
1. - L'ELWCIO DEL LLOC DE LA PLANTACIO 

Per a esercir la indústria fruitera cal, com per a qualsevoi pro- 
ducció eoondmica, buscar el medi més apte per a ella, essent aquest 
un deis factors més importauts de que de#n i'exit o fracas de ia 
produ,cció. 

No cal discutir que si s'ha de competir amb un altre producto:. 
el medi del qual li &S m& apte i adequat que a nosaltres, es tenen 
e! major nombre deprobabilitats per al fra.cas, ~dunat que la nostra 
producció uecessita un factor més a reunir, un medi artificial. 

E l  lloc, e l  medi apte per la indústria fruitera, com en tota pra- 
duc'ció agrícola, ve jdeterminat per una serie de components : 

Factors climatol~gics ; factors econdmics i socials. 

F a c t o ~ s  ~L~niatolbgics 
Calor. - No solanient és un- miniin de teml~ei-atiira $0 que cal 

tenir en compte per a la producció uorm& d'un arbre. S'ha de tenir 
atenció a ,La mitjana del prn 'de  wgetatiu, i els moderns. estudis 
orienten a requerir una mitja determinada per cada, fase vegetativa, 
aixo 6s : floració, propia vegetació, maduració. 

Encara que. amb una mínima temperatura de garantia, els arbres 
no seran morts pel fred si no s'assoleis la mitja convenient, la pro- 
ducció ecoudmica sera un fracas. 1 aquesta mitja és d'uns Iímits 
.r+uits, essent igualment facil que no s'hi arribi com que es tras- 
passi. 

Així : un garrofer a la latitud de Barcelona, un si'c entrat a 
I'interior del país, hi viu, pero no hi Emita. Amb el mateix arbre 
110 liem observat tambk a l'interior dk Ca,lifdrnia. 

Albercocs produits tal C,oachela Valley i punt més al sud de Cali- 
fdruia, a 33'5' de latitud Nord, i temperatura mitja en els mesos de 
vegetació als voltants de 26'6", són els més pobres de .Ca.lifomia. 
Personalment hem vist aquelis arbres, i sóu ufanosoc, pero la seva 
fruita en el mercat d'alli és la que té menys preu. Donen la culpa 
al calor. qqe els fa petits, sense sucre i coriacis. 



La gro'ssa producció de fruites de Califbrnia es fa en comanques 
de condicions clim.&tiques diierents. Sabent aquella que amb tote,s 
les condicions de conreu aparentmv-nt iguais dóna millors qualitats, la 
seva temperatura mitja pot fer presumir quina Es I'dptima desitjada. 

Aisí els millors p r l s w s  es fan a Fresno, amb una mitja al  temps 
de vegetació de 26" ; els millors albercocs, a Santa Clara, amb 19'5' ; 
les millors pmnes, a Salita Clara i Sonoma, amb 18'. 

En la «#Cultura ,de l'olivier dans les differentes regio8k de la Sun-  
nissieu, per íb7inangoin, en remarcar que molt al sud, olivers uberrims 
donen moit mal oli, sens altra causa aparent que ésser un clima 
massa calent. 

Les gelades.-Sols és acotisellable arriscarrse al perill de les gela- 
des primerenques o tardanes, quan un bon mercat veí paga molt una 
fruita selecta, que el ilarg transport no pot donar, o quan una deman- 
da per un fruit, sols pot éssmer satisfeta amb frúit importat escassa- 
ment i difícil, de llunyes terres. 

Referent a a¡&, a: pocs quildmefres al nord de París, viatjant eii la 
línia que va a Le Havre, vegérem en unes costes, arracerats ben bé 
de cara a mig dia, uns albercoquers. Eren fora de la seva zotia nor-~ 
mal, i degut a la situació defensable de les geladGs, a la poda particu- 
lar (en parlarem més endavant) i proximitat de P,arís, podieu' donar 
bou resultat economic. 

Ad Sud de California, en llocs ben arracerats, i buscant l& pen- 
dents més protegides, vegérem avocados, chirimoyes, gnayabes, i fei- 
jms, en relativa quantitat. Aquestes fruites semi-tropicais tenen 
una demanda segura, i com que sols allí en tots els Estats Units s'hi 
poden obtenir dits fruits, més o menys, es dón:a el cas en principi 
anomal de que no essent ni les terres millors dels voltants ni dptimes 
pe1 conree de les dites fruites, gracies a l'ésser lliures de glafades, 
i per aisd les úniques on poder-s'hi atrevir a con.rear-les, són les. ter- 
res que tenen més demanda, i per aisd n~és  preu. Altres casos hi 
han semblauts. 

Probablement els recons de forta pendent i protegits de la desem- 
bocadura del Lto~bregat i Ebre, serien indicats per .a provar-hi aques- 
tes mateixes fruites dites. S'haurien de vigilar molt, estant expo- 
sa'des sem'pre a una glacada, pero pomdrien fer imites ,d'una demanda 
s'egura a Barcelona, i als mercats de Franca. 

Per aquests casos cal escollir terra protegida de vents freds, orien- 
tada al Sud, o ,Oest, i diuna pen'dent decidida, que fa'ciliti un perfet 
drentatge d'aire. Quan l'espticie fruitera ja és conreada en un clima 



millor, en que .a llargs períodes esde* alguna glqada, ja no calen 
tantes precaucions. Aleshores es va a la lluita contra gelades. 

Llum.-IJn altre factor del medi a tenir en compte és la llum. 
Per més que en tknimca fructícola és acceptada la necessitat d'un braa- 
caiu ciar, permetent filtrar la llum a tots els brots i fulfes, no per aisb 
hom reconeis igual importancia a l'a normal lluminositat del cel en el 
punt escollit. 

