
VII. - LA REjGOL-LECCIÓ DE FRUITA 

Les fruites qua es deixen caure a terra 
La manera d'utilitzar-se certs fruits és tal, que no és cap in- 

convenient el que no siguin tractats curosament en alleplegar-los. 
El desitjable per alguns frnits, com ametlles, avellanes, nous, 

garrvfes, és que madurin uniformes, i que, ja madures, caiguin a 
terra. 

També poden ésser-hi incloses k c  prunes i figues. A Califdr- 
nia es permet que ben madunu a l'arbre per a obtenir m2xima 
dolcor i vagin caient a terra, d'on s'amepleguen per a ésser por- 
tades a les eres a assecar. Solament en aqpestes dues fruites es 
permet aixd i es desitja. Fins hi han varietats. que són en di.cf.avor, 
perquP la pruna, encara que sigui madura, no cau a tema. 

L'experiPnda els ha ensenyat que les prunes madures, enca- 
ra que caiguin pel seu propi pes a terra, no es fau malbé, i que 
poden assecar-se kant be eom si s'haguessin mllit a m&. Així, doncs, 
es deixen caure de I'arbre, i es fan arreplegar per obrers que bo 
fan a preu fet. Hom diu que és una feina malt pesada, i que la 
canalla 6s qui la fa millor perquP li és més facil doblegar-se, estant 
de cara a tema tot el dia. Vamo vol que la fruita sigui ben ma- 
dura, i que quau hagi caigut a terra, més :aigua baur2 perdut, 
i menys pesara. Per aixd es posa per condició a l'obrer que arre- 
plega la frnita, qúe ha de passar tres vegades pel fruiterar, i que 
sols en l'última li ser2 permes somoure I'arbre per a fer ,caure la que 
hi quedi. 

Els préssecs i albercocs, encara que s'hagin d'asseear, no es 
permet ni es desitja ,que caiguin a terra. S'esquerdarien, compro- 
metent la qualitat de l'assecat. 

La manera amb que s'ntilitzen altres fruits, requereix ben di- 
ferent manera de tracte eu collir. 

RecoElecció de la fruita destinada al cdn8erc m fresc. 
Les m2ximes prccaucions que s'han de tenir en collir, és quan 

la fruita és destinada a1 comer$ en fresc. 
Per de prompte,, entengui's que gens de fruita eaiguda a terra o 



corcada 6s portada al mercat, com no sigui pe1 mescat local imme- 
diat, i encara destinada al client més íufim. 

Saben que la pell de la fruita és la major barrera que pot ha- 
ver-hi al  pas dels microorganismes capasos de viure sobre la pol- 
pa destruint-la. Saben que una ferida, per petita que sigui, és en Ba 
barrera una porta esbatanada al  pas de totes les infeccions. Aquests 
dos coneixements dicten les precaucions que prenen en el 
collir la fruita. Abans que tot, tenen cuna de collir la h i t a  
amb cua. Si la cua, o peciol, s'arrenca, ja queda oberta la porta, 
que deiem, en la muralla de la pell. Aixd ho cuiden per a totes 
les fruites, principalment les taronges i pomes, que són les fruites 
de més llarga conservació. Solament les móres, per be que seria 
molt difícil el collis-les anlb cua, es cullen sense. 

El voler collir les fruites amh cua, fa que c&ui una faisó es- 
pecial de collir. La fruita, si es prou petita, s'assenta en el pal- 
me11 de la ma, s'empeny cap al peciol, i, cloent un xic la ma, es 
dbna un inici de torsió i decantant i'eix del peciol a fi que es  des- 
prengui de la hranca, qi~edant adherit a la fruita. La manera d'és- 
ser de les taronges, faria molt difícil, sinó impossihle, l'exit d'a- 
questa operació, i per aixd han inventat unes estisores sense pun* 
xa, p e r q ~ e  en tallar el peciol no es fereixi la pell. (Vepi's gravat 16.) 

iCullen a' dalt d'escales individual5 i molt Ileugeres, portant pen- 
jat al coll un recipient per anar-hi dipositant la imita. 

Per a les fruites petites, i de  carn hlana, s'usen uus pots me- 
tillics, en els quals no hi cap més enlla de dos a tres quilos, Aixd es 
fa perqiie la fruita no s'hi masegui. Tal  passa amb les cireres, 
i e voltes amb els prksecs. 

Per a les altres imites, és més c o m n t  el cac de lona penjat al 
coli. Aquests sacs són de tela forta, pero fina. Són fets a manera 
de coixineres, és a dir, oherts pels dos caps. E l  cap superior té 
una nansa de la mateixa tela, que serveis per a penjar el sac al 
coll, i se  so'l fer que pengi al  davant. La boca de dalt té un cercle 
resistent, revestit de la mateixa tela, o de cuiro, fent així una boca 
oberta, i de caires llisos i arrodonits, que facilita el' pas d-entrada 
a la fruita cap a dins del sac. 

La boca inferior hem dit que era oherta, a m b p n a  anella a 
cada vora, que en doblegar-se el sac, i penjar les dues anelles d'un 
gauxo per banda que h i  ha en el primer ter$ inferior del sac, fan el 
saBc o bossa en candicions per a collir. (Vegi's gravat 17.) 

Quan hi ha prou fruita, el collido,r baisa de l'arbre o escala, i va a 



$a caixa. on es ficull la fruita, :desengansa les anelles, desdoblant el' 
sac, i amb cuidado fa que la fruita s'escorri cap a l'a caisa, assolint-ho 
d'una faisó ficil i ripida, sense macar la fruita, ni haver-se de des- 
penjar el sac del coll. 

Es interessant, d'aquests sacs, veure com són eliininades, fent 
ilises i poli,des totes les superfícies, les, pos,sibilitats de ferir la fruita. 

Igual cosa s'ha de veure en tot receptacle usat per al maiiipu- 
leig de la fruita. 

Les fruites extradelicades, com les móres i ribes maduises, 
són ,posades directament de la planta a I'envis definitiu en que es 
presenten al mereat. 

Per aixb, el collidor porta penjat del col1 una safata de fusta, en 
la qual s'hi asseuten, de 8 .a 12, her; capsetes de fullola de fusta 
ainb que tals fruites van al mercat. Pleus que té tots els en- 
masos, l'obrer collidor, va a descarregar-los a una ombra, on es 
posen aquests petits envasos en les caises graus, amb les qwals són 
portades al mercat. 

Les associaciolls de colliters 

La fruita que va a ésser assecada, comunament encara 6s de: 
pages q,uan es cull, i tot lo més té el compromís de veudre-la al 
3indicat a que pertany. 

Si la h i t a  ha d'ésser conservada, és corrent que la tingui ye- 
nuda de ja uns quants mesos abans, i sovint té diversos avensos en 
efectiu fets sobre el valor de la ven'da. 

