicat com aquest. 

Tot el que esmentem hem tingut ocasió d'experimentar-ho perso- 
nalment sobre el terreny, per la qual cosa responem dels resultats que 

es poden esperar de I'ús dels prucediments descrits. 
Creiem, pero, convenient de resumir tot el que acabem de dir, 

en unes conclusions finals. 
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1." La salinitat de les nostrrs terres és conseqüencia de la des- 

composició físico-química que constantment s'opera en el sol. 

2." Les sals que hi trobem són sulfat i clorur de sodi i alguna 

vegada sulfat de magnesi. De carbonat de sodi no n'hem trobat mai. 

3." La impermeabilitat del sol és conseqüencia de  la presencia de 

de les sals sodiques al terreny. 
4." La mort de les plantes, així com la no na ixen~a de les Ilavors, 

és conseqüencia de l'eixut, no  pas de  la causticitat de les sals. 

5:' Prr  dessalar, cal primer obrir desguassos c ~ ~ l e c t o r s  oberts, i 
un desguis que volti la parcella i que reculli les filtracions possibles; 
cal després tragellar, i finalment obrir desguassos trarisversals escorre- 
dors, els quals aconsellem que e s  facin amb drens. 

6." Per dissalar, cal emprar sempre desguassos transversals. no 

pas seguint el mixim pendent. 

7." Abans de comencar els treballs, cal estudiar un pla de des- 

guis d'acord amb les capes impermeables i sempre que sigui possible 
procurar que els escorredors segueixin quasi les cotes de profunditat 

de  Ics capes impermeables i que tinguin un desnivell d'un dos o un dos 
i mig per mil. Els col.lectors cal tracar-los sempre segons les Iínies de  

maxim pendent, si ho perm-t aixi la capa impermeable. No'es donara 
mai més d'un I a un 1.50 per 100 de desnivell als collectors. La dife- 

rencia es guanyari amb salts. 
8." Els escorredors procurarem que siguin drens i en colgar-10s 

hi collocarem tota la terra extreta en obrir el vall. 

9." Cal un drsguas traniversal a cada, bancal. lJn cop les terres 
ben sanes se'n poden suprimir alguns, sobretot si al subsol hi ha una 

capa sorrenca, cosa molt corrent'a la nostra zona. 

10.' Els drens amb arada-taup són ineficaces a les nostres terres. 

I l." A les tcrres de molta salinitat, cal, primerament, obrir col- 
lectors, després trag~llar i seguidament obrir els escorredors, LIauiar a 
25 o 30 cni. de profunditat. Escampar 600 Kg. de sulfat amonic i donar 
un reg, i finalment rmbassar per de~antació. De tant en tant, i en dies 



que no faci vent, buidar els embassaments. La llaurada d'abans de 

sembrar cal que sigui poc profunda. 
12." A Izs terres de poca salinitat, un cop tragellat i desguassat, 

escampar 600 Kg. de sulfat amonic per Ha, abans de sembrar. Si hi 
ha mala naixenca, procurar corregir-la amb fortes aportacions de palla, 
i, si es tracta d'alfals, es pot plantar. Si hi ha possibilitat, aportar sorra 
ben neta, especialment de clorurs. 

3 Procurar sembrar llavors que ja comencín a germinar. 

14.' Com a primers cultius procurar els de plantes que siguin re- 
sistents al salobre i que extreguin fortes quantitats de sal de la terra 

(alfals, remolatxa, sorgo, bledes, blat, ordi, vimet). 
15." No adobar amb nitrat de sodi, degut a la seva reacció alca- 

lina i a I'aportació que amb el1 fariem de sodi. 
16." Per disminuir la mort per eixut, cultivar plantes de coefi- 

cient de transpiració redui't (blat de moro, remolatxa, ordi, blat). 
IZ." A les terres salines, provocar per tots els mitjans possibles 

una vegetació abundant i un cop aconseguit aixo, tenir la terra en cultiu 
constant. Quan no hi ha vegetació, procurar que la terra sigui polvo- 
ritzada. 

18." A les terres salines, dins el possible, cal plantar en lloc de 

sembrar. 
19.' Arrencar i treure del camp totes aquelles berbes que conte- 

nen fortes quantitats de sals ; precaució aquesta, que facilita el dessa- 
lament. 

