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L a  raca Prat  és una rasa autdctona 

~. 

Q UE entenem per rasa? 1 especialment, que entenem pei rasa en 
avicultura, on cada avicultor que s'estimi'n'inventa unade nova? 

Zoot~cnicament, rasa és la coblecció d'iidividus que presenten els 
caricters essencials i secundaris iguals, tots els quals són fixats per 
l'herencia. En avicultura, en una proporció més gran que en les altres 
especies zootecniques, ens trobem e n  "presencia d'un gran nombre 
de races. Blanchon i Delamarre en descriuen a prop de dues centes. 
D'aquestes races, pero, al costat d'unes quantes que existeixen des de 
temps molt antics, 'n'hi ha ,un gran nombre de creades modernament. 
moltes de les quals no resistinen cap prova zootecnica que tendís a 
demostrar la fixesa deis car.hcters. Són moltes les races de gallines que 
es conserven difícilment, si no =S coneixen els ascendents que han 
contribiüt a la seva formació ; és com si diguéssim que són koltes les 
races de gallines que amb facilitat retornen a les races de formació. 
Un exemple, la rasa Andalusa blava. 

Solament caldria considerar com a veritables races, aquelles que 
conservessin invariablement i d'una manera natural en la s=va descen- 
dencia els caricters essencials i secundaris. Es a dir, que només quan 
aquests caricters persistiran sense la intervenció de I'home, únicament 
llavors podrem considerar les races com a autoctones. Ho són amb 
tota seguretat, aquelles I'exist&ncia de les quals data d=  segles, pero 
no les creades per la intervenció continuada de l'home. 

A Catalunya hi ha veritables races autoctones? Si examinem la 
nostra població aviar, ficilment distingirem dos tipus de gallines per- 
fectament diferenciats: El tipus que tots els tractants en aviram conei- 
xen amb el nom de Girona, definida als Concursos amb el nom d'Em- 



pordanesa (Foto 1). la característica principal del qual és la pota groga. 
i el tipus de gallina Prat. de pota blava. 1 potser tarnbé alguns altres 
tipus. ja no tan ben definits. corn la gallina penedesenca (Foto 7). de 
pota rosada, i la gallina garrotxina o pirinenca. de color roig de raoba. 

D'aquests tipus I'únic qu: actualment ja esta ben diferenciat i de- 
finit és el Prat. rasa coneguda universalment amb el nom de Catalana 

del Prat. Aquesta rasa es troba escampada arnb més o menys puresa 
per tot el Baix Llobregat. pel Valles. i una mica per la Plana de Vic i 
el Pla de Bages. com ho prova el fet que en tots els galliners de les ca- 
ses de pages d'aquestes cornarques. hi podem distingir. malgrat la 
diversitat d'individus. una certa persistencia del volurn, la forma i 
coloració d= les potes, etc. 

L'extensió de I'irea geogrifica que ocupa la raga Prat. no es 
pot prtcisar encara exactament. De totes maneres la comarca on es 
boba amb més puresa, és pels voltants dels pobles del Prat de Llobre. 
gat. Cava. Viladecans. Sant Boi de Llobregat. etc.. on ja fa bastants 
d'anys que les pageses seleccionen forga a consciencia llurs gallines. 
perquci han cornprovat pricticament que els mixirns rendiments els 
obtenen amb la mixima cjualitat de les miquines productores d'ous. i 
on en moltes granges industrials la podern trobar si no completam~nt 
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seleccionada, almenys en un grau forga elevat de selecció. principal- 
ment la varietat rossa. 

Dins la raca Prat es coneixen les segücnts varietats: la rossa, que 
Cs la més típica de totes. la blanca i la perdiuada. Ja hem fet notar 

Foto 2 

Gnllina penrdrsrnrn 

que la mée estesa i coneguda és la rossa: segueix després la blanca 
que porta ja més de vint anys de seltcció i que potser pel fet de no 
ésser tan difusa es conserva amb molta més puresa, i la varietat per- 

diuada que pricticament no es troba ni fixada ni seleccionada, pero que 
espontiniament la trobem a tots els galliners de les pageses del Prat. 

Fins avui solament poden presentar-se dignament als Concursos 
nacionals i estrangers les varietats blanca (Foto 3) i rossa. 

lndubtablement que es podria fixar i crear la varietat ptrdiuada. 



A R X I U S  

Pero ara con ara, aquesta feina, si algun criador I'ha comencada, no 
n'hi ha cap que I'hagi acabada 

En la rac.a Prat hi ha els tres colors bisics: ros, blanc i negre. El 
hlanc pur, el ros barrejat amb el negre en la gallina Prat rossa (punta 
de les ales i cua) i el negre. Aquest darrer, fins ara solament el trobi- 
vem en la gallina perdiuada, pero, mal no havia estat isolat pur en la 
rasa Prat. 

En aquest treball donarem compte dels resultats obtinguts per nos- 
altres' en la selecció del color negre e n j a  gallina d r  la rasa Prat. 

Els colors bisics que entren a formar part del plomatge de les ga- 
llines domestiques són els mateixos que trobem en el Gallus Bonltjua, 
o sia la 'coloració rossa, o millor dit roja, la negra í la blanca. En el 
L'ankiuaJa eoloració,blanca actualment es constata en alguns galls vells 
i encara per disminució dels pigments colorants. U color blanc. pro- 
piam.ent no és tal color, car és el resultat d'una manca de coloració. 
Barrejant ds pigments rojos i negres i augmentant o disminuint la seva 
quantitat, podrem obtenir tota la vanetat de coloracions que avui dia 
mostren les gallines. 