Evidentmeut SO que ésprofitós a I'individu borró o branquilló, 
no ho ha d'ésser al conjunt, é s  a dir a l'arbre. 

Efectes desconeguts de la llum sobre la vegetació, no és pas ex- 
posat dir que encara n'hi ha:. Poden ésser-hi efectes dels raigs llumínics 
en la química de producció d'aronies, de sucre. Esperiments en plan- 
ies, portats a cap per en %'. 161. Garner i H. A. Allard, permeten 
sentar la conclusió que els vegetals sols fructifiquen quan reben una 
esposició llumínica diaria d'una durada de  temps aeterminat. Un 
sobre-temps tendeis i produeis sols desenr~t l~ameqt  foliaci (1). Pero 
ultra aquests efectes encara no ben escatits, hi ha el de coloració dels 
fniits, reconegnt com causat ppr la llum. 

A propdsit d'aixd. E n  establiments de París dedicats al  comer$ 
de fruita de luse, vegérem fruits, que teuien g r a ~ a d a  una llegen,da 
del rnateix color natural del fruit, en un ions decolorat. És una. prova 
clara de l'efecte de  la Ilum, obtenint-se, mitjansant una tireta de 
paper, que té trapada la llegendai en qiiestió, enganxant-la; abans de 
que la fruita no trenqeés el color. 

Una plantació que sigui .projectada per a produir pel comer5 de 
fruita fresca, d s  que 2a que no tingai aquest principal fi, ha de tenir 
en compte la co1o~a:ció del fruit. Després de l'adaptació al traqsport, 
la bella coloració és la més desitjable qualitat de la fruita pel mercat 
en fresc. 

En aquest cas, de dues comarques d'igual producció fruitera, la . de cel més clar sera la que reisira, en desventatge de la menys favo- 
rescuda, quan siguin les altres condicions ignals. 

Un exemple repetit d'aixd es troba en les prunes japoneses per 
la venta en hresc, produldes a la costa o a I'interior (més clar) de Ca- 
1ifbrni.a. 

Diguem en relaició al color de fruit (encara que no trobeni ano- 
tat si Q un fenomen causat perla Ilum o pel calor), que a Bahia, Bra- 
sil, les taronges niai arriben a ésser grogues del tot, veienii-se de color 
verdós encara que completament madures. Igualvlent a Califdrnia, 
una taronja qúe es mañtingui sense .collir, a l'tarbre, .des& d'ésser 



madura i agafar la normal color groga, amb el temps tendeix a en- 
verdir-se. 

Hunzitat.-Bé que la humitat amhient sol ésser un factor conside- 
rat de poca importancia, ha és, pero, decisiva, principalment en cer- 
tes especiis fruiteres. 

S'ha de considerar la seva actuació, sota dos aspectes ben diferents. 
Un d'intrínsec respecte a l'erbre, i un altre d'estrínsec enib relació a 
l'es malalties que el puguin atacar, i ella fomentas. 

L'efecte físic d'absorció del calor i de retenir-lo a la vegada, que 
una atmbsfera humida fa, és lo que té importancia en la producció 
de fmita. Mentre que a I'hivern cal un alt prcentatge d'humitat, la 
qual cosa en privar la radiació solar a la nit i emmagatzemaat calor, 
fara petit el perill ,de gelades, caldra en el període vegetatiu una at- 
mdsfera ben seca, que permetra un facil pas del calor i Ilum, produint 
una inaduració més primerenca i sempre més perfecta. L'Urgell 
reuneix aquestes condicions més que cap altra comarca catalana. 

E n  aquest extrem s'hi ha d'ariotar un fet interessant i demostrat 
a bastament en la fructicultura dels Estats Units. Pomes de la ma- 
teix.2 varietat, produides en dues pmarques, una d'atmbsfera seca 
i d'altra hitmida, presentaran diferencies considerables. La del lloc 
sec donara una colliia primerenca, perO basta, mentre que la produida 
en I1:atmosfera bumida sera de fruita més tardana, pero considerable- 
ment millor en gust i coloració. Lo que pot explicar-se amb que la 
idiosincracia de la poma exigeix una atniosfera humida, que per- 
meti una llacgada de temps de maduració, suficient per a donar una 
fruita de qualitat en sabor i color. 

Parallelament, pero no tant accentuada, es porten les maduixes i 
mores conreades. 

W01t menyk marcat passa amb les peres. 
A les tarouges, llimes i pomelos adels trOpics els hi falta color i aci- 

desa, les quals coses són necessaries en el comers. La raó apareut és 
I'alta humitat atmosferica. Les millors taronges són les de climes 
calents i secs, veient-se arreu del món millor adaptades en regions 
subtropicals. 

E n  canvi, els llimons es porten millor en una atmdsfera humida, 
on a més de doiiar millor fmita, tendeisen :a donar-ne tot l'any (cosa 
desitjable) en lloc de sols a I'hivern com passa en Gis climes secs. 
És  perque quan miés demanda tenen eis llimons, és a l'istiu, i no a I'hi- 
vem, que és quan ve el grns de la1 collita. 

Am,b referencia al segon aspecte, una atmbsfera masca humidn 



facilitaut ei desenrotllament d'una criptdgams,, pot comprometrc 
una praducció fruitera. 

Recordi's les dificultats que aiud origina en els hiveruacles. 
Nombrosos casos hi ha al Nord A d r i c a  .de fruiters que sols! po- 

den &ser coureats a Califbpia a causa de l'atmdsfera seca que té. 
A les altres encontrades de lai nació moren irremissihlement atacats 
per criptdgames. Tal és amb el cirerer atacat d'un xancre, de la 
fusta, i ei perer atacat de la: feridura o xau'cre pel Biacil Amylo- 
voms. 