20." Allí on l'abundincia d'aigua ho prrmeti, cultivar arros, es- 
pecialment la varietat iiBombillii,. 

RESURhEN 

Dieciocho años de coordin'aciáir de la teoría con la práctica en tierras de la Cata- 
lcña occidenlkl, cn estas zonas en que tanto abundan las tierras estériles a conse- 
cuencia de su salinided. han hecho que fuera al autor totalmente indispen58bie 
dedicar sus atenciones preferentes a esta salinidad, cauea d i  tantos tropiezos por 
parte de los cultivadores de les zonas leridanas: 

Estas atenciones han sido lausa de que  tuviera q u e  estudiaz primero la consti- 
tución y distribución geológica de las zonas en  que abundan las tierras salobienas; 
sesundo. el saneamiento según el sistema practicado en el país: tercero, tinas ob. 
seraeciones. lógica consecuencia de tan largo de lucha en estas zonas y de 
las cuales ha intentad? explic'arnos el por qué de cada una de ellas, y cuarto, mo- 
diiiceeionea q u e  ha estimado útiles para mejor asegurar su saneamiento. 

También ha creído de interés trarar de los desapües, ya que prácticemente no 
puede haber saneamiento sin desagües, y SI tratar de ellos hace un estudio de las 
ventajas e inconvenientes de los diversos sistemas de  desagüe; ksí como sienta la 
tcoríi, hasta hoy no admitida, de 1oe desnpiies transversales. 



Finalmente, sienta unas conclusiones en las cuales estima que queda resumido 
cuanto he. sido objeto de estudio y le ha dado resultados satisfactorios. esto es. todo 
la que cree práctico y eficiente pare mejorar el sistema de s o n m i e n t o  de las tierras 
solobrenos de Leedo y de k o i . e r l ~  prodzzctiuns. 

SUMMARY 

Eighteen yeers devoted to coordinaiing theory with practice in the districts of 
Western ~Catalonia -in these belts of cauntry in whirh one finds $0 much land 
sterile owing to its salinity- have medc it totally indispensable for the author to 
give his prefeiential attention to the question of this sa!inity. which is the cause of 
so many difficiilties for the hucbandman in the 1.erida regian. 

This preferentiel attention +as thc reason why he had to study : 1st. thc cons- 
titution and seolosical distribution of the stretcfies of country in which raline ground 
i' found in abundante; 2nd. the qucstion of its improvement according to the 
system practiced in the country; 3rd. some observationa, a logical consequence of 
such a Ions period of strussle in these zones. and for each one of which he has 
tried to expl$in to us the rearon i and 4th. the modifications iuhich he has deemed 
useful to introduce in order to m'akethe improvement of such land more rurc. 

He hes also judaed the queetian of drainage to be of interert. seeins that. prac- 
tically speaking, no iand-improvement scheme can be carried out without diainage. 
and in dckling with same he carries out a study of the advantages and the incon- 
veniences of the diffcrent systems of drainage; he zleo seis up the theory. not 
admitted up to. the present, of trmisuersol drainrrge. 

Finally. he estñblishes a series of conclusions in whiih he believes himself to 
have sumrnarized everything tbat has been the obiect of his study end which has 
rendered him satisfactoiy results ; this is al1 tbat he considers practical and efficacious 
for bettering the system for the improuernent of tlie soline londs o? Lerido ond f o i  

frnab.i(inp them productive. 





p-1 Psof D, C DEL CID 

LS primitius assaigs referents a I'estudi de la distribució geogrifica E deJs animals són presidits per un criteri iiloginic m i s  que no pas 

per conceptes purament ecolbgics i culminen a la classica obra d'A. R. 
Wallace que aparegué el 1876 sota el títol c i n e  Geographic Distribu- 
tion of Animalsii. Wallace divid=ix el món en sis regions zoogeografi- 
Rues corresponents a les arees faunistiques millor estudiades i adop- . . .  
taden per tots els sistematics en liurs descripcions d'especies perta- 
nyents a tots els grups d'animals. Caracteritzar cadascuna d'aquestes 
regions des dels punts de vista geogr&fic i faunístic, és l'objecte d'a- 
quest noctre treball il~lustrat magníficament pel nostre distingit i esti- 
niat company Prof. Botines. 

