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L'altre procediment de dessecació de forratjes consisteix en formar garves ben gruixudes, les quats—
col·locades dretes, de tres en tres i recolzades l'una
amb les altres, a tall de tres-peus—van aixugant-se
sens que les perjudiquin les plujes, per tal com l'aigua
rellisca per la part de fora.
Aquest procediment té les avantatges de que hi ha
bona circulació d'aire, facil'litant l'eixugament; de que
aquest es fà també en temps de plujes per que l'aigua
no hi penetra i s'aprofiten tots els raigs de Sol; de que'l
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lleuger amuntegament del forratje dóna lloc a les fermentacions necessàries per a la bona formació del fenc;
de que la pèrdua de fulles i flors es redueix al mínim,
tota vegada que's forratjes sòls es manipulen recenttallats, i de que aquest procediment és, fet i comptat, el
més econòmic.
Quan el fenc és ben sec, es pòrtan a covert, els
feixos.
(Continuarà)

Brindo per l'aiguardent!
Els bergadans que ens estem temporades a fora
de Berga, ens hem de sentir sovint aquella frasse, potser massa popular: a Berga, Patum i mani.
Per això, prego a l'amable lector, que en llegir
l'encapçalament d'aquesta crònica, veient-la redactada
des de Berga, dissimuli un somriure irònic i oblidi per
un moment aquella dita popular,
Anem al gra, o sigui a les raons que m'han impul
sat a titular d'aquesta manera la crònica d'avui.
Vaig tenir la satisfacció de presenciar la jornada
triomfal d'Acció Popular a Solsona, i entre els altres
actes que es van celebrar vaig assistir a! dinar de germanor. En finalitzar aquest, van pronunciar-se els parlaments imprescindibles en actes d'aquesta mena. Després dels admirables parlaments dels Srs. Blanch, Marquès i Bertran i de la Sta. Àngels Matas, va fer ús de
la paraula el Sr. Soler Janer, el qual no tenint res més
per brindar, va aixecar la seva copa per l'aigua, volguent significar d'aquesta manera, amb la transparència de l'aigua la puresa d'uns ideals.
Això ho féu el Sr. Soler Janer de notòria significació tradicionalista.
Després d'ell, el Sr. Muntadas, afiliat al nacionalisme català, no havent-hi res més a la taula, va brindar
pel vi, dient que si l'aigua és dinamisme, el vi és entusiasme i dóna coratge, i perl'entusiasme que sentia pels
seus ideals, ell brindava pel vi.
(Consti, que en aquest moment no ens interessa
fer cap disgressió política, en escatir si el tradicionalisme és incompatible amb el nacionalisme català.)
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BERGA
Després d'això, jo vaig donar una mirada al meu
voltant i vaig albirar mig oblidada sobre la taula una
ampolla d'aiguardent, i avui també dic: jo aixeco la
meva copa per l'aiguardent, que a la vegada que enclou
en certa manera el dinamisme de l'aigua, dóna tombé i