P1uja.-La humitat del terreny t é  certa relació amb l'.afmosf&rica, 
pero s'ha de considerar en aspecte diferent. 

Per $0 ja dit, que una ahundaut humitat pot afavonr de tal manera 
el desenrotllament de malalties, és un factor, doncs, .a considerar. 
Igualment una determinada .humitat en un terreny caldri tenir-la en 
compte en fer la: plantació pera. posar-hi el peu que millor s'hi adapti. 

ETemvist a tot arreu que 13a humitat del terreny és la determinant 
més principal del couieu que cal dar a un fruiterar. Ida mateisa es-. 
@cie fruitera que esigiri un acurat conreu net en una looalitat, ad- 
metri, treballari millor, associant-hi un ahsorheut conreu ,de farrat- 
ges, en una altra localitat la humitat del terreny de la qual, més cres- 
cud:a, ho precisi. 

E n  determinades pro'duccions fruiteres (secatge ,de fruites) havent- 
se de fer el sec~atge al  sol, cal que no hi hagi un regim plujós coincidint 
amb la temporada de secatgc. 

Pot estendre's aquest requeriment ai la collita de qualSevoi fruita, 
sigui la mena que es vulgui i per al fi que es vulgui. Una fruita per 
a guardar o per a transportar, vol iin temps sec p e r a  ésser remenada. 
L a  solució per aquestaj dificultat, es  troba en varietats la maduració 
de la qual fugi de la dita coincidencia. 

Una pluja suficient a I'hivern, pot ahastir perfectament tot l'any 
vegetatiu, ,o bé sols fins a un tcert període de Pany, el que calgui per a 
fruitar. AIeshores una maduració primerenca, abans de I'escom- 
nient, pot permetre una prodiicció e'condmica en el determinat lioc. 
A Califdrniai en la regió de Vacaville, ben ssecauera, amb varietats 
totes primerenques, en ah%lut, tenen la base d'una prcrducció pro- 
fitosa. 

Perb en conjunt podem dir que no hem vist el conreu de iruiters 
en seci. Ni les oliveres i ametllers, que gairebé solament les. compre- 
nem en terres de seca, hi són allí pianbades. Igual que pels altres ar- 
bres només o'hi han utilitzat les terres de regadiu. 



No es fien de que els secaas puguin donar la humitat suticient per 
les collites que exigeisen els seus arbres. 

Sols ,algunes regions hem vist amb arbres en terres no regables. 
Pero eren terres privilegiades per frescor i pluja a l'istiu, i encara 
les varietats que més hi eren esteses, eren totes de fructificació pri- 
tnerenca. 

Factors eco&-ics i socials 
Sempre una indústria s'obra ni& facilment pas alla on lii té una, 

tradició que no alla on hi és nova, sigui perqut? e1s obrers del pais 
són familiars amb la tecnica, sigui perque les successives collites han 
obert ja camins escorredors cap al mercat, o perque hi ha una. fama 
que acredita el producte i el fa demanadís, sols perqut? és d'un deter- 
minat país. 

Bí. que a vegades la tradició és semi falsa, i Ilavors, dels avantat- 
ges només se'n dcuen trobar la meitat igualment. Una cosa d'a- 
questa Uei passa a Espanya en lo que es refereis a fruites. Té crea- 
da una; fama europea, p t s e r  mundial, de l'abundhncia. i excell4ncia de 
les seves fruites. Pero, com que aiso només és veritat ielativament, 
aquesta producció no compt'a ni asnb homes tecnics, ni amb mercats 
ja criats i ficils, i que deniaqin els seus productes, que d'altra part 
sols ekisteisen per a una petita demanda. 

Encara que un país amb tradició per a una indústna tingui 
avantatges per 1'4sit i sJh3 d'aconsellar alla la multiplicació i in- 
tensificació, no s'ha de cakre en I'error d'acceptar aquest lloc com 
el millor i bnic, perquh hi pot haver un altre país de condicions 
natucais; tals, que permeti Iluitar emb aventatge amb el de tradició 
ja feta. 1, uiltra ds aventatges d'ordre natural, n'hi han d'altres 
d'ordre economim-social que poden &ser la adetesminant de I1t?sit 
per una. produc'ció, mentrui la seva influt?n,ciat hi arribi. 

En aquest ondre d'avantatges, Catalunya esta ben placada. Ibe- 
ria té fama per les seves fruites en el mercat europeu i per la pro- 
simitat no hauríem de temer els paisos en altres latituds d'iguads 
condicions climatiques que les nostres. 1 quant a Europa, cap té 
el cel com siosaltres, essent, per tant, I'úniac país capa$ de produir 
en quantitat per abastir les ganes .de fruita tdels 400. milions d'euro- 
peus. 

L o  dit és veritat, sempre : i ,fins en els casos de petites produb- 
cions a I'entorn de les grans ciutats si bé es mira, són justa;ment per 
a confirmar da dita teoria. 
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Al voltant de les poblacions, competint amb les comarques natu- 
ralment afavorides, s'hi troben produccions petites i escolli~des, per 
a fornir el mercab selecte. Coln a fenomen simultAni d'aquesta 
producció per al mercat selecte, s'ha de notar que ho és feta de 
les fruites de varietats més escollides que es coneisen. Quan esis- 
teix aquesta producció local al voltaut dels ,centres urblans, cerqui's 
allí la fruita de varietat millor per a la taula. 

Entorn de París s 'h i fan les peres selectes. E n  els voltants de 
Perpinya s'hi veuen molts albercoquers i presseguers que també 
la proximsitat .de París els fa I'esit assegurat. 