Cada especie zoolbgica acostuma a tenir el seu. habitat, és a dir, 
un determinat indret on ha trobat un cert equilibri ambiental que li 
permet subsistir millor que en un altre Iloc; l'aigua dolca, la mar, les 
nberes. els boscos, les cav-rnes, les cases, etc., són exemples d'hi- 
bitat. Conservant sempre aquest hibitat els animals poden estendre 
rnéc o menys llur orco de dispersió i alxí trobem especies cosmopolites 
-steses arreu del món i d'altres que viuen en localitats redui'des on 

són end2rniques. 
Al cosmopolitisme zoolbgic s'oposen les barreres, obstacles per- 

manents que limiten la dispersió deis animals. El mar de Tasmania, 
Fer exemple, és una barrera insuperablr per a molts animals que no 
poden passar, en congeqü&nciri, d'Austrilia cap a Nova Zelanda ; les 

aus de vol poderós són les úniques que poden salvar-la. El nombre 
d'aus qu,e poden passar una extznsió d'aigua tan petita com el Canal 
de  la Miiega,  és considerable, pero aquest b r a ~  de mar és suficient 
per a evitar la dispersió d'un gran nombre de mamífers, insectes; et- 
estera. Aquzstes consideracions palesen clarament la desigual impor- 



tancia de les barreres segons sigui I'especie animal a tractar: mentre 
que per a algunes un desert, una serralada, són impassables per a 
altres ho és la mínima extensió del corrent d'un riu de segon ordre, 

Molts mamíLers i reptils poden nedar a través de petites exten- 
sions aquatiques, les quals no constitueixen, doncs, per a ells barre- 
res: les mones, zn canvi, incapaces de nedar, no poden franquejar-les 
per estretes que siguin. Els animals bons voladors poden ultrapassar 
la major part de barreres que deturen suficientment la dispersió dels 
restants ; es troben en el primer cas les aus i alguns insectes. 

La dispersió es fa, sovint, mecanicament, com és ara quan petits 
crustacis i molluscos viatgen enormes di5tAncies adherits a les potes 
d'aus aquatiques mitjancant e l  llot que 1;s cobreix. 

lntimament lligat amb els mitjans d: dispersió hi ha el fet de la 
desigual importancia dels diversos grups zoologics enfront de ,]'estudi 
de la dispersió Ilur. La gran facilitat d'una determinada especie Per a 
franquejar una certa barrera, resta valora) fet que la trobzm a amb- 
dós dels,seus coctats; e n  canvi, quan una especie amb poques o nul- 
les aptituds per a dispersar-se és trobada als costats oposats d'una 
barrera, o hem de creure quo aquesta és de formació recent o 'que ', 

!'especie és molt antiga i que havia assolit abans una major dispersió 
minvada posteriorment com a conseqüencia de fenomens geologics. 

Abani d'estudiar les regions zo~geograf i~ues  d i  Wallace cal que 
remarquem el fet que la seva determinació és funció de la classe d'a- 

riimals que considerem ; les regions establzrtes, per exemple, en virtut. 
de la distribució dels molluscos o dels insectes no són comparables a 
les que depenen dels reptils o de les aus. Les regions de Waltace han 
eetat fixades prenent com a tipus les aus i els mamífers principalment. 

Regió pale&rtica.-Compren gairebé tota la part septentrional dz  

I'hemisferi oriental, és a dir, la totalitat d'Europa, Africa, la part 
d'Arabia situada al nord del tropic de Cancer, Asia (excepte l'lndia, 

' 

Birmania, Siam i el sud-oest de Xina); I'arxipilag japones, les Acores 
i el Cap Verd. 

Al'nord, est i ozst es troba limitada per I'OceA ; al sud pel trbpic 

de Cancer, amb unes barreres que són el desert de Sahara pel que es 
refereix a 1'Africa i el de Roba-el-Khali, a I*Ar&bia; al sud-oest la 
limita 1'Himalaya quz separa el Tíbet de l'lndia i el corrent del riu 
InduG fins a les costes del mar d'Arabia ; al sud-est una linia y u e  pas- 

sant al sud del Yang-tse-Kiang es dirigeix cap al nord fins a Xans-Hai: 
No hi ha un sol grup im~or tant  d'animals, no ja ordres, ni tan sols 

families abcolutament característics de la regió, o sigui q u e e s  trobin 
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confinats en ella; cal descendir fins a generes i especies per tal de 
definir-la faunísticament. 

