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A naturalesa i superfície de la pell dels fruits constitueix un ele- 
mentde caracterització, si no molt constant, aimenys molt vul- 

gar, pero que moltes classificacions pomo16giques han negligit. 
Si en totes les varietats en estudi la pell fos facilment separable 

d e  la polpa, possiblement que la seva ~a~acterització hauria estat 
constatada amb més interes pels pomolegs. 

Llevat, pero, de comptades varietats de poma de pell molt prima 
i de carn poc ferma. com algun Ciri o bé de fruits mal arrihats a 
maduració, en la major part de varietats la pell es manté més o menys 
adherent a la palpa, Adhuc en egats d'ultramaduració. 

Altrament, si totes les varietats maduressin naturalment a l'arbre 
sense haver de recórrer a la maduració en cambra, es podrien pre- 
cisar millor unes característiques que els diversos sistemes d'encam- 
brament poden fer variar. 

Així i tot, pero, poden assenyalar-se diferencies bon notables. 
Entre una Doyenné du Comice de pell seca i aspra, i una Bono~Llu?sa 
de pell tendra i untuosa, de la mateixa manera que entre una Reineta 
de Reinetes de pell seca i grnixuda i una Carnosa de pell grassa i fina, 
la diferkncia és prou notable per a ésser tinguda en compte. 

( 1 )  Veeeu. si us plau, SEIS carhcters rnorfolOsics en Pornologia>,, &XIUS. 

431, farcicle 111.  volurn 11. i nEls ceihcterr boihnib en Parnolosia,>. A~xius, 

589, fascicle 1V. volurn 11. 



lndependentment de les característiques intrínseques de l'epider- \ 

mis d'aquests fruits, la superfície de la pell presenta particularitats 
interessants a constatar, tant per la seva major constancia com per 
donar al fruit uns trets fisionomics fhcilment constatable?. Aixi, entre 
una Pera d'aigua de pell fina i llisa i una Duchesse d'Angoulerne de  
pell aspra i abonyegada no hi ha confusió possible. 

La caracterització del rellen té poc interes diferencial en pomes. 
car la maloria es presenten netament Ilises, llevat de  1-S tipiques formes 
qndulades de Reinetes i les acostellades de les Caloilles. 

Aquesta caract-rització és  més diferenciable en peres, malgrat 
les dificnltats de copcar aquells trets fisionomics peculiars que donen 
la sensació del relleu. 

Són hen poques les peres les superfícies d t  les quals es poden 
dir uriiformement Ilises. Adhuc a l'aparensa moltes presenten a la cara 
ventral lleugers indicis de rrlleu, la qual cosa ha estat remarcada pols 
pomolegs portuguesos que admeten l'accentuació de relleu en aquesta 
cara (1) ,  distinció que nosaltres no fem perque aquesta accentuació 
s'esdevé gairebé sempre en peres vtntrudes o bossades pel seu major 
desenvolupament ventral i situa, de fet, les formes simetriques i asi- 
metriques en condicions d'apreciació diferent, i per tant, no com- 
parables 

Ben entes que, propiament, més que la pell, és la superfície del 
fruit a la qual la pell s.adapta, la que es presenta llisa o pren formes 
de relleu diferent, segons el desenrotllament de la ~ o l ~ a ,  la qual a 
més de donar la forma peculiar de cada fruit emmotlla al propi temps 
el relleu de la seva superfície externa. 

(1) Ganado no bojo. 1. Vieira Natividade. Tesi IV. 



Si els caracters superficials han estat poc estudiats, en canvi les 
diverses coloracions que presenten els fruits no han passat desaper- 
cebudes de cap pomoleg. 

Malgrat pero d'ésser facils de constatar, no h i  ha p i s  hagut 
unanimitat en la descripció, per la poca constancia de les caracterís- 
tiques pigmentiries i perque és difícil a l'ull de cada observador d'a- 
preciar exactament tant els mateixos colors, com els tons de colorit. 