Si gis colors primitius de la gallina són el roig i el negre, i en la 
majoria de les races trobem aqursts dos colois i, a més, en la raca 

' P r a t  tenim la vaiietat anomenada nPerdiuadan, en la qual la coloració 
negra té una gran importancia, tenim l'obligació de procurar seleccio- 
nar dintre la rasa Prat, aq"esta nova varietat, la Prat.iiNegrai>. Altra- 
ment, en la majoria de les races treballades. de les races-esteses, i 
especialment en les races autoctones, trobem les varietats roja i 
negra (Leghorn), o la combin-ió d'iquests dos colors. 

L a  varietat Prat aBlanca,~ s'hauri proddt per decoloració de ,les 

gallines rosses(tots els avicultors poden constatar la d'aques- 
ta decoloració i la seva transrnissió per herencia, en la varietat Prat 
irRossa,,, que naturalment tendina a aclarir-se) o bé es pot haver origi- 
nat de gallines negres, per atrivisme 0. per una vanació espontania. 

La dccoloració, o sigui la falta de pigment s'ha produi't sota la 
influencia de la do.mesticació. Dels colors que trobem en el Gallus 
Bonkiua, negre, roig, daurnt i blaur el negre, que és el color que sembla 
portar menys quantitat de pigment, tétendencia a desapareixer, corn es 
pot comprovar unint subjectes negres arnb altres d'un color qualsevol. 
Així es poden obtenir generacions d'animals blancs. 

Si unim, per exemple, un animal ros amb un de blanc i un de ne- 
gre també amb un de blanc, i els productes d'aquests creuaments els 

unim amb animals blancs purs i continuem de forma que el blanc pur 
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actui sempre de raga absorbent, podrem comprovar que per a elimi- 
nar completament el color roig necessitarem moltes més .generacions 
que per a eliminar el negre. Es compren que sigui així. perque el roig 
té un pigment molt més fort i fixat que el negre. El color roig és tan 
difícil d'eliminar, que tot i que a cada generació disminueix la quantitat 
de pigment roig, la seva +parició s'obté per graus molt lents. Si sem- 
pre escollim com a reproductors els exemplars més decolorats, gradual- 
ment passarem del color ros al blanc de crema i finalment obtindrem 
subjecres blancs molts dels quals, pero, durant forca.gcneracions ens 
recordaran el seu origen pels pigments rojos, palesats per les plomes 
rosses que apareixen principalment a la regió del col1 i del pit. 

Aquesta persistencia del color roig, I'hem poguda comprovar en les 
gallines de la raga Prat Blanca de la nostra Granja de Sant Fost de 
Campsentelles, les quals, després de seleccionar-les durant unes 18 ge- 
neracions, . cada any encara hi ha algunes gallines amb plomes rosses, al 
col1 o al pit. En canvi, el nombre de galls o gallines que tenen alguna 
ploma negra és esch  i rar, i si per cas, tenen tan sols una o duzs plo- 

mes .negres. 

Mai no hem pogut obteuir cap gallina rossa filla de les blanques, 
i e n  canvi hem arribat a obtenir un galt i dues gallines negres filles 
de les gallines Prat Blanques. No volem pas dir amb aixo que hi hagi 
la imposcibilitat de poder obtenir gallines rosses filles de les blanques, 

sinó que, com que probablement les gallines blanques provenen de les 
. 

negres per la disminució fins a la desaparició dels pigments, i com que 
e1 pigment ros és molt més-persiatent que el negre, conseqüentment és 
més facil que per atavisme s'obtinguin gallines completament negres 
que no pas completament rosses, suposició que queda. a bastament de- 
mostrada pel fet, comprovat e~~erimentalment en la nostra explotació 

avícola, de I'obtenció de gallines de coloració. completament negra, 
filles d'unes gallines Prat Blanques qu-portaven com a mínim 18 gene. 
racions de selecció, rigorosa i amb tota puresa, 

mes CO. Caldra c'onsiderar les tres coloracions que mostren les gali' 
negudes amb el nom del Prat, com si fossin tres variztats dSa.questa 
raga, segons el color blanc, ros o negre, o bécaldra considerar-les com 
a tres races diferents dintre un tipus racial catala? Heus aquí una qües- 
tió a resoldre més endavant. De moment considerarem que hi ha una 
sola rasa <,Catalana del ' ~ r a t r )  amL tres varietats: Rocsa, Blanca i 

. Negra. 

En descriure les ~aracterísti~ues racials de la varietatprat Rossar 

són molts'els avicultors que, no havent pogut borrar de ' la seva ima- 



gin*ció la idea del creuament de la rasa autoctona del Prat de Llobre- 
gat amb la rasa Conxinxina, han imaginat per a la rasa Prat.Rossa uns 

caracters morfologics coincidents amb la gallina Conxinxina, com per ' 

exemple el  gros volum de la rasa, 

La influencia de  la Conxinxina sobre la 'rasa Prat, data, segons 
Salvador Castelló, de I'any 1880. 

Per tal que la rasa Conxinxina hagués infliüt en la morfologia de 
la nostra rasa Prat, ens caldria imaginar una gran abundancia d.. - con- 
xinxineses en aquella data i la seva difusió en gran quantitat ber les 
nosfres cases de pages. 