Esmentem com a més importants els taups i les musaranyes (Tal- 
pidae), els xaisoi les cabres (Ouidae) i el Muscardinus auellananus; 
els faisans, els rossinyols, les garces i moltes més aus;  són endemiques 
moltes especies de cérvols (Ceroidae), els bbvids i antílops, nombrosos 
roszgadors, molts ocells, rk~ti ls ,  batracis, el Proteus anginus inclos. i 
gran nombre de peixos d'aigua dolca. 

Regió nedrtica.-Esti integrada p i r  la part nbrdica do I'hemisferi 
occidental, és a dir, America del Nord i Groenlkndia. 

L'Ocei la limita al nord, est i oest. El seu Iímit meridional és una 
linia mal definida que va des del Cap de  Sant Lluc a I'oest fins al 
Riv. Gran del nord a I'est i que separa aquesta regió de la neotropical. 

Aquesta regó posseeix mamífers ben característics corn és ara la 
sariga (Didelphys), l'skunk, Procynon loto?, el coatí, etc. : moltes 
aus, tals com Cyunocittu cristata, Catartides i Vulturides; reptils com 
la serp de cascavell fCrotalris) i les iguan-s : batracis com I'axolot, les 
salamandres del genere Nccturus, el Pseudobranchus striatus i altres 
grans urodels i nombrosos peixos tan característics com I'Amia, Lepi- 
dost,eus, Polyodon i S~aphi rh~nchus .  Unicament tres families zoolo- 
giques sónendemiques de la regió neirtica; dues de rosegadors i 
una de passarells. 

La similitud de les regions paleirtica i 'neirtica és molt estrrta. 
Compten ambdues amb gats, hienes, guineus. musteles, óssos, cérvols, 
bbvids, castors, rates d'aigua, esquirols, marmotes i Ilebres amb rs- 
pecies gairebé identiques. Els tords, les caderneres i molts altres ocells 
són igualment comuns i les diferencies entre aquostes dues regions no 
són pas més importants que les que separen la part septentrional de 
la meridional de cadascuna d'elles. Aquesta raó justifica que molts 
autors agrupin les regions paleirtica i neirtica en una sola anomenada 
Iiolkrtica. 

Regió eti6pica.-La constitueixen totes les parts d'Africa i Aribia 
situades al sud del trbpic de Ckncer iunt amb Madagascar i les illes 
Maurici, Borbon, Rodríguez i Seychelles. 

Al sud, est i oest es troba limitada per lOce& ; al nord es  continua 
amb la regió paleirtica, i és digne d'esment el fet que les diferencies 
faunístiques entre el nord i el crntre d'Africa, determinades per les 
barreres deskrtiques, són més considerables que les que separen An- 
glaterra del Japó. 

Caracteritzen aquesta fauna, animais tan tipics com -1 gorilla, el 



iimpanzé, diverses mones mandrils dels generes Papio i Cynocephalus 
i la major part dels lemúrids, I'aye-aye (Chyromis) inclos ; són també 
pecdliars d'aquesta regió diversos insectívors com el taup daurat (Chry- 
sochloridae) i -1 Potamogale; s'hi troba ignalment I'eloant africk, I'hi- 
popotam, dues o tres especies de rinoceronts, les cebres i quagges, 
les girafe- i okapis junt amb més de  setanta especies d'antilops ; I'Oryc- 
tcropus que és un dels més curiosos desdentats ; els Musiphagidae, el 
serpentari i moltes més famíiies i generes d'auc; nombrosos ofidis i 
altres reptils i diversos peixos, amb els Protopterus (dipnoos) i Polyp- 
tprus (crosopterigis) inclosos. El lleó, lleopard i estruc són també ca- 
racteiistics, per rnés que els dos primers s'estenen per les regions pa- 
leartica i oriental i I'estruc os troba a 1'Aribia i a Síria. 

Com a caracters fauníctics negatius remarcarem I'absencia d'ós- 
ros, cérvol: i bovids i I'extrema pobresa de cabres, xais, porcs i mu- 
snranyes. 

Madagascar és tipic pel seu gran nombre de lemúrids, absencia 
dr mones i pobresa de  carnicers i ungulats; els Ileons, antílous, etce- 
tcra, del continent africa hi manquen totalment. Molts d'aqursts ma- 
mífers són endemics. tan solc tres han eetat trobats a 1'Africa. També 
les aus sóii diferents de les que es troben al continent africa. La fauna 
madagascarina oferiix relacions d'afinitat amb la d'America i encara 
més amb la de l'lndia. Alguns autore propasen la creació per a Ma- 
dagascar i les illes veines d'una regió zoogeografica peculiar.. 