A¡S voltants de Nova York, FiladPlfia, Boston, etc., hi ha frui- 
terars no mo't estensos que produeixen maduises, móres, que no 
es poden transportar amb el vagó fred. Encara que els préssefs, 
per esemple, els poden portar de molt lluny, com que pel llarg 
viatge es  necessiten varietats un xic bastes, a l'entorn d'aquestes 
grans ciutats hi ha presseguerars sols per a fer varietats selectes, 
que si haguessin de sofrir el llarg viatge des de Califdrnia no po- 
drien fer-ho justament, per la seva delimca~des~a. 

Fent paraíiel, Barcelona p t  k n i r  al  seu voit una petita 
per a fruita delicada. E s  el cas de les figues de col1 de dama, dels 
voltants, que competirau sempre per llur qualitat. 

e s  la mateisa raó que permet explimcar $a vida dels hiverna- 
cles, amb el seu costós conreu forsat de plantes. 1 a mida que la 
produc,ció d'una comarca privilegiada s'intensifica, i abarateis, i 
els transports escampen-eis productes a tot arreu, aquests hiver- 
nacles han d'anar desapareixent. A les ciutats fre'des del Nord 
dlEuropa, desapareiserien bon sic els establiments de forsatge de 
v&dures i fruites, com ha passat ails EE. UU., on sols n'hi queden 
ja uns pocs per flors, aisí que es fes la invasió de fruites dels llo'cs 
calents. En so que fa referencia a l'ordre polític, hem ,dJestar guiats 
a produir alid que és més dificil produir en els altres pa'isos euro- 
peus. E l  nostre m ~ j o r  mercat de fruites ha d'ksser fora del nos- 
tre pa,ís i per aixd ens cal preferir produir aquelles fruites que 
mai, iii amb I'ajuda d'un aranzel protector, puguin ésser produides 
alla on ens proposem vendre. Perque aquesta protecció ,arauzelAria 
fatalment ve quan'cal defensar el propi país. Gs F'ran~a,  defen- . 

sant els seus vins. Nosaltres hem vist els Estats Units posar 
aranzels als llimons italians per a salvar i ajudar la seva producció 
nacional. 1 ara estan els productors d',ametlles de 'Califdrnia dema- 



nant una defeusa ,&anzeliria contra lJametlla europea\, que en realitat 
&S la catalama. 

Per aisd, davant d'aquest fet, en voler establir un fruiterar 
de pereres o pomeres ací, cal pensar que possiblemeut les poden 
prcduir també en qualsevol iloc de Franfa o altre país. 

Un mercat proper geograficament, o bé proper per facils comu- 
nicacions, és una altra de les coses que s'han de ben desitjar, pel 
caracter alteratble d'aquests productes. 

Una comarca poblada densame-nt, donat que e1 conreu de fmi: 
ters 6s molt intei~s, requereis molts brasas. Seguiut la regla ge- 
neral, on més diuidi.dk la propietat hem vist, )ha estat en co- 
inerques fruiteres,on el conreu era més intens. A ,la vegada, com 
que calen forces obrers suplementaris, per a les epoques curtes i 
intenses de recollecció, precisen centres urbans propers, i la im- 
migració kemporera abastida per les cornmarques sense treball. A 
Calif6rnia per la fruita es fa aixb amb gent de les ciutats, o amb 
mexicans immigrats kemporalrnent; 

Respecte a i'obrer especialitzat, bé que en principi el creiem 
necessari, en la  practica no l'hem trobat un factor tan difí'cil de 
dominar. Pensem que alla on hi ha estensa una indústria, l'obrer 
especialitzat d'ella s'hi troba més en situació surant, m& facil- 
ment a disposició de l'iudustrial, sense que aquest n'hagi d'ésser 
esclavitzat, com allA on la iiidústria és en estat rudiinentari. L'es- 
porgar ho fan obrers qualsevols sota la direcció d'un coneixedor 
del que cal. La collita de la fruita, sois  .e11 pocs casos hem vist 
fer-la sota la inspecció d'un empleat especial, essent lo corrent fis- 
calitzat per l'amo. 1,'empac de La fruita sol estar a i a n s .  de dones 
dirigides per un coneisedor. Uempeltar, sí que és a mans d'liomes 
esperts. Ajuda a obrar aisí la divisió del treball f o r p  em- 
pleada. Sempre hi ha a la colla un que sap la seva especial feinu. 
i que és suficient per a fer obrar als altres amb els quals divideixeii la 
tasca. 

11. - L'OBTENCIO DELE ARBRES PER A PLANTAR 

Vzverzstes z aolol~itzadors 

El  viverista no és pas necessari que, com a Cataluiiya, sigui 
viverista de fruiters, d'arbres de ribera, d 'a~bres 'de jardí i de plan- 
tes ornainentals. Pot ésser-ho de friiiters solament. 



(Gravat 1) (tirariit 3) 

Fent tieba1ls:de polinitraiib en una pomera. Pomerar en escurar irflor. Ob<iervi'sl'herbei 

Observi's a la vegada: mena de  paperinis colgat. i el conreu acilrat que es deira; el 

U I B ~ L P .  poda de I'arbre, llerbei de coberta brancam m d t  bair, i. maiprat airb. sols un 
d'hivern. tipun eamú d'ercales de cailir fruita. prm de terra per a eonrcar al peu de  la soca. 

Conreu niednie. 

(Grava1 21 

Pereiar al mar(, amb ufanbs herbei per adab. Es una  sembra de graminiesi Ileguininaseri. 



i G r i r r l  41  
Tractor iriossegsnt un rascle dc plats. en un prerscguciai. pcr a pnirotitzar la tcrra depres 

d ' u n l  regada d'istiu. 

(Grava1 5) 

Noguerar. A I'csqucrrs. cls tuhs verti- 
c a l ~  que fan de hoca de rec r m h  el reguc- 
r6 suhterrani. Ohservi's CI conre" per- 

fectisnim. 