Aquestes dificultats són majors, encara, tractant-se de fruits ma- 
tisats. Una matcixa varietat Carnosa o Manyaga, per exemple, pot 

semblar tenyida o simplement marbrejada, segons que s'escaigui a la 
cara de la copa mes assolellada, de la mateixa manera que un mateix 

matisat dóna la sensació de roig o rosa, segons que contrasti sobre 
. . 

un fons groc verdós. groc clar o groc daurat. 
Són b ~ n  conegudes, així mateix, les influencies que sobre la ma- 

tisació dels fruits exerceixen les condicions de medi ambient i el sistzma 
de conreu. Hom sap que la major irradiació solar en les altures; les 
terres lleugeres i el conreu de fmiters en' prats, afavoreixen la mati- 
sació, i en canvi que els arbres joves, les terres conipactes i un excés 
d'adobs, donen fruits poc coloriti. Hem pogut observar varietats 

com la Poma terra, que difícilment es matisen conreadzs a poca 
altitud i ben adobades, pero que conreades en llocs d'altura i en prats 
sense adobar adquireixen una magnífica matisació rogenca. 

Una altra causa de confusió prové de prendre com a coloració 
altres característiques pigmentaries distintes i independents del color, 
com són les puntuacionc i el rovell. 

Les puntuacions han estat preses per molts pom&legs, com a 

pics, foscos o clars, simplement; d'altres les han confoses amb el 
rovell puntejat, i d'altres, finalment, han fet distinció entre punts i 
decoloracions de la pell. Aquests darrers han encertat una solució 
que al nostre entendre té moltes més ~os~ibil i tats  de reeixir en dife- 

renciacions pigrnentines, solució que nosaltres adoptes amb la sola. 



diferencia de caracteritzar-les conjuntament i considerar el punt com 
a nucli central de la decoloració o pigo ( 1 ) .  

lgualment el concepte roueff que haurii de resrrvar-se al bigar- 
rament prodult a la superfície de la pell per les zones de subrrització 
epidermica ,(segons la tonalitat, el lloc on s.emplacen o la configu- 
ració que aparenten), s'ha confós amb la coloració dels fruits p'igards 
de marró o gris, que no té res a veure amb les clapes de subenna 
que constitueixen el rovell. 

Aquestes confusions compliquen la diferenciació d'unl caracters 
de si mateix difícils d'estudiar per la influencia que sobre ells exer- 
ceixen les rnateixes causes que fan variable la coloració. Així, per 
cxemple, varietats com la Bona Lluian i la Fiilln de rourc, que a penes 
es cobreixen d'un lleuger puntejat de rovell al Baix Llobregat, són 
manifestament marbrejades de rovell en llocs d'altura com Puig- 
cerda i Prades. i ha estat citat el cas de la vanetat de pera Lectier, 
que cultivada en espatllera no té rovell, i que presenta, en canvi, 
taques abundants quan es cultiva a ple vent. El mateix es pot dir 
de la puntuació o d-1 nucli central i de l'aureola de les pigues, les quals 
es tenyeixen més o menys i per tant són perceptibles o impercep- 
tibles segons el temps i 1a.intensitat amb que han rebut la irradiació. 

Aquestes dificultats en l'apreciació de color en els fmits i la 
diversitat de causes de les quals depen el seu matís, han fet que 
modernament es reservi un lloc molt secundari als caracters pigmen- 
taris. 

Entenem que per a valorar aquests caracters abans que tot cal 
separar el concepte coloració del de pigues i de rouell, els quals 
constitueixen altres tants caracters independents. i fixar per a cada 
un d'ells els trets diferencials més constants i facilment apreciables,. 
i procurar destriar totes aquelles causes que poden. influir la seva cons- 
tancia i visibilitat. 

(1)  Pointts, Initicelles, mote ernpiats en les classificacions de T. H. Zschokke. 
Dats, specks, Ile.&d, emprats pez U .  P .  Hedrick en la seva Sgsternotic Po?nology. 
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P l a  d ' e s t u d i  

L'estudi de la pell o de I'epicarpi, pertany propiament a la caracte- 
rització pericarpial. Es únicament amb la finalitat de fixar u n  dels 
elements de diferenciació pomologica més frapant que tractem sepa- 
radament I'epicarpi, d-l verticil carpellar. 