Regió oriental.-La formen I'lndia. Birmania, Siain, el sud-est d r  
Xina i certes illes de la part oriental de I'arxipelag índic antb Suma- 
tra, Java. Borneo i les Filipines incloses. 

Esta separada de  la regió paleartica per I'Himalaya continuat cap 
a t 'oestper  una banda de terra que segueix la ribera mzridional de 
l'lndus i cap a I'est per una re$ que esta dirigida primerarnent cap 
a! sud i després cap al nord fins a Xang-Hai. El Iímit cap al sud-est és 
una linia imaginaria coneguda per línia de Wallace qur passa entre 
Ics petites illes de Bali i Lombok, continua per I'estret de MaCassar. 
entre Borneo i les Celebrs i segueix cap a I'est de les Filipines. Les 
i!les placades al nora-oest d'aquesta linia designades per indomalaies, 
pertanyen a la regió oriental ; les que queden, al sud-ist o auctroma- 
Iaies, pertanyen a da regió australiana. Es molt remarcable el, frt  que 
les diferencies faunistiques entre les illes de Bali i Lombok, separades 
per un canal d'unes vint milles d'amplada, són molt més importants 
s u r  les que hi ha entre la fauna de Borneo i la de les Cslebes separa- 

des per tota I'amplada de I'estret de Macassar. 



Els animals més característics d'aquesta fauna són l'orangutan 

(Simia), el gibons (Hglobates i Siamango) i nombrosos lemúrids; 
el tigre, igualment estes per la regió paleartica i diversos óssos i gats 
mesqners; l'elefant indic, el tapir índic, tres especies de rinoceronts 
i els tragúlids. Diverses aus gallinAcies com el paó, el faisi i el Galfus 
gallus. L'afinitat amb la fauna etibpica és evident; entre lec pnnci- 
pals analogies esmentem la presencia d'elcfants, rinoceronts, mones 
antropoides, lemúrids i pangolins; per altra banda, la de  

cérvols i óssos representa una característica diferzncial. 

Regió australiana.-Compren Australia, ?'asminia i les illes del 

arxipelag austromalai abans definides, $0 és, Celebes i Lombok a I'oest 
i les illes Salomó a I'est. La més important de totes és  la immeinsa 
illa de Papba o Nova Guinea. 

Nova Zelanda i la Polinesia pertanyen en realitat a aquesta regió 
-S ressenyarem a szgons la concepció de Wallace; pero nosaltres 1- 

part. 

La característica més important de la regió és I'absencia gairebé 
total d'euteris ; llur fauna mammol&gica pertany principalment als mar- 
supiats i monotremes. Aquests darrers estan totalment confinats a la 
regió australiana mcntre qué elc marsupiils es troben únicament a 
America, fora de  la regió que tractem. Les úniques excepcions són el 

d h g o  o gos salvatge australii, probablement indígena, els grups cos- 
n ~ o ~ o l i t e s  de rates i ~ a t e s - ~ i n ~ a d e s  i, en d~terminades illes partioneres 
amb la regió oriental, els cérvols, gats mesquers i porcs. L'abundancia 
¿e marsupials és remarcable; tots els grups d'aquesta subclasse, a 
excepció de les sarigues i Caenolcstes, són qstrictament endemics. Cal 
també assenyalar el nombre d'aus endemiques. les més importants de 
les quals són els casoars, Talegallus, aus del paradis i el Ptilonorhyn- 
ctrus oiolaceus; aus-lires (Menura), cacatues i Lorius. El gran nombre 
i la gran variztat de lloros, blauets i coloms és també interessant, aixi 
com l'absencia de faisans, pigots, caderneres i altres ocefls tan abun- 

dants a la regió oriental. Les serps, els llangardaixos i les granotes 
abunden forca i en el< rius de Queensland hi ha el Ceratodus, un d ~ l s  
tres generes de  dipnoos encara vivents. 

Regió noooze1andesa.-La formen les tres illes de Nova Zelanda. 
(iiord, sud i Stewart), junt amb les de Norfnlk, Lord Howe i Kermadec, 
al nord; les illes Chatham a l'cst, i les de Bounty, Antípodes, Auck- 
Innd, Campbell i Macquarie al sud. 