Si la fruita es ven pel mercat fresc, e s  troba veuuda ja de temps 
a comissionistes. Pero més .corrent és que e s  veugui quan madu:. 
ra als comissionistes, en molts llocs són els mateixos pagesos sin- 
di,cats els que fan la venda, o la porten al mercat consumidor. 

Aquests Sindicats o Associacions de Colliters són de cada mena 
de fruita en particular, pero no indepeudents les de cada poble; 
estan federedes. totes les d'un estat, i la hderació és la que real- 
meut actua. 

És  corrent coneixer aquestes associacions amb el uom d'aEx- 
changeso (Borses). N'hi ha per a colliters d'ametlles, albercocs 
i prunes seques, préssecs i figues seques, pauses, peres, taronges 
i ilimones, uons, aquestes amb el carhcter de federació, pel gros 
percentatge que abarquen. Pot dir-se que unes amb altres agafen 
un promedi de 60 % de la producció total. Aquestes associacions, 
doncs, no són locals, sinó que agafen tota la  nació. 



Ultra aquestes, n'hi ha d'altres que són locals i que s'ocupen 
en el comer$ de fruita fresca. Aquests petits, s'assemblen molt als 
Siudicats dl:ací. De les :associacions grans, n'hi ha un pare11 
que sóu veritable tipus de federació, és a dir, una colla d'associa- 
cions locals, semi-autonomes, unides, tenint una casa i direcció ceu- 
tral. Són les d'ametiles, i de taronges. La  darrera dita acali'fornia 
F m i t  Growers Ex'change, amb lloc social a Los Angeles és un model 
d'.associació, l a  més admirable de tot Nord America, i pensem po- 
drieu envejar a les d'ací. N'hi ha d'altres qiie són una companyia 
comercial, més bé. Són una societat formada per nns quants grans 
productors i que tenen credit. Anuncien la constitució i ilenceu 
accions al mercat, podent-lcs comprar qualsevol. 

La societat rep i ven els productes de pagesos qualsevol, amb 
la qual cosa es paguen les despeses ,de ven'da, es dóna un interes 
crescut ai capital de la societat, i la resta es dóna a prorrata al 
propietari pages, productor dels fruits venuts. 

El pag& no intcrvé per a res en la direcció de la societat. No 
n'és soci, sinó que si li interessa firma un contracte per a vendre 
els seus fruits a través de la societat, fent-ne el contracte per 
un cert nombre d'anys a un preu mínim,, a cobrar a I'acte d'en- 
trega de fruits, i comprometent-se a pagar una multa per la no en- 
trega de fruits. Els beneficis que es facin per la societat, una 
vegada deáuides les despeses més amunt dites, es reparteixen als 
pagesos a prorrata dels fruits aportats. D'aquest tipus hi ha k s  
associacions dels colliters de paiices i la dcls colliters de préssecs 
i figues seques. 

Encara que en un principi semhla que aix6 no hauria d'anar 
bé, en va molt. Són potser les associacions més uZanoses de G- 
lifornia, tant, que 1'Estat ha hagut d'intervenir-hi, perque, contro; 
lant tota la producció, dominaven el comer$ i imposaven cotitzacions 
massa altes. 

Iies de les altres fruites, són d'un tipus intermig entre aquests 
dos explicats, les unes acostant-se més a l'un que a I'altre tipus. 

'lotes tenen I'encert de posar la direcció comercial en mans d'un 
cmanagero que no sdlésser pagksges,, siuó que és un-comerciant, i que 
fa les coses i les opera'cions, amh els procediments i forma que es 
segueix a I'altre comerc. Comprenen que és la manera de fer-ho 
per a triomfar. 

L'actuació de les associacions és recent, i quan elles comenp- 
ren a actuar, ja la indústria era grossa i poderosa. Ara, que amb 



la seva actuació de prop6sits definits i orieutació encertada i cons- 
tant, s'ha donat un major impuls a la indústria, cercant i afirmant 
nous mercats, així anant encabint la producció cada dia creixent. 

Una obsessió de totes elles és estabilitzar el comer9 i definir ti- 
pus, així donaut-li bases per a major moralitat, i a la vegada fer- 
lo més fAci1. En parlar del comer$ i indústria, exposarem fets con- 
crets d'aquest procedir, que són els que marcaren la millora. 

VIII. - OOMiERC DE FRUITA FRESCA 

La sortida més important de la fruita als Estats Units 6s amb el 
comer$ de fruita fresca. També se'n consum per a les indústries 
de conserves i de secatge, pero la primera representa el major vo- 
lum de la producció fruitera. 

La preparació per al comer9 de fruita fresca, requereix una se- 
rie de coueixements, o, millor dit, d'operacions inherents, que no 
són pas les més senzilles de la indústria fruitera. SS, potser, la 
part de la fructi~cultura en la qual té més dificultats el  colliter de 
poder reeixir, i molt correntment sol desenteudre-se'n, venent la 
fruita en I'arbre. 

Vengui com vengui la fruita, de totes maneres poques vegades 
arriba a ésser el1 qui porta la fruita al. consum. 

L'usual és que hi hagi eraljreses que es dediquin al  comer$ de 
fruita fresca, i que disposin de geut de llarga experiencia, i entre- 
nada en totes les operacions que aquect comer$ reporta, gent que no 
tenen cap relació amb el pages productor. 

' 

Ve't aquí les principals característiques. 

Organització & la reqollecció 
A California és prou segura i coneguda pels pagesos la produc- 

ció fruitera perque no s'estili gaire la compra de fruita en flor, o en 
un estat poc avansat de deseurotllameut. 

Quan la fruita és amanfada, sol apareixer el comprador, repre- 
sentant de les cases negociants. Bs un home experimeutat, que sap 
fer tractes, i que coneix bé a eop d'ull la producció d'un arbre, o 
fruiterar, i que coneix bé les varietats de fruiter, fius quan són en 
verd. 



L'unitat de pes a que compra sol ésser la tara. E n  fruites es- 
coilides, com morés i maduixes, la unitat sol ésser la lliura ame- 
ricana, o, encara, en aquest cas, es  fa ús del volum (un =pinta o 
aquartn). 

E n  ésser l'hora de collir, hi trameteu els collidors. Només els 
més graus productors solen tenir-se els colli'dors al seu compte. 

Per a aquesta feina, verameut important per a I'kxit final de 
la venda de la fruita, sempre que poden busquen coilidors amb es-, 
periencia, i fins en aquest cas hi posen !al front un capatas de con- 
fianca, i que en sigui gat vell, d'aquestes operacions. 

Aquest home ha de conkiser les diferents varietats en un fruiterar, 
a fi que no es facin barreges al coliir ; quau la fruita estaal  piint per a 
ésser collida, sabent fer  que sense ésser massa madura, ha sigui tot 
el que permeti I'haver-la de fer arribar al mercat. Per aisd ha de 
vigilar molt els collidors i els arhres per a fer-los passar a un altre 
arbre quan han acabat en un lloc la fruita en bones condicions. S'han 
d'aconsellar per aixd més de I'aspecte a la vista i del color, que no 
pas del tacte de la fruita. Aquesta és'la seva feina d'organització. 