' 

Algunes classificacions estudien aquests caricters separadament, 
altres els inclouen en diversos grups i altres deixen de,consignar-los 

Creiem més encertat el pla Hedrick, amb la sola diferencia d'estudiar 
dins els Caricters superficials la naturalesa de la pell; i d ' inc lou~  
les puntuacions en concepte de pigues dins el grup de coloració. in- 
clusiO que si obliga a una rxtensió de concepte fa més entenedor 
j'agrupament i per aixo I'anomenem: Corocters pigmentaris. , 

Naturalesa de la pell 
Carhcters superficials Superfície de la pell, 

Coloració 

Carhcters pigmentaris Pigues. j Rovell. 



Naturalesa de la pell 

Les dificultats de la separació de la pell en la maior part d'aquests 
fruits, i la influencia que en el desznvolupament i la maduració de 
I'epicarpi exerceixen les condicions de clima i conreu, han estat una 
de les causes de confusió i idhuc de la contradicció que s'observa 
en moltes descripcions, com és ara entre la finor i la viscositat en pells 
primes, o bé entre la fermesa i l'espessor en pells gruixudes. 

Una altra confusió frzqüent és la de pells aspres de peres (que 
es presenten indistintament en superfícies llises i arrugades) amb la 
rugositat quz és un caracter de relleu, no pas de la naturalesa de la 
pell. Així mateix s'han pres com a aromatiques. pells I'aroma de les 
quals es deu a la polpa que porten adherida i al revés. 

Semblantment, en pomes s'han considerat pells lluents o mats 
segons que els fruits tinguin o no cerositat, i en canvi no és pas excrp- 
cional trobar pells mats mancades d'aquesta formació cerosa. 

Creiem que per a apreciar degudament aquest caracter cal fixar 
primerament si són pells primes o gruzxudcs segons que siguin més o 
menys transparents o bé opaques, mirades a contrallum; i a partir 
d'aquests dos grups fonamentals determinar si són seques o untuoses 
segons I'excreció epidermica, i si eón fines o aspreg al tacte. 

El tast de pells gtuixudes en peres permet fixar si són de con- 
sistencia tendra o bé ferma, així com per la flaire cal apreciar si són 
moit arorndtiques o poc aromatiques. 

Finalment, i remarcant de passada la presencia o absencia de 
cerositat o prui'na ( l ) ,  cal distingir en pells fines de pomes, si són mats 
e són lluents per la seva brillantor desurés de lleugerament fregades. 

( 1 )  No confondre I'encresc&ncie cerose o oliora ( w x y  or oily. deis ame& 
cans. gresse, dels frskcesos) ni la eflaiesc&ncia o polsina (zuhitish bloom deis ame- 
ricans. pruine deis francesas) arnb la trans~iració'd'slgunes peres o pomes en- 
cambrades, ni amb la pubescencia apical que persisteix en la m'aduració i contorni 
el rosetó d'alkunes pames. 
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NATURALESA DE LA PELL. - (PERES) 

Aromatica 

PRIMA { 

GRUIXUDA 

s e c a  { Aromatica Ferma 

í ",,tuosa Aromatica Ferma 

NATURALESA DE LA PELL. - (POMES) 

Aromitica 

de cerositat 

PRIMA o pruyna 

GRUIXUDA 1 
Untuosa { 

Molt aromhtica 
Aromatica 
POC aromatice { 
Molt aromatica 
Aromatica 
Poc aroma-tica 

r Mat ! 
Fina 

Aspra . . . . Recoberta o no 
de cerositat 



A R X I U S  

Independentment de les ~aracterísti~ues intrínseques de I'epider- 
mis dels fruits. la pell pot ésser llisa, que és  el cas general en pomes, 
o bé pot presentar-se arrugada amb un relleu diversament acusat, 
com succeeix en la major part de peres. 