La fauna novozelandesa esta ca rac t e r i t~~da :  per la total absencia 
de mamífers terrestres amb excepció de dues rates-pinyades i una rata 



(aquesta probablement introduj'da), per la gran proporció d'aus ende- 
miques, moltes d'elles no voladores; per l'exclusiva possessió de més 
de la meitat dels generes coneguts i de  la gran majoria d'especies de  
ratites, aixi com de tot I'ordre Rhynchocephalia; per la total absencia 
dofidis, qurlonis i cocodrils, pobresa de llangardaixos i absencia, o 
poc menys, de batracis. Aquest conjunt de caricters faunístics dóna a 

Nova Zelanda una de les faunes mundials més ben definides. 

Pel que respecta a les petites illes d'aquest arxip&lag val la pena 
de remarcar que a Norfolk existia fins fa poc temps Notornis albo, una 
aii de  la família Rallidae que pertanyia a un genere format per dues 
especies, I'una endemica a Norfolk i I'altra a Nova Zelanda ; a Phillip, 
illa proxima a Norfolk, es troba Nestor productus, especie que pertany 
a una família de lloros endemica a Nova Zelanda; a l'illa de Lord 
howe  es troba una Raillidae del genere Ocydromus, igualment propia 
de Nova Zelanda. Aquestes obs-rvacions permeten intuir l'existencia, 
e;i temps preterits, d'una comunicació terrestre entre les esmentades 
illes i Nova Zelanda. La fauna que pobla les rectaiita ill-s de la regió 
que estudiem és  ben pobra. 

Regió polin2sico.-Esti formada per tipiques illes oceiniques d'o- 
rigen volcinic, on manquen les roques sedimentiri-s i no hi ha rastre 
cit. comunicació anterior amh el continent. Compren els nombrosos ar- 
xipelags placats entre els tropics a I'est i al nord de les illes austro- 

malaies. Els grups més importants són: Nova Caledonia, Noves He- 
bridrs, Fiji, Friendly, Samoa, les illes de la Societat i les Sandwich. 

Degut al seu origen volcinic les illes polinesiques estan isolades : 

i pohlades per una fauna varia. Es un caricter comú a totes les ibles 
de la regió l'ahsencia de  mamifers terrestres a rxcepció de rates-pi- 
nyades i de l'absencia de batracis, junt amb la gran proporció d'rspe- 

cies rigorosament endemiques. 

Aquesta fauna mostra afinitats amb L'australiana i amb l'ameri- 
cana, particularment en el que fa referencia als llangardaixos perta- 
nyents a la família americana dels iguinids, a les illes Fiji. Entre les 
especies endemiques més dignes d'éscer esmentades figuren els co- 
loms del genere Didunculus que viuen a Samoa ; el kagu (Rhinoche- 
tus), genere de la família Grallae, propi de Nova CalrdOnia, i els 
Drepanidae, família d'ocells prbxima dels Vireonidae americans que 
es troben a les illes Sandwich. Es tracta d'una regió poc definida. 

Regió neotropical.-Es una d r  lec més ben caracteritzades mal- 
grat la seva lliure comunicació amb la regió neirtica. Geologia i zoolo- 
gía ens parlen clarament >'una separació de les dues Ameriques du- 
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rant els periodes miocenic i pliocenic. Compren la part tropical de 
i'Am&rica del nord junt amb la totalitat del continznt sud-americi, 

les Antilles, illes Galapats, Falkland i joan Fernandez. 
Els animals endemics d'aquesta fauna són molt nombrosos i ca- 

nicteristics. Entre els mamifers hi ha les mones caputxines, de cua 
prensil (Cebidae), els titís (Hopalidoe), lrs xinxilles i els coíiills de  
rzta;  els jaguarc, les llames, els pecaris, un tapir; peresosos, armadi- 
l l o ~  i formiguers com a desdentats; sarigues que no són estrictament 
endemiques, puix que ja Izs hem trobades a la regió neartica : a la 
part més meridional de la repió hi ha un marsupial d'afinitats dubto- 
ses, el Caenolestes. Les aus més tipiques com a endemiques són tres 
especies de nandús (Rhea) que intzgren la totalitat de l'ordre d'a- 
quest nom, els tinamus que formen I'ordre Tinamuiformes, els tucans, 