Actualment, la rasa Leghorn s'ha introduit bastant per la nostra 
. . tema i s i b é  és veritat que preferentment s'ha introduit a les explota- 

cions industrials o als galliners dzls aficionats a I'avicultura, la llavor 
també s'ha infiltrat per molts galliners de pages. Pero malgrat l'escam- 
pada de Leghorns, aquesta rasa no ha influit per a res en la morfo- 
logia de cap de les nostres races. La gallina conxinxinesa, en tot cas, 
en deuria trobar en circumst&ncies de difusió similars. mai en altres 
de m~il'ors. En la mateixa raGa Prat, tot i que f a j a  molts anys que hi 
ha granges que es dediquen a difondre-la, i que cada any es venen 
milers i milers de pollets. una bona part dels quals va a parar a 12s 
mans de pageses, podem afirmar que malgrat aquesta escampadissa 
de bona Ilavor, no s'han millorat pas molt les característiques racials 
dels nostres galliners rurals. Practicament con6nua subsistint l'aigua- 
harreig d r  sempre, car no abunden massa els galliners on es  veu la 
influencia de la rasa Prat, fora de la comaica que constitueix el seu 
bressol. 

Si realment la rasa Conxinxina ha entrat en la formació de la 
rasa Prat. com sembla indicar-ho la presencia de les plomes de les 
potes, l'augm-nt de volum de l'animal i la coloració rosada de I'ou, 
també haurien d'apareixer altres caracters propis de la Conxinxina. 
i tots els que hem criat rasa Prat en quantitat, una o altra vegada 
ens hauriem d'haver trobat en pre&ncia d'algun cas d'atavisme, es- 
pecialment ten els casos de creuament. Pero, ara com ara, no hi ha 
ningú que pugui presentar ni un sol exemplar de la rasa Conxinxina 
procedent de la rasa Prat. 

Aquesta .fóra la prova més convincent que podrien presentar, tots 
aquells que afirmen que -la rasa Conxinxina ha rntrat en la formació 
de la rasa Prat. 

La Conxinxina és de pota groga. Aquesta coloració, en canvi, en 

lis gatlines -Prat és la menys conent de totes. Podem trobar molts 
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exemplars amb els tarsos de color rosat de carn ; pero de grocs, molt 
pocs i molt rarament. 

Salvador Castelló fixa el pes de la gallina de varietat rossa, entre 
els 1.8 quilos i 225 quilos, pes mitjh amb el qual han d'estar d'acord 

la majoria de criadors de la raga Prat. Aquest pzs esta molt allunyat 
del pes mitji de les gallines conxinxines, el pes de les quals va de 
3.5 a 4.5 quilos. Gallines Prat rosses que facin 3 quilos no n'hi ha 
gaires ; se n'ha controlat alguna que fina ha passat dels 3 quilns, pero 
són casos rars. Aquest pes de 1.8 a 2.5 quilos és un pes que aproxi- 
rnadament també el f a  la varietat blanca. Observem, encara, que en 
la rasa Minorca el <iLondon Minorca Gubii fixa en el seu tipus un 
pes de 3 quilos per a la gallina, pero cal r-marcar que en aquesta 

rasa l'augment de pes no s'imputa precisament a. la rasa asihtica' No 
hf ha cap raó concloent per a atribuir el sobrepes de la rasa Prat Rossa 
respecte a les altres races mediterrinies a la influencia de la Conxin-' 
xina. Val més atribuir-lo a la influencia del medi, o bé a la fertilitat 

i el clima del Pla del Llobregat. 

El color rosat de l'ou també s'atribueix a la influencia de la Con- 
xinxina. Aquesta fa l'ou rosat pero petit, d'uns 55 grams; la Prat fa 
un ou rosat i gros, d'uns 70 grams. Aquesta coloració rosada la tenen 
en general tots els ous que es produeixen al Valles, f-t molt facilment 
comprovable dohant una ullada pels mercats de Granollers. de Mollet 
o de Sant Celoni. Fem aquesta comparació, per indicar que si al Valles 
les gallines fan ous rosats. no hi ha cap motiu en contra perquk les 
gallines del Prat no els hi facin. sense necessitat de voler justificar 
aquesta coloració per la influencia de la Conxinxina. 

També %:afirma que el colorros de la rasa Prat prové de la Con- 
xinxina. Ja hem indicat que actualment en la rasa Prat s'admeten dues 
coloracions, la rossa i la blanca, com a completament fixades, amb- 
dues amb els mateixos caracters morfologics. Acceptada la varietat 
blanca en aquesta rasa, cal acceptar forsosament la possibilitat de 

fixar la varietat negra. Cinquanta anys enrsra, a la comarca del Llo- 
bregat segurament que hi abundaven les gallines rosses i negres, o 
sigui les gallines perdiuades, no pas les gallines blanques i negres, les 
favades posem per cas. Quan les gallines .perdiuades perden gradual- 
ment la pigmentació, generació darrera generació les gallines aclarei- 
xen el seu to, i les ales i la cua passen de negres a blavoses. Aquest 
tipus de gallina el podem veure tot sovint pels nostrrs galliners de 
~ a g e s .  Són les gallines que ~ o d e n  donar origen a les gallines blanques. 

Duna població perdiuada en podem obtenir gallines blanques, 



negres o rosses; d'una població favada no en podem obtenir una 
varietat rossa. 

Es més Iogic suposar que la població aviar del Prat estava for- 
mada per animal; rossos i rossos perdiuats, amb més abundancia d'a- 
auests darrers que de cap rnés. Si es féu reproduir l'aviram seleccio- 
nant els caps rnés rossos, fou especialment per atendre les demandes 
dels avicultors d'afició de Barcelona. D'aquesta manera inconscient- 
ment, es va seleccionar la varietat rossa,. en detriment de la vari&at 
negra. 