Quant a la feina d'inspecció, ha de cuidar que la h i t a  es culli 
com cal, segons les normes exposades en l'anterior capítol. 

Sempre el capatas dels collidors ha d'anar vigilant que facin 
bé la feina. 

Es fa una tria inicial en l'arbre que consta dels següents com- 
posants : tria de varietat, tria de maduresa, tria de períecció (és a 
dir, que fruita que és corcada, picada d'un oceU, amb una ferida, 
et'cetera, si el collidor se u'adona, ja no es cuil), i tria de tamany 
algunes vegades. Aquesta última tria es fa en les fruites grosses, 
tals com préssecs, peres i altres de pell delicada, i per aixd l'obrer 
collidor va amb una o dues aneiles a la m&, amb les qnals mira el 
diametre de la fruita, si de cas el1 no té p r w  cap d'ull per a pre- 
cisar si és del tamany primer o segon. IColli'da que és la fruita, 
amb aquestes precaucions, i ple el recipient que té peajat al coll, 
el collidor baisa de l'escala, i aboca la fruita en caixes que hi ha 
a terra, i en les quals hi cap vers 20 quilos. Aquestes caixes te-' 
nen les característiques de  portar una retb'arva inkridw n dalt, la qual 
cosa priva que si s'estivcn I'una damunt de l'iltra, no puguin en- 
xufar-se, no aixafant-se així la fruita que hi pugui haver a &ins:. 
Demés, en les cares extremes de la caixa, hi ha buidati uns rifecs, 
que serveisen de nansa, per a remoure-les. Són prhctiques. 

Cada obrer collidor ha d'omplir-se íntegrament les seves caia 



(Grava! 16) 
Tipun d'eslirora universal- Un dels tipics de sacs 

ment usa1 pei a collir. peraeollir fruila forta. 
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( t i r a r a l  211: 
Capatas amb u n  plomer a la m&. destai>iini una  caixa plena de cirera. lent i r  rerisid de la 

feitla fetv per les envasadorec. 

(Gravat 22) 
A q u e s t n  caixa 
estfiobertodeso- 
breitot.perade- 
mostrar el siste- 
nia. Salo n'lxau- 
Tia d'estai d'en- 
trant. A sobre, a 
I ' e s q u e r r a .  es 

ves com aparei- 
xen le ics l rende 
fruita al meieat, 
quan es fa I'en- 
vas  anib paper 
i n d i v i d u a l  per 
cada frulta. com 
es ir practica ge- 

nerallctual. 

( l iraval 231 
Cistellets de hillola de fusta, dinr del5 quals es veu la maduira. mbres. ogeis i simllars. 

Posals en les arfates de furta e n  que es remeten al mercat. 



ses, no volguent-hi la coilabora'ció dels altres, i en cada caixa hi ha 
de deixar el seu núm'ero o senyal convinguda. Així el  capatas pot 
veure més facilment la qualitat de feina que fa cada obrer, i igual- 
ment en empacar-se el fmit, es pot saber així a qui es deuen les 
imperfeccions que puguin notar-se. Se solen pagar aquests obrers 
a tant! l'hora, i no a preu fet. 

Es  cuida que aquestec, caises, tant bon punt es,tan plenes, es 
portin al cobert d'empacar, i, s i  no, de posar-les a l'ombra en el 
mateis fmiterar. E1 que rehin el sol, els és tan doleut, que s i  per 
descuit hi han estat algunes hores, ja refusen la fruita que hi ha- 
via en tals caixes. 

L'essencial en la fruita fresca,, és que no arribi feri'da al mer- 
cat, i en totes les operacions del preparat, es  té cura d'aquesta con- 
dició primordial. Així, el carro per a portar la fruita des del camp 
al cobert d'empacar, es  recomana que sigui de quatre rodes, bais i 
amb molles, per a donar facilitat. 

Preparwió i pnqsemtaciá de la frzlita 
La fruita va cap a un local cnbert, on es fa 4'empa'c en els en- 

vasos que han d'anar aii mercat. 
Per a envasar, a algunes fruites, no els cal res : es~fiquen en els 

envasos tal com vénen de l'arbre. 
D'altres fruites s'han de .preparar. 
Les peres es cullen verdes, tant, que de vegades no han. tren- 

cat el verol, és  a dir, en un estat quei són immenjables i es deixen 
a la sala d'envasar fins que estan molt avancades. Aixd, que és 
una practica general, sigui quin sigui l'ús .a que es destinen les 
peres, es  fa perque madura'des fora de  l'arbre no tenen tanta quan- 
tieat de granets llignificats, que sol presentar la polpa: d'aquest 
fmit. A propdsit d'aixb, més enlla es parla de les practiques de 
maduració artificiai dels llimons i taronges. 

Algunes fruites, tals com Ilimones i taronges, pomels i manda- 
rines, i tam,bé a vegades les pomes, poden presentar, en arribar 
al cobert d'envasar, la pell bruta de tractaments, de pols, de fu- 
magina, etc. 

Llavors, la primera feina, en arribant, és rentar-les. !Hi ha 
maquines especial$ per aixd, i consisteixen en parells de cilindres- 
raspall, que tenen la superfície en espiral, i que rodea dins d'un 
bany d'aigua. Aquesta aigua, sol ésser una solució de sulfat de 
toure a 2-3 %. 



Les fruites són transportades pels raspalls, tot fent-les gira- 
voltar, .donani com a resultat el quedar netes, i molles de la solu- 
ció de sulfat de coure, que, en assecar-se, fa una finíssima capa pro- 
tectora d'invasió de criptbgames. 

E l  llimoner encara que produeixi tot I'any, dón:a, perb, la m2- 
xima quantitat de fruita a l'bivern en el be11 moment en que per 
la modta abundancia i poca demanadissa a causa del temps fred, 
tenen el mínim preu. Doncs I1inter&s del comerciant estar; en re- 
tardar la sortida de les llimonets d'hivern, fentj per allargar sa n a t u ~  
ral conservació, i després per afanyar la maduració dels. verds a 
I'istiu, per assolir el  mixim preu aleshores. 

Doncs M, quan escasseja aquesta fruita a I'istiu i hi ha fruita 
a l'arbre que té el tamany que el mercat demana, se l a  cull sense 
tenir per res compte del temps que és, si  la imita 6s jove o vella, 
i si és verda de color o no n'és. L'acidesa, que és p que es demana 
que tingui la fruita, és segur que la té. 

Pero li falta grogor, que el comer$ requereix en les Ilimones. 
1 el comerciant que aleshores té una aguda demanadissa.de llimones, 
fa pendre grogor a les iíimones que vénen verdes de l'arbre. 

