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Fn els termes de Pineda i Santasusagna, de la rostra Maresma,

s'hit vingut cultivadt de molt temps enca Ii planta del senet, utilitzada

iiniversalnient coin a purgant. L'espi-cie cultivada a in nostra costa es

la Cassia obovulu Coll, o «senet de fulles amples->, que proporcioua

la nnillor qualitat comercial de fulles de senet anomenada senet d'Es-

panya, no perque sigui coma el seu conreu it lit peninsula puix que no

coneixem altre indret on es cultivi, sinci prohablement per haver estat,
tins to poc, Punic senet que es consumia it Espanya. Els conreus de
I'ineda tornien tot el senet utilitzat pet fer totes les /)ocrons angNi-
yrres d'Espanya.

Sobre I'origen d'aquest conreu it la nostra costa - el qual ja era
conegut quan Cl nieu besavi Dr. Francesc X. Bot.cis preparava el sell
1lerbari (anys 1790-1820), on, sota on exemplardela Cassia SenriaL.,

In ha una unto «cultivada a Pineda» - podem aportar two interessaut
dada que ens ha proporcionat el I)r. FONT (1t•iti' i que es una iota del
senyor,Joan FRRANcESC Boiit en la seva nnennirria «Elewentos de nomen-
clatura Botanica y sistematica sexual de as plantas;>, traducciu de

PLENK, la qual dill el (Iue segueix:

i(,Jue gusto me din en este ultimo verano ver cultivada abundan-

te en Pineda, Mid-rat y demos vecindarios de Blanes, nil patria en
Cataluna, la planta del Sell (Cassia Seivia Lin.) remedio purgante que
en otro tiennpo nos venia de F,.Y;pto y otras partes, extra vendonos am
alg(n caudal de nuestro Revon: iY cuanto was avivci mi corazcin el
recuerdo del que in propagb v ensenci it cultivar it aquellas geutes, nni
buen paisano y compatricio el Senor PAL.AU, diguisinro catedratico que
tue de Botanica en el Real jardiii de Madrid,).

(irincies a aquesta iota, podetu deduir que la introducciti (lei
conreu del senet it la cornarca de Pineda es coetiuria de I'activitat de

PALAU en el professorat del Jardi botimic de Madrid, qui va actuar-hi
durant els anys de 1773 it 1793.
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Sigui permes fer remarcar l'argurnent a favor de la utilitat dell
jardins botanics que ens proporciona I'esmentada nota, car es evident
que, sense els coneixernents de PALAU obtinguts en el conreu de plan-
tes exotiques i sense I'ocasio de disposar de flavors del jardi hotzinic,
es mes que probable que no s'hagues produ'it el conreu de Pineda que,
durant mes d'una centuria, ha donat excellent rendinient en aquell
Pais.

Avui que a totes les nations es concentra molta atencio al cool eu
de planter medicinals, creienr oportu inventariar aquesta activitnt de
la nostra pagesia, arcs que mes quail el conren del senet, clue haviki
arribat a esser important, avui esta anienacat de desaparcixer.

Les caracteristiques del conren son les segiients:
Es sembra a mitjan nraig i es cull a mitjan octubre, si he ara, her

una malaltia que pateix, es cull abans, pel setenibre.
Abans es cultivava en seca, peril ara noires es cultiva en regadiu,

si be es rega solanient dues vegades si no plou, car no es gaire anriga
de I'aigua.

Els adobs que sin poser son: adob organic, guano, i, abans de
regar, nitrat, que I'estufa molt i Ii agrada.

La caracteristica Hies interessaot del seu conreu es que el creixc-
ment de In planta esta de tal nranera Iligat anrb la fructificacio (]Lie trot
seguit que ha florit, si es deixa que el fruit prosperi, cessa la crei-
xen4a i desenrotllarnent de les rarnes. 1, com que el producte que se
cerca no es la flavor sing la fulla, els conreadors passen totes les set-
manes per les plantations i despunten els brots florifers que es pre-
senten en I'axilla de cada fella.

Ahans creixia abundosanrent. Actualment, pero, sofreix una nra-
lura que es presenta saltada dins del camp que esgrogueeix els brots i
ennegreix el liber, i priva el creixement. [is cultivadors anonrenen le"'
mates que presenten la rralura rebus o col elegy ,i aiiinct.

Com hem dit, aquest conreu esta amenacat de desapareixer. Uucs
son les circurrstancies que Ii porter In minva. L'augtnent del cost de la
ilia d'obra, i la conrpetencia que Ii fa in importacio del senet de fulla
estreta (Cassia (1nlustifolut Vahl) procedent de ('India i d'Alexandria.

L'augment del cost de la am-) d'obra afecta intensanieut aquest
conreu per rao de necessitar continuadanrent, nrentre Jura la vitalitat
de In planta, el treball d'una persona que esbrotoni setnranalnrent les
flors, segons abans hem indicat. Abans les dones que acostumen a fer
aquesta feina, cobraven dos rats i mig cada tarda, nrentre que avui
cobren tres pessetes les quatre bores, i els homes que abans cobraven
non o den raIs calla did, ara cobren vuit pessetes. Naturalnrent, aixO
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ha encarit considerablenent el producte que a nienys de quatre pes-
setes el quilo no paga la feina que s'hi esnerca.

Per contra, el senet de fulla estreta, (lit altrament senet de Palta,
s'importa en quantitats molt abundants i a preus baratissins, prix que
a placa va a dues pessetes cinquanta, a una cinquanta i de vegades
fins a pesseta, prens amb els quals avui el del pals no pot competir.
Rurpidanent cl nrercat espanyol es enva'it pel senet de Palta, i cada
any va disninuint la producci() dels conreus de Pineda que en altre
temps havien produ'it tres mil quintars, i avui amb prow feines donen
sis-cents quilos.

Quan no s'havia presentat la malaltia de que haven fet menciu
ahans, una quartera donava vuit, den quintars. Ara amb prow feines
cn duna quatre.

Creien convenient que 1'Escola d'Agricultura faci el possible per
orientar els cultivadors de senet estudiant el problena i tnirant d'apor-
tar-hi solucions. Tal vegada seria convenient intentar el conreu de la
C. an-ustifolra per veure si les seves caracteristiques de conreu son
n Os favorabl 's que no les de la C. obovata.

Seria una Ilastima veure desapareixer un conreu tan caracteristic
i tradicional (pie, ben orientat, encara podria esser una font de riquesa.