Amb tota seguretat, si seleccion~vem les gallines perdiuades del 
Prat en el sentit d'augmentar la coloració negra, s'arribaria indubta- 
Olemeni a obtenir el Prat negre, el qual, altrament, es pot obtenir, 
com ja hem indicat en un altre lloc que havíem aconseguit nosaltres, 
seleccionant casos d'atavisme d r  les gallines Prat Llanques. 

Quina ha estat la influencia de la rasa Conxinxina en la rasa 
Prat.? 

Si no és possible demostrar la seva influencia en la coloració de 
I'ou, del plomatge i de les potes, en les seves dimensions, en la forma 
de la cresta i coloració de les orelles, en l'emplomissament de les 
potrs, és a dir, en cap factor morfol0gic. i menys encara en cap dels 
fisiologics --;a que la Prat és una gallina nerviosa i fortament 
ponedora d'ous grossos i en canvi les Conxinxines donen pocs ous i 
petits-, hem d'abandonar completament, per manca de proves, la 
formació de la rasa Prat pel creuament de la gallina indígena amb 
la Conxinxina. El seu creuament amb una altra rasa, cap autor no I'ha 
cregut probable, ni creiem que mai ningú s'atreveixi a sostenir una sem- 
blant hipotesi. 

La gallina actual del Prat és identica a la de cinquanta anys 
enrera, pero millorada i seleccionada amb la sola valoració dels 
seus caracters propis La fama a la gallina, no la hi ve d'aquests 
última anys, sinó de segles enrera. 

El Professor Rossell i Vila, en un estudi de la rasa del Prat, 
parlant del seu origen diu: <,La barreja de races és un fet general 
durant tot el segle passat. a causa de les doctrines proftssades pels 
naturistes Abans del segle xviii" pero. el creuament de races era 
una cosa verament inaudita en totes les especies íexcepte entre al- 
gunes races cavallines), .la qual cosa fa suposar Iogicament que la 
rasa del Prat, com totes les altres, es mantenia pura,). 

Es a dir, que segles enrera &a rasa Prat es devia consrrvar amb 

les mateixes característiques amb que encara la veiem actualment 



S E C C I O  D'ORIGINAL 405 

per les nostres cases de pages: raga Prat. pero sznse uniformitat 
de coloració. Més enlla el ~roftssor Rossell i Vili continua sobre 
el mateix tema: <iPel ,que es refereix a la raga del Prat, la cosa Cs 
diferent. Per alguns documents es pot deduir que al Pla del Llobre- 
gat I'aviram abundava i que era molt estimat. Maspons i Camarasa. 
en el capítol ~Agriculturair de la Geografia General de Catalunya. 

de Carreres i Candi. anota plaentment el fet extraordinari de la fama 
del animals de raga Prat. Lanomenada dels capons del Prat - d i u  
Maspons i Camarasa- ve de Iluny. com ho demostren documents 
que es r-fereixen. si no al Prat mateix. a aquella comarca del Llo- 

bregat. Us  Gmtes  de Barcelona cobraven els censos de molrs po- 
bles en aviram: els uns els donaven pollastres. els altres gallines, i 

es troba que Sant Feliu de Llobregat pagava 51 parells de capons. 
Viladecans 49 i Cava 73. Balan. en la seva obra iiOrígens de Cata- 
Iirnya~,. i Rovira i Virgili. en la <<Historia Nacional de Catalunya,,, 
esmenten fets similarsn. 

Sense cap temenga. si no hi ha ningú que pugui demostrar la 
influencia d r  cap raga en la formació de la Prat. i amb una historia 
de més de deu segles. podem concloure que: 

La raca Prat és una rasa autoctona, i que no ha interoingut en 
la seoa formació ni en el seu millorament cap altra roca. 

A la raga Prat únicament li falta treballar-la acuradament. eli- 
minant els seus defectes i millorant les qualitats. 



Amb la. rasa Prat podrem arribar a obtenir una rasa fortament 
ponedora, podrem eliminar la seva tendencia a allocar-se, i arriba- 
rem a fixar totes les varietats de coloracions.'.Si els criadors estian- 
gers les han aconseguides amb les seves races (com per exemple la 
Leghorn, que compta amb 18 o 20 varietats), encara que la taca Prat 
fans avui tan sols compti amb les varietats Rossa, Perdiuada i Blanca 
(que tothom coneix), les varietats de Sant Cugat i Blava que creava 
el Professor Rossell i Vila (la varietat de Sant Cugat era negra amb 
el col1 i cap esquitxats de blanc). també podrem aconaeguir les altres 
varietats que ens manquen. No hi fa res que no tinguin una major 
utilitat n'hi ha prou. que siguin un índex de la riquesa d'una 
racd. En seria un, el fet que molts avicultors industriali i d'afició 
dediqu-ssin els seus Coneixements a obtenir aqnestes noves colora. 
cions: Prat argentada, daurada, favada, clapada de negre, clapada 
de roig, etc: 



0 

U n a  itova coloració de la raqa Prat 

.LA VARIETAT NEGRA 

L'atzar ens posa en camí de trobar una varietat nova de la rasa 
Prat. L'atzar, en forma d'atavisme, féu néixer uns pollets negres en- 
trernig d'altres d. pura raca blanca. 

L'any 1924 vam comensar a criar i seleccionar-la gallina del Prat 
, 

en la seva varietat blanca. La ramada inicial tenia una bona garantia 
de puresa, car portava molts anys de selecció practicada a la Granja 
Sojo de Viladecans, avui ja desapareguda, granja que es distingl i 
acreditaper la seva seriositat, i per posseir unes 'aus molt ben selec- 
cionades. 