E n  els soterranisi de les cases on encaixonen la fruita hi han les 
cambre~ per a conservar-hi la fruita fins al moment ,de vendre. 8 s  
un local fresc, amb circulació d'aire controlable, de manera que hi 
hagi humitat de 60" i una temperatura de capa-  ron. Les llimones, 
amb la cambra en bon estat, s'hi conserven molt de temps. sense 
assecar-se. Les que s'hi posen essentverdes, es compta que triguen 
un promig de qo dies a agafar el  color groc. S'hi posen encaixes 
d'una cabuda de 20 quilos, les unes sobre les aitres. Pero a l'istiu 
es necessita que les llimones siguiu grogues en menys temps de 
40 dies. 

Heu's aquí el que es fa quan, són ;arreglades i uetejades de fulles i 
brossa : es posen en una cambra elosa en la qual es crema o s'in- 
je,cteu els gasos de la combustió incompleta d'un oli mineral, Diu 
que sols poden usar l'oli destillat del carbó. E s  fa cremar en sumort 
de manera que faci forca fum. Dins de la cambra es registra una 
humitat de go", i una temperatura de cap a 26". Al cap de ro 6 1 2  

hores,les llimones tenen un b n i c  color groc, sense res que sigui ob- 
jeccionable en l'oior, aspecte ni gust. . . 

E l  mateix refeient a la conservació s'aplica a les tarouges, i 
quaq l e s  primerenques. poden assolir un  alt preu, s'arriba a fer 
amb elles tagbé el mPtode de coloració artificial. .' ,, ,~ .: . . 



Aquesta coloració peI metode de suat amb fum, encara que no 
eus consta, per no haver-lo vist, com ho vegérem pels fruits cítrics, 
tenim referencies que a I'est dels Estats Units es fa amb les peres 
d'hivern. 

Locals de comervació 

Parlant ac~cidentalment del tipus de fruiteria usat per a taronges 
i Ilimones, ve a tomb I'esiuentar la fruiteria o local per a guardar 
la fruita. En  realitat allí els és una qüestió que els interessa molt 
menys que no pas ací. 

En  la fruiteria hi ha tres problemes principals a resoldre. El  
que la fruita no es podreixi. Aixd ho han solucionat collint amb les 
precaucions dites i no intentant conservar cap fruita corcada que 
no sigui ben sencera. Resolen el problema procurant una pell sen- 
cera,. que fa de barrera iutraspassable als petits agents destructors. 
Per a facilitar el que la integritat de la pell es mantingui, després 
de triar la fruita per tamany i qualitat, la posen ja en la caixa en 
I'estat en que es portara al mercat, i així caixa i tot es porta al 
lloc on s'ha de guardar per esperar el moment oportú d'anar al mer- 
cat. Així s'eviten cops i remenar,.i la practica l'ha consagrat mi- 
llar metode que no pas el tenir la fruita solta. S h a  d'evitar I'ex- 
cessiva dessecació de la fruita, que ficilment e s  pot produir. Se 
la ' t6 per aixd en un ambient que tingui cap als 60" d'humitat. 1 
convé que la fruita si és madura no es passi, si és verda maduri 
ben a poc a poc, tot aixd per evitar l'haver de vendre per excessiva 
maduresa abans del temps volgut. Aix6 se soluciona posant les 
caixes de fruita empaqueta'da en cambres fredes, en les quals s'hi 
manté una temperatura mnstant de cap als 3". .La baixa tempe- 
ratura s'ba ben demostrat que era la millor manera per a retardar 
els canvis fis,ioldgics que es van fent en la fruita. 1 en realitat la 
conservació de fruites, per a deslliurar-les al mercat en el moment 
volgut, es fa encaixonant-les i guardant-les en una fruitena on sigui 
possible (sols en taronges i llimones), o be ficaut-l'es en una cambra 
freda on .es pot guardar temps (pomes i peres). Per aquestes dues 
fruites es va abandonant les fruiteries, per a sols usar les cambres ; i 
és'corrent que el pages vengui la fruita, i el comerciant a.IJengrds, 
emmagatzemi a les cambres fredes de les ciutats, per a quan es 
ne.cessiten al mercat. Experiments d'emm~agatzematge de prunes 
din's de cambres fredes donen el resultat d r  fer-les allargar dos o tres 
mesos,: 6s. a dir fins :a octubre i novembre. 



E l  guardar bo i gelat, esta solament en vies d'experimentació. 
pera promet donar resultats. Per exemple : maduixes gelades dins 
de xarop de sucre allarguen molts mesas. 

Les operacioms de l 'masar  
Quan el local per envasar es fa servir també de fruiteria, és 

gairebé segur que sigui situat en un centre de comunicacions, re- 
unint-se la fruita d'nna llarga extensió. 

Ara quan la fruita és delicada, que necessita un openat rapid, sol 
tenir prop del mateix fruiterar el local per a la preparació. 

Una sala d'envasar és un cobert anib taules i bancs disposats 
de manera que les obreres dretes o assegudes pnguin anar fent 
l'envis. 

Els dispositius, que són molts, tendeixeu tots a fer l'operació 
facil i ripida, seguint aquestes característiques : fer que la fruita 
no s'hagi de passar repetides vegades pel mateix lioc, sinó que vagi 
desplacant-se d'una a altra operació en un mateix sentit liuial ; que 
i'obrera que envasa estigui en una posició comoda i que sense destor- 
bar-la se li pugui anar servint la fruita que necessita i retirar la que 
ja ha enllestit ; i que igualment es pugui fer facilment I'abastiment 
d'envasos i altres coses que precisin. (Vegi's grabat 18.) 

Diem obreres perqne són dones el cjue és més usat per a fer 
l'envhs. Hom ha observat que fan practicament tanta feina com 
els homes i notablement més ben feta. Elpagament ,de llur treball 
de vegades és a preu fet. 

Els ajudants i revisors solen ésser. homes. 
La  feina. d'envasar és importantíssim el fer-la bé. Cal al front 

deis operadors un capatas que sipiga bé que a l  fer i h.mb mdta 
diligencia i energia perque no se li eccapi cap empac en condicions 
defectuoses. 

De les operacions de I'envasar, les m6s mecaniques es van re- 
solent mecanicament. 

En  moltes fruites la primera feina de l'envasat és el triar-les per 
tamanys. E n  els frnits cítrics i pomes, de majar resistencia de pell, 
ja es fa la tria per tamany merces a dqu ines .  

!Hi ha dos tipus molt corrents de maqnines. E n  una circulen les 
fruites per un cinturó rul,ant i en arribar a un punt 0x1 hi ha una 
trampa aguantada per una fruita, si la fruita que passa pel cinturó 
és d'igual pes que la que aguanta la trampa, aquesta s'obra feut 
caure la fruita que passava dins d'un calaix. Així, havent-hi di- 
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verses trampes, amb diferents pesos de fruita, es fa el classificat 
per grandiries. (Vegi's grabat 19.) 