Es per les peres principalment que cal distingir entre superficies 
clotoses i abonyegades, segons que predominin els clots o bé els 
bonys i expressar I'extensió de la depressió o del relleu superficial 
que els distingeix. Així, una superfície pot ésser d'un abonyegament 
molt accentuat. com en la pera Gaoatxa, o amb un lleuger abonye- 
gament, com en la Duchesse d'Angoui6rne. 

De la mateixa manera, els clots poden ésser escassos i molt es- 
paiats, corn en la pera Lectier, o bé abundants i gairebé tocant-se, 
com en la pera Passc Colmar. A vegades aquests clots més petits i 
menys acusats recobreixen uniformement tota la superfície com si 
hagués estat picada o graoada, com succeeix en la pera Cardós i en 
algunes de les de coure. 

Hem cregut, així mateix, d'interes consignar un darrer gmp de 
solcades per aqueltes peres que com la Curé i algunes peres d'aigua 
presenten un sofc que va de la base del peduncle al rosetó. lgualment 
en una poma, quan les ondulacions o eis solcs de les cubetes apical i 
basilar van de cubeta a cubeta i s'estenen per tant per la superfície 
del h i t ,  la converteixen en lleugerament ondulada, com en algunes 
Reinetes, o bb fortament acostellada, com en la majoria de Caloilies. 

En peres, a vegades s'inicia el solc'ventral, pero atany únicament 
la corona. No ha de consignar-se si no va de la base del peduncie 
al rosetó. 

lgualment en pomes de cubetes ondulades. les ondulacions de 
les quals s'estenen més o menys per la superfície, no han de con- 
signar-se com a tals caricters superficials, si les ondulacions o els 
solcs no van de cubeta a cubeta (1). 

( 1 )  La caracterització del relleu i la configuració de la corona i la cubeta 
apical pertanyen s Cordcters morJoldgiop i Cordcters bdsnics respectivarnent. 
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LAMINA 1 - 
SUPERF~CIE DE LA PELL 

(PERES) 

LLISA Uniformement 

Gravada 
ARRUGADA { Clotosa 

Abonyegada 

SOLCADA Solc apical basilar (1) 

(POMES) 

LLISA Uniformement 

ARRUGADA Mes o menys clotosa 

SOLCADA f Ondulada de cubeta a cubeta 
Acostellada de cubeta a cubeta 

(1) Regatell ventral de  la base del peduncle al roseta. 



Descartades les influencies que en la coloració dels fruits exer- 
ceixen el medi ambient i les condicions de conreu, el fet és que cpal- 
sevol que sigui la intensitat amb que hagin iebut la radiació solar, 
hi ha varietats que no. es matisen i conserven una coloració uniforme 
verda, groga o verd-groguenca, en diferents graus, i fins i tot poden 
presentar una cara més clara precisament del costat que ha rebut la 
llum solar com en la Caluilla blanca, per exemple. 

En la major part de pomes i peres, pe;o, la cara tocada pel sol 
es matisa de roig o de rosa. Aquesta matisació pot escampar-se en 
petites taques difumades i discontinues que recorden els marbrejats 
o bé pot tenyir uniformement una galta o bé pot matisar-lo anib una 
clapa de contorn poc difumat. 

Cal, doncs, precisar si es tracta de coloració uniforme o bé ma- 
tisada i si la matisació és marbrejada, tenyida o bé clapada, sobre 
fons groc en diferents tonalitats. 

En algunes varietats de pomes aquesta clapa roja o grisa s'estén 
per tota la superfície del fruit i tapa gairebé 21 color del fons. En 
altres és llampada per unes vires generalment rogenques en direcció 
de cubeta a cubeta. Aquestes vires, a vegades, contrasten sobre el 
mateix color del fons verd o qroguenc i altres vegades destaquen 
sobre el matisat de rosa o roig, i poden ésser continues en forma de 
Ilista: llistades; o bé dis'contínuzs en forma d'estries: estriades. 

lncloem finalment en les pigardes totes aquelles pomes i peres 
no matisades de roig o rosa, pero tacades amb clapes de color marró 
o gris. locaiitzades al voltant del peduncle. com passa en algunes 
peres, o escampades per la superficie, les cjuals són ben visibles en 
algunes pomes, com en la Ciri pigard, mal anomenat f i r i  rouellat (1). 