(Gravrt 6) 

Pon3era. ÉS a Calalunya. Aqued athre 
tC 20anys Lacaorade In seva merquinc- 
5. ests'en Csser planta1 de griol d'unal- 
t re l rhre i a haver-lo raponrt un any des- 
pres de I'allrc. amh el fi que n'aireques 
decan6. Ésunaniootradeais&riad'arhre. 



E n  k s  com(arques on hem vist el moviment de plantació d'ar- 
Eres, mmés esmorteit, per estar ja eii producció i sols tapant clars 
i cobrint falles, és on en els viveristes ho ereu de diferents coses, 
com ací mateis. Pero a les comarques on s'estava en períodi: de 
plantació fruitera, allí eren solament dedicats a fruiters. 1 com 
que una comarca es decanta m4s cap a una especie que cap a I'altra, 
surt prou econbmi'c ésser viverista d'unes poques especies. Aisd 
ja és en concordincia amb l'especia4ització, que hem observat en la 
major part de Califbrnia. 

1 en alguns llocs hem vist l'encertad+ combinarió de viwrs amb 
fruiters. Bs a dir, es compra una finca en comarca que e s  des- 
enrotlla cap al  conreu de fruiters. S'hi comeusa a fer plantes de 
fruiters, que en part es  venen, i se'n guarden uns pocs per a plan- 
tar a la propia finca. Aisí  d'any en any i ripidament es va plan- 
tant la finca de fruiters, fent servir la terra plantada ja, durant els 
dos o tres primers anys, per a posar-hi el viver entremig encara, 
a manera de planter, o de lloc de tresplant. Evidentment, ultra 
el negoci del viwr, es fa la plantaació molt m'és fhcil i barata. 

A'questa mena de nego'ci ja ara donaria 'bons ;resultats fer-lo 
a la comarca de l'urgell, en que s'bi comensa a plantar intensa- 
ment. 

Una altra manera de fer la plantació amb relació a la pi-oduc- 
ció d'arbres, és la següent, tanibé vista a les planes ceutrals de Ca- 
iifbrnia. Bs l'empresa que compra: una gran extensió erma, la 
posa en condicions de coiiren, hi fa les millores que calen, i una 
vegada en aquest 'con estat la parcella, la posa a la venda a petits 
agri,cultors, fent-los pagar un preu molt major que l'inicial, pero 
anib considerab1.e~ facilitats per als pagaments. 

Aquestes empreses solament reisen segujnt els procedimcnts co- 
inercials en voga al país. 

Per de prompte, entengui's que essent els EE. UC. un país 
ilou, mercks a aisb i també al carictw aventurer de gent no assen- 
tada, hi ha un actiu moviment en la propietat rústica. Aixb per- 
met i fa necessiria en tots els centres urbans, fora deis n14s grans 
e n  contrades merament industrials, I'existencia de nombrases i for- 
tes agk~icies de compra i venda de finques. 

L'empresa comercial que va a posar una tema erma en conreit, 
es posa en contaacte amh totes a'qiiestes agencies, els ofereis comis- 
sió, i les proveeix de materia,l de propaganda per atraure els pa- 
gesos que puguin tenir ganes de canviar de &enNa de conreu, en 



els que estan al punt on els estalvis fets els permetran indepen- 
ditzar-se, als rics que voleu fincar-se, als obrers de la indústria 
que, cansats i amb' algun estalvi, volen a ultransa fugir de la 
ciutat. 

1 per aixb fan tota mena de propaganda. Utilitzeu els perio- 
di,cs. 1 de manera ben snggestiva fau una raó de molt pes, per 
la majoria d'aquella gent. Solament Califbrnia en el Nord-America 
disfruta d'un clim~a temperat i sanitós. Solament alla hi ha l'abuu- 
dan'cia de fruites. 1 mitjansant fotografies escollides, i nelacions 
atraients, van a agafar per tots els Estats Units el que desitja com- 
prar una finca. 

Els  que fan aquesta empresa no són sin6 comerciants. Sola- 
ment tenen en la dimcció un o alguns tkni'cs agrícoles per les coses 
del camp, que els negociants no sabrien fer. 

Supocem que una empresa comercial pos& e n  conreu finques 
grans ermes-del nostre país, i bo i parce'lades, anés arnb ia pro- 
pagauda del' sol, del cel i de la frui,ta dJEspauya als pobles del 
Nord dlEuropa, i no trobem una raó per pensar que no fos de re- 
sultata. Demés 'que, posades en facilitats de pa.gaments, fins entre 
els nostres pagesos i rics, s'hi trobarien compradors. 

A tot Chliibrnia, aixb s'ha fet, i es  +a molt. L'únic perill en 
que han caigut, és que el venedor, grhcies a Ima propaganda, en- 
ganyi ai comprador, contractant-li a un preu que no li permeti I'exit 
econb2nie. Llavors, surt  una empresa que fracasa, i que de ve- 
gades solament ha servit per a e m p b n r  el terreny. Fan parcelles 
de 10-15 hectarees i menys, de tres o cinc quan són fruiters, co- 
mensant ain~b un pagament baix i anant pagant interes de les 
quantitats que deuen, fins als 10 anys en quP acaben. Els cos- 
turns econdmics del país són de donar un terme mig d e d e u  anys 
per al pagament. . Aquí, amb condicious eco'ndmiques difereuts, pot- 
ser caldria un .altre termini. 

Un viverista que té I'esclusiva de poder fer el comer$ d'una 
determinada varietat, que sigui ,de valor, es posa a plantar terrer 
;amb aquella sola varietat, que, a punt d'estar en producció, o abans, 
el posen a la venda. Calen capitals quantiosos, pero allí apareix 
de bons resultats econdmics. Ara mateix hi ha als voltants de 
Gtockton CCalifbrnia) una empresa posant centenars d'ie'ctarees 
plantades .de figueres d'una sola varietat. 