En  I'altw tipus, les fruites circulen per entre dos cilindres, tor- 
nejats, aprop, de faisó que la fruita hi circuli a cavall, i no hen 
parallels, sinó que s'obren lleugerament. Així rodant els cilindres 
i fent circular les fruites al seu dessobre, comencen a empassar-se 
les més petites, fins arribar al capdavall, que només hi queden les 
fruites més grans que no s'han- pogut empassar per entre d s  dos 
cilindres. 

Sempre que es pot es fa aquest previ triat per tamanys, perque 
I'obrer envasador passa més via a fer I'envis si no ha de triar taut. 

Quan aixo no es pot fer, Ilavors l'obrer té davant seu prou espai 
de taula per a tenir-hi un o diversos envasos, que va omplint simul- 
tiniament ; és a dir, omple primer el d'un tamany, deixant en el 
caixó de la fruita les que no són del tamany que esta fent. Quan 
en el caixó de la fruita, triades les anteriors, queda a I'esguard només 
que un altre tamany, agafa un envis i comeusa ai fer aquel1 Pamany 
que liavors abunda, i, així sucessivament. El que hem dit del ta- 
many s'ha de tenir en compte per al  color i la qualitat, fent que 
merces a aquesta tria els envasos apareguin uniformes i amb la més 
mínima variació possible d'uua a altra peca de iruital 

La tria aquesta per qualitat, es fa a la mi. Una volta s'ha 
agafat el fruit amb la m&, si s'ha <I'embo;icnr amb paper, s'em- 
bolica. Els albercocs i prunes, ;le v e g a h  s'emboliqueii, de ve- 
gades no. Pero els préssecs i altres fruites grosses,, mi es por- 
ten al mercat sense emboli'car cada una amb paper. É s  excep- 
cionalíssim el cas que no sigui així, i és per a les mes inferiors 
qualitats. 

saben que el paper protegeis els fruits de macar-se ; privia d'es- 
teqdre la podri'dnra de 9'uu a l'altre ; i que 'PIS manté més fixos dins 
de i'envas i conten que no és malgastar res l'erciprir-lo. 

El  paper és d'aquest fi d'embolicar, transpartnt, pero resistent. 
É s  el mateix que s'usa eu les millors classes. de taronja de Va- 
lencia. De totes maneres, la qualitat del i>apei és molt variable. 
Sol portar una marca impresa al cento. 

El  paper ja és tallat i liest. - Cs e n  quadrat perfecte. Un ta- 
many corrent per a moltes mides de fruites és el de 0'2.54 mts. 
quadre, el qual sol contenir de 3x0-3zj fulles per lliura de 453 
grams. 

Aquest paper, en plec, el' té l'obner davaiit d'eil en un cantó, i 
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dins d'un caixonet, obert per un cantó. El  pal>er s'hi aguanta 
merces a una agulla en un caire del paper, empesa per una molla. 
(Vegi's (a) de grabat 20).  Aixb és a la mX esquerra, i el paper s'a- 
gafa sempre amb aquesta ma, en el dit índex de la qual hi ha una di- 
tena de goma que facilita l'arrencnt del paper, que deixa un caire en- 
ganxat i estripat per l'agulla. 

Embolicat el fmit, es posa dins de I'envis, segolis e1 tamany 
del fruit, de 'a manera que mes aprofiti l'espai. 

H i  han tres maneres de posar el fmit (15). 
El straight (recte). E n  el mateix pía horitzontal les fruites estant 

en files rectes. 
L'offsset (decantat). En  el mateix pla horitzontal les fruites es- 

tant en files decantades. 
El dingonal (diagonal). En e1 mateix pla horitzontal les fruites 

estant en files diagonals. 
Cada pis de fruita és posat cegons el pla en que s'ha comensat 

el fous. 
Els albercocs i pmnes solen posar-se en forma recta (straight) 

i separaut un pis de l'altre per un fuU de paper. 
Les cireres es posen en forma recta, usant a voites, per a m& 

seguretat, un motllo de goma. Sols s'ernpiaqaen així ordenades les 
que poden fer per llur grandiria de  9 fins almenys IZ files. Les 
que f.arien més de 1 2 ,  ja s'empaquen desordenades. 

En  les cireres hi htaan dos pisos de fruita ordenada,, essent els ai- 

tres en desorare, sols cuidant que les cues quedin amagades. E s  
comeusa per posar les del cap, és a dir, omplint la caixa al revés. 
(Vegi's grabat 21) .  

TRS ma'duixes i móres van &se paper tant sols en I'euvis, men- 
tre que en totes les altres fmites, entre pare* de I'envas i fruita hi 
ha full de paper. 

Recentment es posava de moda un difierent tipus d'envasar. 
Unes planxes de paper qui-sap-lo resistent, tenien uns talls en 

forma d'estrella, carresponent al lloc del pla en que dins de I'en- 
vas hi correspon el fruit. 

Aquestes planxes separen pis i pis de fmita dins de l'envas, 
i les fmites s'enxufeu en aquel1 forat en estrella, mantienint-se així 
apartat l'un de I'altre i sdlid, seuse moure's. ' E n  aquest cas no 
s'embdica el fruit. 

Llavors I1env&s, per a posar-se a la botiga de l'adroguer, en 
Uoc d'obrir-se per la'tapa s'obre pel costat. (Vegi's grabat 22). 



Els ayvasos 
Com que els EE. UU. són rics, i la fruita abundosa i a bon preu, 

no s'hau cuidat encara de fer I'envAs ~ tornab le .  
L'únic envas en ús és la caixa de fusta d'una o altra forma, la 

qual queda sempre en poder del consumidor ,de la fruita, o, si nó, 
del detallista. De tipus n'hi ha molts. Primer, cada qsisque es 
féu el seu tipus ; ara s'esta en que ,cada Estat té els seus tipus més 
o menys acoeptats en general, i ja s'han fet intents per a unifor- 
mar els envasos per a tota la Unió. 

Sols indicaremi els més corrents i acceptats a Califbrnia, que, 
ultra ésser els més encertats, són ja regularitzats per la llei de 
I'Estat. 

Diem ja regularitzats per la legislació de I'Estat, perque des 
del 1919 tenen una llei en la qual es dicten providenties per a fer el 
comer$ de imites i verdures fresques. L'esperit d'aquesta llei és 
fer per a l'enfortiment i seguretat del comer$, i consegüent amplia- 
ció, imposant tipus certs i definits d'unitats de venda. 

I,'articulat essencial consisteix en  que es determinen exactes 
les mesures deis envasos en els quals s'hauran de vendre els fruits, 
indicant, demés, en una etiqueta externa, la direcció del productor 
o empacador, la varietat del fruit, el pes aproximat net, el nom- 
bre ,de fruits que hi han, di- un marge d'enor de quatre unitats 
(per suposat, aixb en les fruites grosses). 