(1) No cal confondre el colar pigard de mhiró. carecteristica del tlnt de la pell. 
arnb el rovell, degut a la suberrtrac~ó epid&rmxca 
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(PERES) 

Verda 
UNIFORME { Verd-gr~guenca 

Groga 

Grog-clara Tenyida 
llimd 

MATI~ADA 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a d a  1 Clapada 1 de roig 0 rosa 
agrisada 
verdosa Marbrejada 

( P O M E S )  

Blanquinosa 
Verda 
Verd-groguenca 
Groga 

Tenyida 
I l a ~ a d a  Marbrejada de roig o rosa 

amoratada ~ l i ~ ~ ~ d ~  
MATISADA 

Estriada 
Roja gairebe totalment 
Grisa » > 

Grog-clara pigarda 
'IGARDA f 2 llimd 8 



Les puntiiacions en concepte de pigues constitueixen un caricter 
pigmentanmés diferenciable, per bé que més difícil d'apreciar. 

Aquesta dificultar d'apreciació dep& principalrnent de la pres&n- 
cia o absencia del rovell i del color del fons del fruit damunt el qual 
es destaca la piga. En varietats de peres com les-Charles Ernest i 
President Drouard, mancades d e  rovell i d'un color de fons groc- 
verdós dar,  les pigues són ben poc evidenti i quant més avan4a la 
madurució són encara menys perceptibles. En aquests fruits les pigues 
d e  tons verdosos o rosats solen destacar més fosques que el fons. 

En varietats matisades, pel contrari, les piguzs són generalment 
ben visibles, més sobre el color de la taca que sobre el color del fons. 
Es precisament en aquests fruits matisats que el concepte de piga, 
ultra la seva major visibilitat. permet.piecisar molt millor si són clares 
o fosques per contrast amb el color del fons i reservar el concepte 
d'aureola a l'argolla que encercla la piga, la qual pot ésser del mateix 
to del matisat (un xic més pujat) com en la pera Bono LIuYsa o del 
mateix to del fons groc o verd groguenc com en la Beurré Hardy. 

Primerament cal precisar, doncs. per a evitar confusions, el con- 
torn de la piga segons que sigui ben marcat -distint- o bé escam- 
pat -dife+ i si el nucli central és perceptible o imperceptible. Sols 
així es pot dir si és fosca o clara I'aureola que envolta la piga (1) .  

En algunes varietats de pomes molt matisad-s e s  prtsenta un 
tipus de pigues clares voltades per una aureola més clara i difumada 

o 

com formant un nimbe a la piga, com succeeix, en la poma Hoover, 
. . 

per exemple. a les qnals anomenem nimbades. 
Finalment, es podrien prendre en consideració alties ,caracterís- 

tiques. com la grandaria i la configuració circular o asteroidal quan 
el contorn és distint, i I'extensió i difusió, quan el contorn és difús. 
Per a major claredat, ens limitem a consignar si són regularment o 
irregularment repartides, ahundonfs o escasses; i si el nucli central resta 
al mateix pla de la -superfície: planes; o b P s i  forma relleu: promi-. 
nents; o queda ensotat : incrustades. 