Ktspecte ,a les discussirons de que s i  calen arbres criats en bo- 
]les terres, o en ierres rnagres perquP donin 21 maxim resultat, han 



adoptat el fer planters en bones terres, la, qual cosa esta molt en re- 
lació amb les kories que més endavant exposarem. 

Peus 
Per ametllws, usen només el bord dla&etller; E l  préssec p t  anar. 

Pero ni I'aibencoquer, ni el pruner no els donen resultat. 
Per albercoquers, M que s'nsen els albercoquers, els pn~ners  i 

els presseguers per a peu, el més usat sembla que és el presse- 
guer ; aixd ben d'acord amb les seves terres fresques i soltes. L>ex,- 
periencia seva confirma el pkrill d'usar l'ametller com a peu, que 
dóna una mala unió i tard o ühora  6s trencada pel vent. 

Pel c q u i  s'ba usat molt el Diosp.lrus Virginiana, una especie 
nadiua dels EE. UU. Darrerament totbom aconsella, i ja es creu 
forca, a usar el D. lotus, una especie nadiua de Xina. Aquesta 
especie, que es coneix amb el nom vulgar de caqui d'ltdlico, és 
aconsellable per Catalunya, puix que és la més habil per a terres 
pobres i exposades a secada. 

E u  ceps, res de nou, sols que les seves terres, de difícil aceés 
a la filloxera, els prrmet molt l'ús de peu europeu. 
' Per cirerers, s'usa el Mazzard, pero molt més el Mahaleb, en aixd 

igual que aquí, pero fent esclnsió completa del peu cirerer. 
Pel codomyer, les estaques d'ell mateix. 
Per figueres, les estaques d'ell mateis. 
Per gers, les esbaques o tanys de  soca d'ell mateix. 
Per nwrers, les estaques o tanys de soca d'ell mateix i cap- 

ficades. 
Per a m a g r a w s .  Fusa  molt %'estaca. La reprodncció per lla- 

vor no dóna progenie fixa, exigiut l'empelt. 
Per a wguer ,  s'usa el noguer negre del nord del país ; és l'es- 

$cie jaita Juglans Hindsii. Tamb6 és usada I'especie J.  califor- 
nica i la J.  nigra. 

Mes recent b l'ús ,deis peus híbrids següen.ts : el Royal, que és 
J .  nigra per J .  Californica ; i el Paradox, que és el J .  C,alifornica. per 
J .  regia, 

Per a obtenir aquests híbrids es fieu de fa naturalesa. Es conta 
que tenint les dues especies al costat l'una de l'altra, el 50 per IOO 

de les llavors són creuades, dmant els, consegüents híbrids. En  , 

néixer, les plantes febles solen ésser les no hibrida,des. 
Per a oliz*ers, res de nou. Sols que es provava recentmentd'ob- 

tenir bords de llavor. 



Per a pereres, s'havia usat el codony, perd poc, i ara pot dir- 
se que sols se'n troben en els jardins particulars. En la plantació 
a quatre vents sols s'usa el perer. Quan els nous rnet~~des de poda 
els permetin avancar la pqoduwió de les pereres, segurament aca- 
baran d'abanmdonar 1'15s del codonyer com a peu, usat ara s:ols per 
la raó ,de fr~ctifica~ció jove. En  I'actualitat, estari en d'in- 
troduoció de les. especies P. usuriensis i P. calleryana, les dues es- 
pecies asiatiques (3). La valor'd'aquests dos peus és la seva resisten- 
cia a les malalties d'aquell país, el xancre, i el pugó llenós. Els 
resol aixd, sols que ambdós amh dificultat donen un tronc que sigui 
alt per als arbres a quatre vents. Perd ho solucionen fent un sobre- 
empelt, essent la fusta intermitja Cuna  vanetat de peres dita uSur- 
priseo, que també és resistent a les dites malures. 

Per a pom<eres, s'usa la mateixa pomera feta de Ilavor, i res 
més. Hi ha una varietat, la Nortltern SPy, que és completament 
immune al pugó llanós. Com que no es reprodueix aquesta: qua- 
litat en la seva progenie, s'han de valdre per propagar-la de mit- 
ja is  costosos i difícils. E l  millor procediment és empeltar un bord 
amb cl aNorthern spyu, quan aquest és a uns 0'30 metres crescut, 
empeltar-hi a aquesta altura la varietat que es vol, i alechores plari- 
tar I'arbre més profund perque tregui arrels la iusta resisiient. 
Quan aquesta és arrelada, treure el bord de la base, a fi que sols 
hi hagi arrels de fusta immune. Méc o menys, aixd es fa, perb 
poc, segurament pel preu a que surt. Tenim. iniorrnaci6 de que aixd 
és molt més general fer-ho als pomerars de 13AustrAlia. 

Per a presseguers, res de uou ; principalment presseguers i un 
xic l'ametller. SS preferit el pinyol de préssec groc. 

I'er a pzmeres, deixada a part la practica d'usar griols de la 
soca, ara sols s'useu plantes de llavor de mzrabolant o de 
damson. 

Proves ad'empelt en peus de presseguer i albercoquers no són 
massa satisfactdries, sobretot en aquest daror,  perque no fa boua 
unió. 

Proves extenses en ametllers han adonat bon resultat. 
Per les ribes, I'estaca d'ella mateixa. 
Per a tarmgers, s'ha abandouat el fer arbres sense empeltar, i 

ara gairebé és tot peu de tarongers agres. 
Per a lliinonars, el peu més usat és la taronja agra feta de 

llavor. 
Per a tarongers i Ilimoners, tamM s'usa el peu de pomelo. 
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Origen i obtencid de llavors 
Hem vist que hi ha un comer$ de certa importancia en la m,ateria 

prima (podria &ir-se), pels viveristes. Els Estats Units compren 
a Europa una bona quantitat de llavors de prunera, cirerer, pomera 
i perera. 