La varietat blanca d'aquesta granja fou adquirida a la Granja 
tqParaíso>i d'Arenys de Mar, on a I'any 1924 probablement que por- 
tava, com a mínim, uns deu an)s.de selecció. 

Algunes vegades havíem observat que naixia un pollet negre, 
complrtament negre, fill de les gallines blanques. Teniem la completa 
certesa que era fill .de les gallines blanques, perque tots els ows que 
havíem posat a la incubadora eren procedents dels parquets de les 
blanques i perque en l'explotació'no hi havia cap au de coloració 
negra. Per forsa ens havia d'atreure l'atenció veure entremig de 200 
a 300 pollets blanca un pollet negre. 

Aquest cas, que es pot qualificar corn un cas típic d'atavisme, 
n.3 es, presentava arnb gaire freqüencia: entre .7000 o 8000 pollets 
blancs es deu haver presentat :6 o 7 vegades, en una proporció, doncs, 
que no arriba al 1 y/,,. Les primeres vegades que succeí no hi vam donar 
cap importancia, i ens venguérem les aus nrgres, tant els mascles 
com les femellec, per carn, precisament per eliminar-les de la. repro- 
ducció, perO l'any 1930 van néixer 3 poileis negres, fills amb tota 

seguret;at de les gallines blanques, dels quals arribaten al seu complet 
desenrotllament dues gallines, i l'any següent, el 1931, vam poder 
guardar i criar únicament un gall negre, un fill del qual és el que hom 

- pot veure a la fotografia núm. 4. 
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L'any 1932 vam. poder disposar d'un lot format per aqueix gall. 
designat amb el número 1031. i dues gallines, assenyalades amb els 
números 1.126 i 1.059. L'estmctura morfol&gica d'aquestes aus és 
idhtica a la de les gallines blanques. amb I'única diferencia del 
canvi de color dtl  plomatge. 

Foto I 

Rara Pral  Negra - Cal1 nasriil el !lerier dfs11!133?. - Edal. i niesos. - r 1 . ~ 9 4  
Pcs als 6 mesos: 2 ~liiilos. Mirerr el seir lliiinl!le a I<r ph!linn +lG. 

Amb aquest lot I'any 1932 obtinguérem una quarantena de po- 
Ilets. de color negre o blanc, o sigui uns pollets completament blancs 
i uns altres de completament negrcs. La proporció entre els blancs 
i els negres aproximadament és de 1 : 3, proporció que no ea pot 
fixar d'una manera precisa perque és massa petit el nombre de naixe- 

ments: de 38 pollets nascuts n'obtinguérem 28 de negres i 10 de 
blancs. 

L'any 1932 ambaren al seu complet desenrotllamtnt 14 gallines 
i altres tants galls. dels quals foren guardats solament els 4 o 5 més 

bonics. Aquestes gallines foren assenyalades amb els números: 115. 
1.065. 814. 988. 990. 991, 992. 993. 994, 995. 9 6. 997. 998. 999 i dels 
galls sols n'escollírem tres. els núms. 94. 1.000 i 1 .m4 (Fotos 5. 6 i 7). 

D'aquestes gallines, les tres primeres nasqueren el gener del 
1932. i pongueren el primer ou entre maig i juny. la qual cosa per- 
meté utilitzar-les. com a reproductores. la proxima tardor. 
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El color negre és dominant respecte al blanc, dominanca que es 
presenta en gairebé totes Les races (en la raca Leghorn, pero, passa 
la inversa, o sigui que el dominarit és el blanc). Com que a la primera 
generació obtinguérem un 25 % de pollets blancs i un 75 % de ne- 
gres, aixo ens permeté suposar qiie els pares no eren homozigots. 

Si representcm per B la coloració blanca i per N la coloració 
negra, els individus 1.031, 1 ,126 i 1.059, han de respondre a la fór- 
mula NB, perque si el gall hagués estat homozigot NN, tots els des- 
cendents haurien estat de la coloració negra. 

0 

Cal1 homozigot + gallina heterozigota 
P 

N B 
Descendencia 100 % negres, pero un 50 % ne- 
gres homozigots (NN) i un 50 % negres hetero- 

Si el =al1 i les gallines són tots heterozigots la descendencia sera: 

Gall heterozigot + gallina heterozigota 
P 

que és el resultat obtingut en la nostra primera cna, la qual cosa fa 
creure que tant els mascles com les femellzs eren heterozigots. Les 
femelles havien d'ésser igualment totes dues heterozigotes, o si no 
una d'elles hauria donat una descendencia completament negra, re- 
sultat que no s'obtingué en la practica El naixement dels pollets de 

cada gallina s'obtenia separadament, en les gabies de pedigre 
L'any 1933 el lot de reproducció fou fet amb la gallina 1.126, 

genotipicament heterozigota respecte al color negre, i amb les nú- 
meros 115 i 1 .O65 La gallina núm. 1 059 fou eliminada perque tenia les 
orelletes verrnelloses, caracter considerat com a defecte racial. >A fi de 
no propagar-lo. El gall fou igualment reformat, puix que el 1.031 

era una mica petit, com a nascut pel juny-julio1 del 1931, i els animals 
nascuts en aquesta data sempre queden un xic retardats; en canvi el 
seu fill, el gall núm 94, no obstant el defecte d'ésser heterozigot, 

era un exemplar magnífic. 