(1) O sigui I'aureoia que cercla la piga. no pas la puntuació o el nucii centhl, 
c m  contonen alguns pomblegs, els qusls en tot css haurien d'edmeire una doble 
aur&olb. 
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L ~ M ~ N A  111 

P I G U E S  ( P E R E S )  

Nucli central perceptible 
CONTORN, f { ,, 

s imperceptible 

Fosques amb aureola clara 
Marró Clares » » fosca 

(clar, fosc, anrisat) Clares o fosques sense 
aureola aparent , 

TONALITAT 
Fosques amb aureola clara 

D'altres tonalitats ( CIares » » fosca 
(verdes, rogenques; rosades) 

Abundants Planes 
R E P A R T I D  { 1 Prominents 

Escasses Incrustades 

P I G U E S  ( P O M E S )  

Nticli central perceptible 
CONTORN f Difús n imperceptible 

! Fosques amb aureola clara 

i Marró Clares >. » fosca 
(clar, fosc, agrisat) Clares o fosques sense 

aureola aparent 

TONALITAT Fosqiies amb aureola clara 

D'altres tonalitats ) Ciares » a fosca 
Clares o fosques sense (verdes, rogenques, rosades) 

1 
aureola aparent 

1 Nimbades (1) 

REPARTIDES { Prominents 

. . 

(1) Nimbades: Clares amb aureola del mateix to 3x6s clar, difusa i gairebé iransperent. ' ,  



A R X I U S  

La major part de les nostres varietats de pomes i principalment 
de peres cultivades Presenten en major o menor extensió zonesde 
c&8ules epidermiques més o menys suberitzades, les quals constituei- 
xen per la seva tonalitat i per la seva disposició, o sigui per I'indret 
on s:eicauen, un element aprofitable de caracterització pigmen- 
tiria (1). , . 

No. s:han de confondre amb aquest caracter altres alteracions 
epidermiques que es veuek en alguns fruits degudes a pressions de 
fulles o branques, traumatismes, o 6é influenciades per les gelades 
o pels tractaments insecticides o anticriptogAmics. 

Aquestes zones poden ésser localitzades únicament a la cubeta 
apical o a la cubeta basilar, o bé conjuntament a les dues cubetes. 
en pomes; a la base del peduncle, a l'entorn del rosetó o conjunta- 
ment als dos Ilocs, en peres. Poden ésser tam& escampades a partir 
d'aquests indrets o indistintament per la superfíáe (que són els casos 
rnés freqüents) i recobrir gairebé totalment el fmit i donar-li un to 
inconfusible com en les conegudes Fomes ferro catalanes. 

Poden mancar támbé totalment o presentar indicis poc manifes- 
tos, com en les Charles Emesf i President Drouard. No cal dir que 
aquests darrers casos són el rnés interessants i diferenciables. 

En els restants casos, previa la descripció de la tonalitat, cal 
consignar la configuració i extensió d'aquestes zones suberitzades se- 
gons que s'estenguin en forma de punts, tapant o enczrclant els nuclis 
de les pigues: puntejat; o de clapes bigarrades: clapot: o que tendei- 
xin a agrupar~se semblantment a les aigües d'un marbre: ..marbrejat; 
o a disposar-se més o menys horitzontalment com els fils d'un reticle: 
reticular. 
. No sempre es prrsenta netament marcada la mateixa configuració 

ni extensió sobre un- mateix fruit, com succeeix en la pera Curé, en 
ia qual acostuma a presentar-se indistintament punteiada i marbre- 
jada i fins i tot arrenglerada al llarg del solc ventral que caracteritza 
aquesta varietat. 
-- v 

( 1 )  Asuest concepte va tan lligat a.les rones de suberitraciá que alguns 
less. com els portuguesas Casta Lima i Vieira Natividide, anomenen nCarepan 
(Caspa) aquestes capes de ruberina. per a millor . diferenciar-les. 
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R O V E L L  

( P E R E S ) ,  

Puntejat 

MARRO 
Agrisat 

Clapat 

A la base del peduncle 
LOCALfTZAT ( Entorn del rosetó 

Conjuntament als dos llocs 

1 A ~ a r t i r  de la base del peduncle 
» » 8 » » » rosetó 
lndistintament per la superficie 
Recobrint gairebe totalment el fruit' 

R O V E L L  

( P O M E S )  

Puntejat 

MARRO 
Clapat 

A la cubeta basilar 
LOCALITZAT ( a apical 

Conjuntament a les dues cubetes 

i A ~ a r t i r  de la cubeta basilar 
\ » ' » » >> » apicai 

Indistintament per la superficie 
\ Recobrint gaireb6 totalment el fruit 



Valor taxon~rnica dels caracters superhcials 

De tots els .caracters emprats en classificació pomol&gica, els 

superficials i pigmentaris són els menys constants. i. per tant, d'una 
valor relativa com a elements diferencials. 