La llavor de prunera prové principalment dels voltants de PA- 
dua (Italia). La deS cirerer (mahaleb) o Santa Llúcia, del Nord 
de  F r a n ~ a ,  en la  regió on és espontinia. Da 'de pomera i perera, de 
la Bretanya. 

E l  corrent era que la prunera anés directament a Califbrnia,. 
Pero el cirerer, pomera i perera, rebien les plantetes o la llavor a 
l'est dels Estats Units, i una vegada crescuts allí, es  remetien a 
Califbrnia, on s'empeltaven pels viveristes i després es venien. 

Les uoves condici'ons econdm~iques no fan tan avantatjoses aques- 
tes combinacions, i ara es  tendeix a suprimir la importacib, o a 
rebre directiament la llavor. 

La llavor de préssec i albercoc I'obtenen facilment de les fa- 
briques de conserves, i encara millor de les indústries que assequen 
aquestes fruites. 

&S fruites de llavor petita i molta polpa, pomes, taronges, pe- 
res, caquis, codony, etc., es deixen podrir, i Uavors es deixata la 
fruita en aigua, i en dues o tres rentades que'den les llavors netes i 
separades de la polpa. E n  realitat, en pomes i peres es poden uti- 
Iitvar les de Xes indlctriec que treballen aquestes fruites. 

FIi ha un recent estudi k t  per F. T. Bioletti, de la Universitat 
de Califdruia, en el qual s'assenyala que un 20 a 22 per IOO dels 
piuyods .d'oliva són buits. Bo i fres'cas, el1 els separa dele que són bons 
i plens, mitjansant una sodu'ció de sal al 25 %, en la q ~ a i  es posen, 
siirant-hi els dolents. Llavors espuuta els pinyols. bons pel cap més 
,a.gnt, servint-se d'unes alicates tallants, i així, bo i espuntats, els 
sembra al planter. Als cinc mesos, els trasplanta en tema bona, i en 
files. Cuidant-los bé, als tres auys ja són empeltats, i Ilestos per a 
plantar (2). 

Treballs del viver 
E n  eIs vivers s'usen metodes difereuts segons lo deliades que 

són les plantes joves. 
E n  les fruites de grana (més delicades en general), es fa ús 

d'un pl,anter, en tenda, sota vidres protegit, i sembrant les plan- 
tes espesses pera  trasplantar a ple aire quausón més grosses. També 
es fa la sembra de llavor grillada en ple vent. 



Els tarongers es tenen sota canyissos, fins a rnés ,d'un any 
d'edat. 

Les fruites de pinyol, com quc són menys delicades, s'arreglen 
diferentment. L a  llavor és estratificada fitis que es vol acabar l'hi- 
vern i llavors. s'humiteja més perque comenci a grillar. 1 en veure que 
no es perilla m&s de fred, si  els. pinyols són ben ba'dats i l'ametila 
grillant; es porten al camp, i es sembren. Per aixb s'obre un solc 
amb arada i un obrer va posant la llavor grillada (sense .closc~a) dins 
del solc i hen espessa, a uns dos o tres centímetres, cobrint des- 
prés amb poc gruix de terra. Els solcs es dan espaiats de cap a 
un metre, aquestes fileres, posant-los entre les fileres d'arbres joves 
de I 'wy o de l'any anterior. Es posen de tres a quatre files d'ar- 
bres entre fila i fila d'arbres definitius. Arreglat d'aquesta manera, 
és mtolt m& fkcil el plantat i cobretot les feines d'herhejar i des- 
crostar, que es fa amb animal amb un cultivador passant per entre- 
mig deis arbrissons. 

Respecte a cures cultura~l,s, dieut que s'escolleixen terres ho- 
ues i !que es reguen abastament, esta dit tot eE que se'ls fa. 

L'empelt l~niformement en els arbres de pinyol és a uilet. E n  
els altres és, a vegades, a pua ; a vegades, a borró. 

Els arbrissons que s'empelten a pua, essent a i'hivern del pri- 
mer any de vegetació del bond, s.>arrenquen de terra, es porten a un 
cobert, i allí es fa l'empelt. S'arreglen i es tornen a colgar a tema, 
,pero espaiats uns 0'25 m. 

Després d'un any de crescut l'empelt, sol estar al  punt de 
veudre. 

Potser la única especie en que no fan aquest tractameut, sin6 
que empelten sense arrenc,ar, és en els nvguers. 

Quan es fa l'empelt a uilet, sempre es fa in szitw sobre I'arbre. 
Empelten tot arbre que 6s prou gruixut per a posar-hi un borró, 

que &S quan a 5 cms. sobre el terreny té un diametre mínim de 
3 a 4 cms.. Un dikmetre així el tenen amb facilitat el mes de julio1 
del mateix any en quP han nascut. Aquests mateisos arbres, si 
l'empelt ha anat bé, en venir la tardor ja tenen un crescut braucam 
i desenrotll'ament, que els permet ésser venuts per a plantar al 
fruiterar en el lloc definitiu. Aquesta, pérb, no és la regla gene- 
ral, sinó que molts, en arribar l'hivern, han d'ésser trasplantats i 
més espaiats, i passar encara un. altre any al vives. Tenen una 
especial manera de ger l'empelt a uil, que és com segueis : 