-- 
{ N vi 75 de negres ( N N  NB, NB) 

B N B ,  B B  25 % de blancs (BB) 



410 A R X I U S  

D'aquesta unió arribaren a néixer 68 pollets, 18 dels suals 
eren blancs i la resta negres. proporció que representa el 26 :/o de 
rescissius i cl 74 ?/o de dorninants. 

Cal1 heterozigot + gallina heterozigota 
? 
7 

75 0/, dc negres (NB. NB, NN). 
25 3:. de blancs (BB). 

Els resultats són els rnateixos que els de I'any 1932. pero tin- 
gui's present que una de les gallines, la 1.126 és la mateixa. i que les 

Foto 5 

Rara Pra l  Negra - Gnllina n.@ 215 - Noscrrda el gener del 1932 - Posta anual: 230 orrs 
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les altres dues, com el gall, ha donat la coincidencia que eren hete- 
roiigotes, la quai cosa, operant en quantitats tan petites, no té res 

J'extraordinari. ja que de cada tres individus negres del 1932, tan 
sols un és homozigot i els altres dos heterozigots. 

Al mateix ternps fou- format un lot amb el gall núm. 1.000 i les 
gallines números 988, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 9 7 ,  998 
i 999. lot que fou utilizat per a la reproducció, malgrat ésser animals 
excessivament joves, l'any 1932. D'aquesta unió nasqueren uns 80, 
pollets, tots de coloració negra, la qual cosa ens féu suposar que el 
mascle era homozigot i que imposi la seva coloració, i que les galli- 

nes, encara que totes negres, les unes eren homozigotes i les altres 
hrterozigotes. Tant en I'un cas com en l'altre. com que el gall és 
homozigot, tots els.seus descendents han d'ésser negres (Foto 8). 

a) 6 1 1  homozigot -1 gallina heterozigota 

N R 

'YO "/o nrgres homozigots ., 
50 % negres heteruzigots 

b) Gall homozigot + gallina heterozigota 

O 
N  N 

N  NN NN { N - 1  100 % uegres homozigots. 

Per arribar a diferenciar les gallines neqres homozigotes i per 

poder assegurar més que e l  gall núm. 1.000 era homozigot, I'estiu' 
del 1933 foren crzats dos lotg, I'un format pel gall núm. 1.000 i per 
10 galliues'pures de la rasa Prat Blanca (10 gallines dels lots de re- 
productores) i l'altre format per les 10 gallines negres i un gall Prat 
Blanc pur. 

Tots els potlets nascuts del primer lot. en nombrr d'uns 48, fo- 
reu de coloració negra. Aixb completava la prova que el galf número 
1.000 era un homozigot, és a dir, que és ~ L I I  respecte a la coloració 
negra. 

Del segon lot ohtinguérem poli-ts blancs i negres, i com que 
férem néixer per separat els pollets de cada gallina, aixo permeté 
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voto 6 

Raca Prat Negra - Gall n.' 1.000 - Nasciit el marr del 1932 
Homoziqot respecte al color blanc. 

,Nireu el ser] Ilirtntge a la pS!lili<! 417 
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Fotp 7 

R a w  Prcit Ne!,rn - Gnllinn 11.~991 - Nasciida el mar5 del 1932. 
Posla nniral: 225 oos 



d'identificar les gallines pures i les heterozigotes. Els resultats obtin- 

guts foren iuficients per a poder afirmar que les gallines números 993 . 
i 945 són purzs, ja que tots els ceus fills (en nombre de 22) eren negres. 

Pel contrari, les gallines números 991, 994, 999 i 1.065 són hete- 

rozigotes, car de  33 pollets, nascuts entre les quatre gallines, 16 eón 
blancs i 17 negres, o sigui, aproximadament, el 50 "6 de cada color. 

o) Gall negre gallines blanques 

? 
r<-c---i 

B B 
,---y 

% de negres heterozigots 

el gol1 és homozigot 

b) Cal1 negre t gallines blanques 

B B 

50 7; animals blancs (BB) 
50 % animals negres heterozigots (NB) 

el gol1 és heferozigot 

c) Cal1 blanc + gallines negres 

100 % de  negres heterogizots (NB) 

Lo gollina és puro 

Seguidament fou. provat un altre gall, el núm. 1.004, que apa- 
rellat amb les 10 gallines blanquks don i  42 pollets, 20 deis quals 
eren blancs i 22 de negres; aproxirnadament e1 50 ';A de cada color: 
Gall impur. Essent un gall que portava el factor negre en quantitat 
senzilla I'eliminirem com a reproductor. 

? - - 
11 7 

{ 
50 % de negrei h~terozigots (NB; 

B N B )  BB 50 5: de  blancs purs (BB) 
. . Lo gallina és impuro 



Teníem l'intent de continuar provant altres galls ncgres. major- 
ment perquk solament disposivem d'un gall negre homozigot, 
pero érem ja en plena tardor (mes d'octubre), quan les gall' mes ponen 
poc i estan en plena muda. Els pocs ous que recollíem ens donaven 
baixos percentatges de naixements: forsosament haguérem de sus- 
pendre les incubadec i no es pogué comprovar cap altre gall. 

L'any 1934 el lot d e  reproductores fou format amb el gall nú- 
mero !.O00 i les gallines números 988, 991, 994, 995, 498,. 999, 115 i 
1.126, i d'uns 200 pollets que en nasqueren tinguérem la satisfacció 
d~ comprovar que ni un tan sois no presentava la coloració blanca. 
Aquest fet no significa que tots siguin purs, puix que solament les 
gallines núms. 993 i 995 són negres homozigotes controlades, p-16 
si que vol dir que ens trobem ja rnolt avangats en la selecció de la 
varietat de la raca Prat de coloració negra. 