Hem esmentat algunes de  les causes més conegudes que con- 
dicionen la constancia d'aquests caracters, a les quals podriem afegir 
algunes altres depenents del propi arbre; tals com les influencies 
d'afiuitat amb el píttró o peu, contusions de  branca i mutacions sonii- 
tiqurs que poden produir-se. 

Per no complicar .les descripcions hem deixat d'enumerar altres 
causes de  divers origen. Així és sabut que el relleu de la superfície 
dels fruits no esta pas deslligat de la forma (les formes ventmdes o 
bossades són sempre. més clotoses i abonyegades del costat de la 
maxima asimetria) i que el matisat intens s'assoleix més rarament 
en terres fertils o adobades amb fertilitzants nitrogenats. 

No cal pas recordar, així mateix. que d'aquesta intensitat 

de  matisació d e p b  la bona apreciació de  les puntuacions o pi- 
gues (les quals per contrast poden semblar més clares sobre la taca 
que sobre el color del fons), i q u e  el matís del rovell pren s o h e  
la cara matisada tonalitats groguenques o rogenques més vives, lec 
quals, en rovells puntejats, es  confonen amb la mateixa puntuació. 

Es un argument més a favor del concepte de piga emprat per 
nosaltres per quant permet distingir millor aquel1 rovell puntejat i la 
puntuació. Efecthament, el rovell es veu coincidir amb la puntuació 
en molts peres, com en les Doyenné d'Hiuer, Beurre Diel, i altres 
vegades el rovell encercla la puntuació, com en la pera Bon cristid 
d'hiuern. Ni en un cas ni en un altre no s'ha d'incórrer- en confusió 
si es  vol que aquests caricters tinguin algun valor. 

La piga és  igualment més apreciable que la puntuació sobre po- 
mes gairebé totalment roges, com en la Winesap i de  pells molt bri- 

llantscom en la Sang de llebre (el mateix es pot dir de peres ben mati- 
sades com la Doyenné de Comice i la Marguerite Mariltat) i ens ha 
permes caracteritzar millor, precisament, aquells casos de pigues poc 
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visibles en les quals la puntuació estricta (o' el nucli) no era gairebé 
~erceptible, tala com: 

1 .  En coloracions uniformes. 

a) Fosques amb aureola clara. 
b)  Fosques sense aureola aparent. 

2. En ccloracions matisades i pigardes. 

a) Clares amb aureola fosca. 
b) Clares, sense aureola aparent. 
C) Nimbades. 

Tant en les unes com en les altres la millor valor diferencial, i 
yer tant taxonbmica, s'escau: 

3. Quan són abundants i regularment repartides. 
4. Quan tenen el contorn distint i el nucli central perceptible 
5. Quan són planes i de tonalitats altres que el rnarró 

Fixades les apreciacions d'aquests elements. d'acord amb les ca- 
racterístiques més visibles i més constants, cal procurar, a més a 
més, que siguin comparables. Per aixo és convenient fer per manera 
que sempre que sigui possible els fruits estudiats procedeixin d'arbres 
de mitjana edat i no massa carregats de  fruit, de la part de la copa que 
dóna cara a migjorn. i de branques ben fruitades, i anotar, en tot cas, 
totes aquelles possibles influencies d'ambient o cultlu que poguessin 
desviar la interpretacíó. 

Finalment, cal que aquests caricters siguin registrables per tal 
que tinguin la mixima valor documental. Per a aixb és indispensable 
igualment que pels restants caracters estudiats, referir el seu estudi 
al moment que es consideren millor apofitables, és a dir, quan s'es- 
cau el seu millor estat de comercialització. assolit ja sigui per madu- 
ració natural de I'arbre o bé wtificial a la cambra. 