Palamedea, Chauma, Steatornis, Opisthocomus i molts altres. U s  tro- 
quilids, per més que es trobin igualment a la regió 'nzartica, són ben 
característics ací. Com a reptils hi ha les boes, les serps de cascavell, 
les iguanes, els cocodrils i caimans, i entre els peixos el Gymnotus i 

ei Lepidosiren, un deis tres únics generes de dipnoos que encara viuen. 
Excepte a I'America Central i a les illes de  la Sonda, manqucn els 

insectivors a la resta de la regió ; manquen igualment els gats mesquers, 

bbvids, &vid%, antilops i porcs ; -1s cérvols són molt escassos; 
" 

A les Antilles manquen els desdentats, les mones i els carnicers, 
i hi ha un insectívor peculiar, Solenodon, que només es troba a Mada- 
gsscar i ací. 

., , L antip&lag dels Galhpats, sitnat a Id)O milles del continent, comp- 
ta dos mamífers: una rata-pinyada i una rata ; les auc endemiques són 
molt diferents de  les continentals i entre els rkptils hi ha les tortugues 
gegantesques (Tesfudo), amb diferents especies localitzades a les 

diverses illes de l'arxipelag. 





A Secció Filolopica de l'lnstitut -d'Estudis Catalans ens ha tiames L l  es fitxes . '  corresponents a diversos dels neologismes que figuraven 
en els fascicles anteriors ~ 'ARXIUS.  - 

Podem, doncs, incorporar a1 nostre llenguatge tecnic els mots se- 
güents: 

pedigr& o Ilinatge, m. Coneixenca de la historia genetica d'un ésser 
fins al punt de poder preveuie com es transrnetran tots els seus carac. 
ters en les generacions futures. En frances, pedigrée. Pedigrat, o lli- 

natjat, adj. 
repicar, v. tr. Diversec practiques d'horticultura per tal <de fer 

multiplicar el sistema radicular de les plantes joves. En frances, re- 

p ique~,  
dard, m. Brosta especial, . ~ de fructificació, curta, gruixuda i erticu- 

lada, propia de les pomicies i per extensió de les pruneres i els cire- 
rers. En frances, dard ; en castella, dardo; en angles, s p g  

margotatge, m. Operació horticola qu'e consisteix a embolicar una'/-- 
part seria d'una planta amb terra o amb un material que siguir. hu- 
mits a f i  que al cap de  ternps aquesta part protegida hagi emes arrels 

i es pugui seccionar i doni origen a una planta nova. També s'anome- 
na, fer la corretgeta. En frances, marcottage. 

margota, f., o capficat a test, m. Planta i estar de I'operació cor- 

responents al margotatge. En frances, marcotte. 
amfimixi, f .  Unió del germen de  masculina amb el 

de  procedencia femenina en la reproducció sexual. En angles, amphi- 
mixis. 

foresia, f .  Transport involuntari "de larves o imagos pels insectes. 
En frances, phoresie. 

necton, m. Fauna d'animals actius que viuen a la superficie de 
les aigües. En angl&s, nekton. 

lotic, adj. Condicions biologiques de les aigües corrents. En an- 
g~es,  lotic. 



lenític, adj. Condicions biologiques de les aigües estancades. En 
angles, lenitic. 

escap, m. Part proximal de  les antenes dejs insectes. En castellh, 

escapo. 
cambra de fermentació. Es la traducció de cuverie (francas) i 

cocedero (castellk). 
fusta de botada. Una doga abins de treballar. En francas, mer- 

rains : en casteili, perchas partidas. 
L'expressió francesa cru, (cru de Thrace, Pylos, etc.), o sigui el 

conjunt de productes de les vinyes d'una mateixa regió que presenten 
els caracters generals anilegs. les causes capaces de modificar els 
quals són el sol, la mena de cep, les cures culturals i la vinificació. 
aquecta paraula en catalk s'ha de traduir per vi de tal localitat o de 
tal altra. Per exemple: vi del Priorat, vi d'Alella, etc. 

Aportem nous neologismes : 

aguacate propneustic 

scopula per¡pneustic 
scopa metapneustic 
holoptic apneustic 
dichoptic amphipneustic 
gonosomes cave 
giitandromorfismo 
tilosis 