Gall negre pur (NN) + gallines negres pures (NN) 

? -- 
N N -- 

N NN NN ( N N N l i /  100 X de negres purs 

Gall negre pur (NN) + gallines nogres impures (NB) 
P - 

50 % de negres impures (NB) 
50 % de negres pures (NN) 

Per continuar fixant la rasa únicament hem de tenir cura d'anar 

controlant sempre els galls, a fi de no utilitzar mai cap gall 611 de galli- 
nes heterozigotestasca sumament ficil, perque en néixer tots els 
pollets es marquen a fi de conkixzr exactament tota la seva. ascenden- 
cia- i separar de la re~rciducció els descendents de les gallines hete- 
mzigotes. 

L'any 1934, demés del lot de reproducbores, seleccio,nirem i 
control&rem la posta d'una ramada de 40 gallines, totes completa- 
ment uniformes d r  coloració. 

Podem resumir afirmant que actualment estem ja en possessió 

d'una varietat nova en ,la rasa Prat: la Prat Negra. Disposem actual- 
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ment de poca quantitat d'animals (1). pero tenim la seguretat i la 
confiansa de poder augmentar ripidament el seu nombre, i a I'en- 
sems eliminar tots els individus impurs i arribar a formar un lot de 
reproductors homozigots, tant els mascles com les femelles. Llavors 
sera quan podrem posar la nova rasa en mans del públic avícola 
amb la certesa que ja no tindran cap sorpresa de  veure néixer pollets 

blancs de les gallines negres. Al mateix temps. com que aquesta raga 

Foto x 

I<<ira I 'rfi l  Negrn - Lo1 de !/allinps Piol ne!/res nasrirdes l a  p r i n ~ n u e r n  del 1933 

se seleccionara per la posta i pels resultats obtinguts fins ara. cal 
eaprrar que arribarem a crear un llinatge altament ponedor, car avui 
del lot de 12 gallines controlades. ja tenim tres gallines de rnés de M0 
ous (núm. 115. 230 ous: núm. 1.026. 218; núm. 990. 225 ous), tres 

més de 180 a 200 ous. i solament dues que no arribaren a fer 100 ous. 
Les fotografies 5 i 7 mostren exemplars de gallines negres nas- 

cvdes pel gener-febrer i primavera del 1932, o sigui en el seu segon 
any de posta. amb un plomatge completament n e p e  i un tipus iden- 
tic a Irs gallines blanques. Els galls reproductors d'aquesta temporada, 

com per exemple el de  les fotografies núms. 4 i 6. si els comparhvem 

amb el seu parr el gall núm. 1.031. són ja molt més grossos i més 
uniformes de  color. El gall inicial número 1.031, va néixer pel juny- 

julio1 del 1931, i com a gall tarda tingué un desenrotllament redui't. 

El clavell de la varietat negra 
Una característica del lot negre de reproductors. és que tant el 

~ a l l  com les dues gallines presenten la cresta amb clavell, i essent 

( 1 )  Solameni e l i  iills de 40 gallines i O o 7%?llr ndulb i uns RO rnl?r joves que comeniaren 
B ponclre la tardar del 1834. 



aouests individus casos d'atavisme, gairebé podem afirmar que tots 
tlls rrpresenten fidelment el tipus racial. La gallina núm. 995 de  la 
fotografia núm. 9, que prestnta un magnífic clavell, és a I'ensems 

un animal homozigot. Aquesta seria una altra prova a aportar per 

Foto !l 

Rarn Pral Neclrn - Clniwll de la yallirin 1 i . ~ 9 %  
Horno.-i!/oln respecl~ n/ color ri~!/re 

demostrar que la característica del clavell en la raqa Prat és  una ca- 
racterística racial. 

Actualment sols es parla de  la influencia de la raqa Conxinxina 
en la varietat rossa ; si ens trobem en predncia de tres varietats que 
tcnen les mateixes ~aracteris t i~ues racials. que tenen el mateix volum, 
IPS orelletes blanques, les potes blaves. etc.. o bé hzm d'acceptar 
la influencia de la Conxinxina en totes tres vanetats, o bé I'hern d e  
negar també en totes tres vanetats. Si zn la Prat negra. vanetat tot 
jiist en selecció. no hi ha intervingut la Conxinxina, i en la blanca, 
que porta uns vint anys de selecció. tampoc no hi ha intervingut. 
jiist és suposar que tampoc no ha intervingut en la varirtat 



rossa. La varietat blanca, si bé no és impossible que s'hagi se- 
leccionat a partir de la gallina de la comarca del Prat mateix. sem- 
bla més probable que s'ha seleccionat d'entremig de I'aviram del 
Valles. Un dels llocs d'origen sembla que fou el molí de Sant Nico- 
lau de Granollers. on conservaven aquesta gallina amb molta puresa 
dz caricters, i en algun altre indret del Valles. com Sant Esteve de 
Palautordera. Vallromanes. Martorelles, etc., és a dir. que es pot veu- 
re escampada amb més o menys intensitat per tot el Valles, on en- 
cara és més difícil de creure en la influsncia de la Conxinxina sobre 
aquesta raga. 
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- 
Tipus de la raca Prat 

En aplegar els caracters que ha de posseir la raqá Prat per a arri- 
bar a assolir el maxim grari de perfecció, no hem volgut modificar cap 
caricter ,deis actuals ni crear-ne cap de nou; el tipus perfecte sera 
el que reuneixi totes les bonzs qualitats que trobem escampades en 
una ramada de gallines seleccionades. 