Per a les pomes, que ja se saben empacar millor, des del 1917 
la llei requereix tot go que hem dit, i, dem&s, que wnsti la qualitat 
de la fruita continguda (es defiueix la qualitat en que les excel.lents 
han dl&sser lliures de tot& taca, picada d'insecte, irregularitat, ben 
colorades, etc., i les de graus ini;eriors;gradualment amb menys . . 
exigencies). 

Per a les pomes existeix una llei semElant practicament en tots 
els estats de la Unió. 

Per a les tarunges, no hi ha res regulat, pera no cal, perque 
gairebé la totalitat del comer$ esta controlat per la dita associació de 
colliters, la qual ja posa en practica aquestes classificacions, i deter- 
minacions, pel seu propi iniciameñt. De totes manenes, la llei de- 

termina, respecte a taronges, per a evitar la iemptació de trametre 
les primeres mlassa verdes, que per a expedir-les ha de tenir el 
suc 8 de sdlids per cada uriitat d'acid cítric, i que tingiiin natural 
almenys 114 del color groc propi de la taronja. 

Per aTs raims s'especifica que el most haura de tenir almenys 



17 % ,de sucre, o 16 per a tiles varietats menys doices, perque es 
pugui empacar per al .comer$ en fresc. 

$S ciar que la llei no priva de vendre en altres con'dicions, si 
algú ho vol, pero obliga que quan no s'empaca en ltes condicions 
especificades per la Ilei, en el Ilai més visible de l'envas s'hi posi 
en lletres grosses : nEmpac irregularn . (16). 

E n  els punts estrategics de pas de vagons, o de carrega d'ells, 
hi han inspectors de l'Estat que a ca'da moment poden entrar a ins-. 
peccionar les expedicions, per a vetllar pel complime~it d'aquesta 
llei. Heu's aquí les característiques dels diferents envasos típics de 
California. 

La caixa per a pomes té : fons, 0'26 ; ample, 0'28 ; Ilarg, 0'45. 
Hi caben de 5 a 3 pisos de fruita, i de 225 a 32 fruites, segons la 
grandaria d'aquesta. Les de més sortida en el mercat són entre 
72 i 163 fruits per caixa. 

La caixa per a peres : fons, 0'21 ; ample, 0'28 ; llarg, 0'49. Hi 
caben de 5 a 4 pisos de peres, o sia de 245 a 60 peres per caixa 
segons la grandaria d'eiles. Pesa cap a 22 quilos brut. 

Caixa per a taronges : fons, 0'30 ; ample, 0'30 ; llarg, 0'65. Té 
uu emba al mig, és a dir, és en dos compartiments, i fa un pes 
brut de cap a 32 quilos. 

Caixa per a préssecs ; sol usar-se el rnateix tipus pels alber- 
cocs i prunes, també : fons, 0'11 ; ample, 0'28 ; ilarg, 0'49. Hi 
vou dos pisos de fruita, o sia de 96 a 36 préssecs, segons llur gran- ' 

daria, i pesa, hrut, cap a 9'5 quilos. 
A vegades els préssecs, prunes i albercocs, van dins d'uns cis- 

tellets de fullola, i aquests (q~a t re ) ,  dins d'una caixa. Lnavors 
aquesta caixa té : fous, O'II ; ample, 0'40 ; Ilarg, 0'43. 

E l s  referits cistellets de fusta tenen forma detronc, de pirhmi- 
de qua'drada i de les mides : fons, o' ro ; boca, 0'20, i alcada, 0'10. 

Les caixes per a raims : fons, o'ro ; ample, 0'40 i llarg, 0 '43 
Caixes per a cireres : fons, 0'06 ; ample, 0'22 ; llarg, 0'49. 
Totes les mides donades són exteriors. 
Les móres i maduixes, ciue són fruites de molt consum, es posen 

al  mercat en cistellets de fuilola de fusta, de forma tronc de pi- 
rhmide, i d'uua cabiida volum de 528 cents. 3. Aquesta regulacib 
de tamany é s  del govern federal. 

Per a transportar-los al mercat, aquests petits cistells, posats en 
safatas de fusta es fiquen en una mena de caixes-baguls, amb posta- 
des interiors, com en un armari, en les qu~als s'hi fiquen justos els 



cistells de fruita, així privant que es remoguin durant el transport. 
Aquestes caixes-baguls són retornables. (Vegi's grabat 23). 

Per a les fruites petites, s'lian comensat a usar, i amb notable 
exit, envasos rígids de cartró. És  un material que pensem que 
s'aniri estenent. 

Observant les caraeterístiques dels dits envasos, ies veu eom 
s'han a'doptat les mides més propies per a cada meia de fruita, 
cuidant sobretot que no siguin massa grans els envasos. 

Cosa que preocupa és I'etiqueta, que es posa en un cap de la 
caixa. Preocupa que I'etiqueta sigui vistosa, doni una idea de la 
fruita continguda en la caixa, i que sigui constant pel mateix co- 
mereiant i fruita. Demks, ja s'han dit les especificacions que ha 
de tenir -l'etiqueta, per a respondre a la llei. 

No cal ponderar, perqu* és evident,, l'efecte de segnretat i es- . 
tabilitat que al .comer$ de fruites dóna aquest, sistema d'envasos i 
empacs determinats. Un home dóna una ordre per telegraf, i cap* 
segur el que ordena, o el que accepta, perque li ofereixen coses de- 
finides. . . 

Els m ~ r c a t s  

L'abastiment d~ei mercat presenta dues modalitats. 
H i  ha el mercat proper i el mercat llunyi de 1'Est. E l  eolliter ' 

mai va al mercat. No ho hem vist enlloc. Ens deia el director 
de mercats de San Francisco, responent-nos sobre aquesta materia : 
aEl pages no ve a vendre directament al ,detallista eis seus fruits, 
perque el temps que perdria val més que el que pogués anar a gua- 
nyar en un posible sobrepreu.~ La  raó aquesta ens sembla molt 
elegaut i molt amencana, pero creiem millor que el pro- 
ductor d':dli fa prou guanya perque senti necessitat d'anar a escatir 
aixb. 

Doncs pel mercat proper es fa l'abastiment per la gran com- 
pangia m m a n t  de frnites, pel gran productor també marxant 
de fruita, i més freqüentment pels assentadors o grossos comissio- 
nistes de fruites, als quals el pages tramet els seus fruits envasats, 
i aquest els paga a un' preu convingut. 

E l  gros comerciant de fruites i verdures, o assentador si es vol, 
I'hem vist en totes les ciutats d'Am6rica. En lloc dJho.verhi un 
mercat o born, ei corrent allí és un barri m estan concentrats els 
marxants de fruites i verdures a l'engros, que fan parada de llurs 
productes bo i envasats o. la botiga, acera o carrer, fins cap alli a les 





dos resultats amb el procediment. La rigidesa que fa I'enUistonat 
no deixa moure les caixes, assegurant així un mínim ,de desper- 
fectes pel sacsejat. Uespaiat pemet i satisfa la necessitat de cir- 
culació d'aire, fent-se així facil I'anivellament de temperatura de 
l'aire interior. No fent-bo així, passa que l'interior del vagó apre- 
tat de caixes, té una temperatura alta, que no es .pot fer baix,ar per rcs,. 