Els borrons que s'han d'usar es preparen previament. Quan es 



5-01 comencar a empeltar, que, com hem dit, no és pas a un pe: 
iíode fisiol6gisc fix, ni data determinada, sinó que es  comenca quan 
el peu és prou gmixut per assentar-hi un borró, i que sol ésser 
als mitjans de juuy, es passa uns deu o quinze dies abans a arre- 
glar els borrons en els arbres pares (vegi.'~, en parlar de selecció, 
per saber el que es demana per arbre pare). E s  trien brots labe- 
rals, és a dir; no els terminals de brauques principals, i el crei- 
sement dels quals sigui, per bant, no massa intens. L~lavors aquests 
brots s'escapcep un sic de la punta. Si s'ha jutjat malament la in- 
tensitat de creixemeiit d'aquest brot, passara que als ,deu o quime 
dies, en tornar-hi a passar pe ra  treure borrons, es tmbaran aquests 
tots ,desenrotllats en ulls que van creixent per a fer brot. E n  can- 
vi, si la potencia de ci~ixement no era m a s a  forta, els borrons 
potser hauran tret una o dues fulles, s'hauran inflat, i ,dias, sota 
la pell, s'hauri fet un emmagatzemament de materia amilicea, que a 
la llarga provocaria u n  brot. 

Quan els borrons són embotits així, que per assolir-ho han 
despuntat prPviament els brrotc, s'hi p s s a  i es tallen eis brotc, i 
tot seguit s'escapcen totes !es ,hiles,, deixant-hi solament k1 pe- 
ciol arranat fins a i'ull. Els brots en paquets de 100-rjo brots s'em- 
boliquen en un sac moll, i es lliguen a la cintura de l'empeltador. 

L'empelt prbpiament dit es fa en sPne. Un home segueix els 
bords tallant les bransquebes baixes, fent lloc per a posar el borró. 
Llavors ve l'empeltad~r. A la m& esquema porta tres o quatre 
brots de borrons. A la m& dreta porta el ganivet. S'agenolla ; 
amb la m& esquerra a,gafa el h r d ,  cense deixar els brots de bor- 
rons, i a uns j cms. de terra, amb el ganivet, fa un tallet en + 
amb un sol cop de,ganivet i amb molta Ilestesa, aisecant eusems 
un xic la pell del bord per a facilitar la inserció ,del borró. 
Tot seguit, d'uu brot posat cap per aval1 se'n treu un borró, que 
queda sostingut entre la fulla del ganivet i el ,dit gros, sortint un 
sic la part inferior del borró del caire de 'la fulla del ganivet. 
Queda el borró en tal situació, que, apuntant-lo en el tal1 en + 
fet en el peu, s'hi fica molt facilment. Gricies al previ escaprat 
dels brots per a bomoms i de l'embotit d'aquests, i de lJ,habilitat de 
l'empeltador, en tallar el borró es treu borró sencer amb pell su- 
ficient i seuse gens de fusta adherida, disminuint aix6 considerable- 
znent la feina. 

Una vega'da fi,cat el borró, l'empeltador ho deixa, i un altre npe- 
rari darrera, que porta un paquet de fils llargs d'uns 0'15 m., fa 



la Iligada, sense fer nus ni llasada, posant els caps sota el fil ma- 
teix. Un altre obrerdarrera, ressegueix el Iligat, sols donant una 
estrebada als caps del fil. 

D'aquests obrers, sols l'empeltador i el primer lliga'dor teuen 
la rapidesa d'operació igual. Perd per les altres feines dites eii 
passen inés via, i el. mateis obrer que davant anava desbrossant, 
quan té feina avansada, passa darrera a resseguir els lligats. 

Després d'un o dos dies d'empeltar, es passa a es'capcar 1le1:- 
gerament el bord. Al cap ,de sic o vuit dies, es passa a treure la 
Iligadura, que es fa :amb un cop de gauivet ,damera del puut d'in- 
yerció del borró, tallant el lligam. Als 13 o 15',dies, el borró (em- 
pelt) ,c'omensa a créixer i s'hi passa la a escapsar ben bé el bord, 
solamnt  deisant-li un brotet secundan, pero sencer. Als 2 0  o 22 

dies, I'empelt, .francameni desenmtllat, ja es passa a coronar el 
bord a uns 2 o 2'5 entímetres sobre el punt d'inserció del borró. 

Si hi ha falles, és possible sovint, reempeltar més amunt en el 
makeix estiu. 

Als grans vivers s'acaba la feina ben avansat l'estiu, en acabar 
l'agoct. Per suposat, els arbres més enaarrerits, han de romandre 
segurament l'any següent en ed viver. 

Deis obrers, sols l'empeltador és un iobrer especialitzat, i de 
feina més pagada, per lo difícil. Els altres obrers són obrers del 
camp, qualsevols i que no ,cobren cap suplement. 

A i'obreli empeltador li exigeixen fer sobre zoo empelts l'hora, 
arribant a 300 quan el bord és gruixudet. Suposant que els dos 
altres obrers ajudants cobressin a preu d'empeltador i amb un mí- 
nim de 200 empelts, tocarien 66 empelts per obrer i hora. 

Ací a Catalunya, que s'opera diferentment, segons refereucies 
d'un espert viverista, el senyor Dot, no es pot esperar per obrer 
gaire mks de 50 empelts l'bora. 

Aquesta manera d'empeltar, a Califdrnia, ultra poder ésser de 
profit econdmic el cou2ixer-la ací entre nosaltres, és un bouic cas 
de divició de treball aplicat a l'agricultura. 

E l  comer$ d'arbres esta forqa avanqat i té relatives garanties. 
Així, a les factures de venda; no sols s'hi especifica la varietat, 
sin6 que també el peu en que va, i els anys que té ~l'empelt. 

Els arbres es solen cotitzar segous la granaaria del diametre 
de l'empclt a un pem. sobre l'inserció. S'usa més aquest sistema, 
que realment *dón,a més i,dea del que i'arbre és, que no pas el de 
donar preu per alcada de l'arbre. 