La naturaleza y rclieoe de 1s piel o dpicarpio de los frutos constituyen. por su 
fácil vulpariración, car$eteristicas apreciables en clasificación pomológica, que deno- 
minamos mrncteres supe>erficiules. 

Asimismo. los elementos ~ipment~rios ,  de cuyo conjunto depende la matización 
de los frutos. hay que estudiarlas en función d e l  color, puntuocio"es y rqu,  ci~yos 
conceptos se estudian bajo la común denomin'ación de corosteres pigmentoiios. 

- 
Unos y otros tienen un interés documental. tanto por su visibilidad como por 



dar a! fruto la belleza supeificial que les adorna y distingue. pero cuya justa apie- 
ciación requiere relacionar su estudio con todas aquella<influencias mesalógicas y 
culturales que condicionan la constancia de dichos caracteres y de los cúales depende. 
por consiguiente. SU valor raxonómico. 

The noture of the skin or epicarp of fiuit and its relief constitute. owing m 
thrir easy vulgarizetion, appreciable characteristics in pornological clássification. 
which we denominate under the name superficial chmacters. 

Likewise. the pigmentary elements from which as a whole the coiour-blending 
of the fruit depends , must he studied-in functian of cdaur, rlots and rusaet, the 
conczpts of which are studied under the common denomination of pigmentaiY cho- 
roctprs. 

One knd the other have a certain docun>ental intereit. hoth becsuse 6f their 
visibility a<d because they give to the iruit that superficial beauty which adons 
and distinguished it ;  their duo apprecietion cal19 for a connection hetween their 
study and al1 those mesological influences bnd cultural anes also which condition 
the constanay of the said characterii and from which their tanonomic value depends 
in coneequence. , . . . . 

. ~ 

SOMMAlRE . , 

La ndure et le relief de 1s peau ou épicarpe des fruits cokstituent, a cause de  
Is facilité de leur vulgarisation. d'appréciahles caractéiistiques en ~Iassific~tion. po- 
mologique. que nous appelons cornct&res superficiela. 

De mame les éléments pigmentaires de I'ensemhle desquels dépend la .nuanci 
des fruiti doivent &re étudiés en iondion de 1s couleur, du pointillé et des rd<u 
sous la commune dénomination de caracteres pigmentaires. 
'' 

Les uns et les autres posskdent un intéret documentaire, sussi bien a cause de  
leur visibilité que paree qu'ils donnent aux fruits la beauté superfieietle qui leQ 
orne et les distingue. mais dont I'exacte appréciation demande que soit établie une 
relation entre leur étude et celle de tautes les influences mésologiquee e t  culturales 
qui conditionnent la const'ance des dits caracteres et desquelles dépend, par consé. 
quent, leui valeur taxonomique. 

SOMMARIO 

Ea nnturoiezn ed il rilieuo della pelle ossia l'epicerpio dei frutti castituiscono 
per la loro fatile volgarizzarione delle caratteristiche appieriabili nella clsssiiicarione 
pomologica. che denominiamo corntleri superficiali. 

Nello stesso modo gli elementi pigmenteri ¿al cui insieme dipende la gfaduaziane 
dei colori e necessario studiatlo nelle funzione del colore, della puntegginturo e rug. 
gine i cui concetti si studiano sotto la comune denominazione di corotteri pigmentari. 

S?* sli  uni che gli aliii hanno un interesse documentale, tanto pei la loro Yi~i- 
bilitA come ntl  dare al frutto la bellerzesuperficiale che li a'dorna e li  distingue. 
ma =he. pei il giusto apprezzamento del quele. si richiede la rblarione di uno  tud dio 
con tune quelie influenze mesologiche e culturali che condizionano Fa iostanza dei 
suddeiti caratteri e'dalle quali dipende, per co"seguenra. il loro valore tassinomi~o: . ~, . . .. . 
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