El  tipus de vagó és amb parets isolants, havent-hi un di+& in- 
tenor de zeuc a cada extrem del vagó i es carrega pel sostre, on 
la trapa és arreglada de manera que permeti la circulació d'aire per 
dins, de l'un cap a l'alte. L'aigua de fusió de gel s'escorre fora. 
De vegades s'usa sal per avancar el desgel i, per taut, el refreda- 
ment. La capacitat de gel d'uu vagó ple sol esser d'uns 4.000 
quilos. 

Per a sostenir totes les carregues econbmiqnes que es deriven 
d'aquest comer?, calen organitzacions més potents que els page- 
sos isolats. Sexupre el fan, o bé grans associacions, com la dels 
colliters de taronges, o M grans companyies particulars. Aixb dar- 
rer 6s el més abundant. 

Amquestes empreses porten el fruit a Xicago, a Nova York, per 
exemple, i allí es fa a m& dels magatzemistes a l'engrhs, que són 
els que ho detallen a les botigues de queviures, etc. 

H i  han ciutats que tenen sales. de contracta'ció m ,es reuueixen 
eIs receptors de les cornpanyies empacadores, i els compradors dels 
grossos umercbantsv, i fan les operacions que necessiteu. En  
aquests locals, el m& interessant és el report que el servei de mer- 
cats del govern federal, hi posa cada dia, d'acord amb les notícies 
que té, de l'estat de preus en els mercats veins que poden influir, 
i de les expedicions posades en el punt d'origen, i d e  les que hi 
han en camí. Es  un report qui-sap-lo extens i que tiant és útil per 
als compradors com per als venedors. 

En  altres lloes, i sembla que és el que va més bé, tots els 
fruits arribats van consignats com si diguéssim a una associació 
lliure, o empresa de subhasta mantinguda pels mateixos venedors 
i compradors. És  a dir, en un local es subhasten al més dient 
els fruits arribats a la població, i una volta compromesos, el ma- 
gatzemista a l'engrhs rep els documents d'expedició perque els pu- 
gui retirar. Aquesta subhasta se sol fer sense mostra del fruit, 
sols anunciant-se la casa empacadora i les característiques indica- 
des en l'etiqueta, que ja se sap que s6n ventat. Aquest éq el sis- 
tema més en ús a Nova York. 



Aquesta garantia que el metode d'envasar dóna al contingut, f a  
que especiatment en les pomes, que tenen un més llarg període de 
conservació que cap altre fruit, una volta empacades les compri un 
amerchantn a l'eng&s i les emmagatzemi en cambres fredes, i guar- 
dades allí dins, sense ni traure'n mostra, les cotitzi, i fins les faci 
p a s a r  d'una a altra m&, talment com si fos blat o moresc, o plom 
en els nostres marcats. 

E n  les cotitiacions diAries posades en els penodics, hom hi sol 
trobar les de fruites, que de vegades varien solament en relació a 
les esistencies que queden a les cambres fredes. 

E l  fruit en envasos sencers ja a mans dels detallistes, de vega- 
des es reenvasa en envasos més petits, de fullola, que siguin de 
cabuda de dnes a quatre Iliures, per a la venda a les famílies re- 
dudes. 

IX. - INDÚSTRIES DERIVADES D E  LA FRUITA 

De les moltes indústries que es poden derivar d~ les fruites, so- 
lament u'hem vist desenrotllades de dos tipus : les de secatgr i les 
de conserves. 

Ni les d'extraceió d'olors o sabors, ni d'extraceió d'acids, ni li- 
cors, mostos o vins (abans era forta la de cidra), són inlústries 
que siguin gaire esteses, encara que, pero, es veu quelcom. 

Les que hi existeixen, el sicatge i conserva, formen dos tipus 
ben defiuits, dels quals en parlarem sols un xic incidentalmeni, es- 
teneut-nos, pero, més en el secatge. 

Fabricació de cpwnsaves 

La indústna de  conserves no la fa el pages 1 esta mo!: lluny 
de fer-la. Perque reixi, necessita una llarga producció, que no la 
dóna un pages sol ; necessita un capital mobil considerable; ne- 
cessita un gros .capital circulant per atendre totes les incidencies  de^ 
la'indústria, tals com cost d'elaboració, .despeses del material ela- 
borat fins al temps de venda, etc. ; necessita molt capital per a 
l'env&s, i, demés, necessita una tecnica especial de conserves, que 
no és senzilla. 

Raons totes perque la indiistna no estigui a mans de pagesos, 



sinó d'industrials. Varem veure poquíssims casos de fabriques a 
mans d'una associació de pagesas. No hi hem vist una orieñtació 
absoluta en el 'kferent al  lloc de posar la fabrica. Uns s'havien de- 
cidit per fer el transport de m& d'obra en el centre de producció, 
i altres s'havien decidit a fer el transport de productes en el cen- 
tre del mercat de la m& d'obra. Pera ens sembla que la preferencia 
era de posar la fabrica en un punt estrategic de  la contrada pro- 
ductora, i atraureihi allí la mi d'obra uecessiiria. A les viles i ciu- 
tats de segou ordre en les comarQnes productores era on hi havia 
les fabriques, portaut-hi el personal obrer de tot arreu, cosa facil 
perque en aquella epo'ca hi ha un flux i reflux d'obrers constant. 

Els pagesos firmen contractes de venda per fruites que hi baura 
en els arbres, cobrant-les després de l'entrega, i comunament els 
fabricants' ja tenen llavors compromesa Ba producció entre els co- 
missionistes. Amb aquestes condicions liavors per part dels Bancs 
tenen molta ajuda economita per durant el periode de manufac- 
tura. 

E l  consum ha constituit tipus, els quals procurcn assolir els 
fabricants per al seu k i t ,  per la qual cosa necessiten la col.laboració 
del productor. 

Volen un producte bo. E l  trien segons la grandaria, i en re- 
lació amb aquest factor, voldrien el tipus gros, pero que arribessin 
a el1 sense travessar-10; és a dir, uniformemeut gros, pera pocs de 
petits, i cap que depassi el tamany de gros. Per aixo prefereixeri 
la frnita.de regadiu, ben formada i la d'arbres aclarits de fruita. 

Volen fruita d e  pell bonica, i uniforme, res de ferida per les 
maiures, fregades, pedregades o altres causes. 

Que sigui verosa o senzillament madura, pero no passada. 1 en 
mots generals, la volen forta, taut, que desprbs de la cocció d'es- 
terilització quedi consistent, no desfeta, i amb les .voses fermes i 
definides. 

Exigeixen ésser transportades rapidament en caixes netes i no 
masca pleues, a fi que no hi hagi ni fermentaeions ni macadures de 
la fruita. 

Les fruites que més es consemen són els préssecs Tuscan o Tos- 
kena, Philipps, que es desitgen de tamany 5 2  e 7 2  m/m. de diametre ; 
les peres Barlett ; els aibercocs Royal, que es desitgen del tamany 14 
per apoundo, que val 453 graus ; les cireres Bing, i totes les altres 
fruites, pero en menor quautia. 

Una comarca que produeixi solament per a les fabriques de con- 



serva, no l'hem vista. La conserveria és el principal consumidor, 
pero també envien fruita als mercats o l'assequen. No obstant, 
el cas bé podna existir. 

El secatge de fruites 

Per rnés seníilla que és, va: comenGar abans que la in,dústria &m- 

servera a California. 
No es necessiten installacions costases per al  secatge. Demés, 

per petites que siguin les quantitats a assecar, es pot tirar endavant, 
econdmicament parlant. Es pot fer en el camp mateix i no es ne- 
cessita una costosa i difícil preparació tecnica. 

En  realitat, la practica totalitat de la indústria d'assecar 'és a 
mans dels mateixos pagesos productors. La possible excepció és per 
les pomes, que no s'assequen al sol, i que requereixen un  relatiu 
dispendi per materials lmmobles per I'asse'cament. 

Pero peres, préssecs, albercocs, pruues, figues, raims, tot s'as- 
seca al sol en llur majoria, i en la propietat i a compte del pro- 
ductor. 

Entoru als graus centres urbans on hi ha la maxima parcellació 
amb finqtuetes d'una o dues hectarees, allí és on es troba el que fa 
la indústna d'arrrndar les eres on es posa fruita al sol, o les eines 
per ajudar I'assecament, com escaldadores, triadores, etc. 

Pero aixo és insignificant. 
Les fruites que volen per aquesta indústria són : albercocs, ben 

sucosos i ben madurs, a fi que donin un fruit que sigui beu pastós 
i dolc. 

Com més falten a I'albercoc les dites qualitats, rnés resulta un 
producte sec sense valor, amb més dificultats dé conserva,ció, i amb 
una consist&ncia de cuiro, que el fan menys niengívol. 

Els i'deals $n els Royal, Moorpark i Silton. 
Les peres, les millors sbn 1;s Barlett, i calen beu madures per 

les 'mateixes raons de qualitat, i, danés, perque en el percentatge 
d'aigua en que es deixen, es farieu malbé de no haver-hi prou 
sucre. 

E n  pomes, no hi ha varietat determinada,\i el que es fa és usar 
les triadures de  totes varietats, de les cases empacadores. . . 

Les figues més usasdes són les Smirnes (~Calyniirna), que les vo: 
len ben madures i caigudes a terra. E n  volen la segona collita. Les 
prefereixen a' qualsevol altra que sigui .igualment do l~a ,  perque, x- 
goqs.ells, les Smirnes -coin que tenen la flor fecundada, tenep la 
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llavor plena amb gra, que dóna un sabor especial, probablement de 
l'oli de l'ametlla de la llavor. 

Pe r  préssecs, desitgen els que tenen la carn toba (ben al revés 
dels que volen per a conservar), en els quals el pinyol es tren amb 
tata facilitat. Així i tot, amb la carn toba, queda, quan,és sec, un 
pmducte conaci, pero no tant com les conegudes wellmes del nostre 
país. Són préssecs del tipas nzollars. Els volen madurs i grocs mi- 
llar que blancs. E.ls més populars són els Lowell i Muir. 

De prunes no en consideren cap de tant bona com la French 
(Agen), en $!a, qual hi ha la forma. cl~ssica, la facilitat d'assecar, el 
majlor perceutatge de su'cre, i l'aroma millor en la pruna. seca. S'as- 
seca també la Sugar, i la Fellemberg $(una italiana). bat volen ma- 
dura, caiguda a terra. 

E n  raims, volen gra mjtji amb polpa i dol~or.  Que sigui ben 
madur i gairebé sols assequen el blanc. E l  moscatell pera importan- 
cia davant del Thompson Seedles (sultanina), que no té grana. S'es- 
t i  , en període d'introducció del Zante, una varietat negra sense 
grana. 

Com queda dit, laj major part d'aixb s'asseca al sol. 
E n  certs casos, la fruita s'asseca entrem.ig de fila i fila de plan- 

tes (raims i fruita entre arbres joves), pero el corrent és fer-ho a 
una era junt a la casa, o bé en tl punt central de la finca, i en 
aquests casos cal comptar lJ,era com a immoble necessari a I'explota- 
ció, el mateix que els estenedors, local per a posar-los en la resta de 
l'any i tot el necessari &r al secatge. 

L'era a on es fa l'assecatge, es busca que sigui lluny de carre- 
teres i pols, que no fanen sinó ' embnitar el fruit mentre 
s'asseoaa. 

'rotes l e s  fruites que no són de color fosc, abans no es posen a 
assecar, reben els fums de sofres, a fi que no s'enuegreisin assecant- 
se. S'exceptuen d'aquesta practica les prunes, raims negres i figuts 
negres, les quals ja s'accepten bo i negres. 

S i  es vol accentuat el color clar de la fruita seca, se% dóna 
uus fums de sofre, i sois es fa comensar l'assecatge al sol, fent-lo aca- 
bar  a l'ombra, apilotant els esteuedors els uns sobre els altres. 

Els  présecs i albercocs es  posen a assscar boi ~ n i g  piartits. 
Si veuen que vol anar a ploure, apiloten els es,tenedors amb imita 

i tot, uns. s o b ~  altres, i n'hi í~o&n sobre d'ells dos de buits, fent ca- 
rena per a liencar 1':aigua a fora. Aquests munts d'estendors s'orien- 
ten perpendiculars al sentit en que ve la pluja. Si per la humitat, 



les imites, assecant-se, comencen a flonr-se, abans no e s  tornen a 
posar al sol, es fau passar per fums de sofre. 

No calen obrers especialitzats. E s  fa aixd amb molta senzillesa, 
aprenent-se aviat. 

Feta aquesta primera operació del que constitueix l'assecat de  les 
fruites, el pagb ha acabat ja la seva feina. 

El  més frequenG és que ensaqui o posi en caixes graos (sols pels 
raims), la fntita, i ben aviat la tregui fora, o bé en fa entrega al  
sindicat del qual forma part, i sinó ja és soilicitat pel comerciant, 
que també se li emporta. Com que el1 na la vendri al detall i com 
que el comer: i indústria a base de la fruita seca, és fet de tal me- 
nera que tothom procura vendre tant :aviat com pot, ultra no haver- 
hi el cas de collites d'altres paisos que puguin influenciar els preus, 
passa que un o dos mesos després de la recollecció no hi ha ni un 
pagh que tingui gens de fruita seca guardada (que d'altra part se 
li guardaria .M) ; tota 4s a casa del gms comerciant i repartida ben 
aviat als detallistes. 