El tipus de la rasa Prat I'hem compaginat sense oblidar les ca- 
racteríctiques que exigeixen els Serveis Tecnics de Ramaderia de 
la Ceneralitat de Catalunya a les aus que es presenten als seus con- 
cursos, completats a b les dades aplegades per obszrvació directa Y' 
de la raqa en les seves tres varietafs blanca, rossa i negra. 

CARACTERS GENERALS DEL CALL 

Cap.-Llarg i ample, la base del crani ampla, apropiada per a 
sostenir una cresta grossa. 

Bec.-Llarg, fort i color fosc. . 
Cresta.-De grans dimensions, completarient dreta. La part an- 

tenor puja verticalment en corba suau, pero sense avansar més enlli 
.de la punta del hec, amb cinc o sis dents grosses i ben marcades. 
E1 Iobul postenor amb excresc&ncies laterals. particularitat que és 
coneguda amb el nom de clavell.' El terq.posterior segueix la corba 
suau del coll. 

' Ul1.-Rodó, viu, energic; de color negre. 
0relletes.-Blanques i molsudes en forma d'ametlla i ben engan- 

xades a la cara, de teixit fi. 
Cara.-Vermella, recoberta d'unes quantes plomes fines (hi .ha 

tendencia a eliminar aquestes plomes). 
Barbal1eres.-Arnples i molt Ilargues, acaben arrodonides. 

Col1.-Llarg, arquejat i molt plomós. 
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Don.-Ample i recte. inclinat d'endavant cap endarrera. Cos- 
tellam arquejat. 

Pit.-Ample i sortint. 

Ales-Ben enganxades al cos. 

Cm-Ben plomosa. amb les plomes en forma de fa15. llargues 

i ben arquejades. i les petites abundants. Portada en direcció de 
45" aproximadament amb I'horitzontal. 

Potes.-Gruixudes. de color gris-negre i netes de plornes. 

Quatre dits llargs i forts; ungles negroses. 

Pel1.-Blanca i fina. 

P e s . 4 . 4  a 3 quilos. 
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Foto 11 

Gfrlliria Pral ros11 

CARACTERC CENERALS DE LA GALLINA 

El cap igual que el =all. amb la cresta grossa i ben tombada 
n un costat. El ventre ample i b-n recobert de plomes fines. Tots 
els altres caracters com els del gall. arnb les diferenci-s sexuals cor- 
responents. 

Pes: l .S a 2.3 quilos. 

Varietat rosso.-Gall: Plomatge ros fort. Coll. dors i ales. ros 
pujat. Ventre, pit i cuixes. ros rnés clar. Cua negra-verdosa amb re- 
nexos rnetillics (Foto 10). 
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Gallina: El plomatge tot ros, menys la cua i -1 cap de les ales que 
seran nenes. Els ous de color rosat (Foto 11) .  

Varietat blanca: Plomatge blanc pur. sense cap altra coloració. 
El bec no tan fosc com en les varietats negra i rossa (Fotos 12 i 13). 

Ou de color blanc apagat. sense la brillantor del blanc de porce- 
llana de la raGa Leghorn. 
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Foto 13 

Gallina IJr<rl Alnnca 

Varietat negro: Plomatge negre, el gall amb reflexos verdosos. U 
bec gairebé negre. i les potes més fosques que en les altres varietats. 
(Fotos 6 i 7). 

O u  de color blanc, com en la varietat blanca. 



Identigcació Je la raca Prat 

amb la raca Castellana 

' S i  comparem les característiques.racials de la rasa Prat amb les 
de les altres races de la Península Iberica, observarem immediáta- 
mrnt una gran semblanca entre la nostra rasa i I'anomenada Caste- 
llana negra. Les dues races tenen les potes blaves i les orelletes blan- 
ques, la mateixa cresta o de fprma molt semblant, el bec negrós, ctce-- 
tera. Certament que podem distingir perfectament algunes diferen- 
cies; pero cal tenir brn present que de qualsevol rasa, segons el cri- 
teri que tinguin els seus seleccionadors, es pot &odificar, augmen- 
tar o disminuir qualsevol característica. . . 

De la gallina menorquina els anglesos n'han creat una rasa que 
sense drixar d'acusar en res el seu origen menorquí, presenta una se- 
rie de diferencies. Aquesta mateixa gallina menorquina racialkent 
no la podem separar de la gallina coneguda amb el nom de Balzar. 
propia de l'illa de Mallorca; la Balear i la Menorquina són una sola 
roca amb pitites diferencies degudes als diferents criteris dels seus 
seleccionadors. També tots els autors iberics estan d'acird a consi- 

derar com una sola rasa la gallina menorquina (amb el nom de me- 
norquina hi comprenem la gallina balear) i la Castellana negra. 

Degut a les diferencies de coloiació entre .la Prat i la Mznorquina, 
ningú no les havia estudiades comparativament des del punt de vista 
morfologic; la Menorquina blanca i la Castellana blanca, essent poc 
conegudes, no les podízm comparar amb la Prat blanca. Actual- 
ment en seleccionar la varietat Prat negra, hem cregut necessari i 

convenient comparar les dues races, a fi d'establir les analogies quz 
possiblement tenien i d'aquesta manera arribar a determinar si ens 
trobem en presencia d'una o d i  dues races.'Tot i que les semblantes 
que presenten són moltes, manca fer un estudi comparatiu ben de- 
tullat.entre les dues races. De moment és qüestió tan sols de przsen- 
tar als avicultors la possibilitat d'aquest fet. 

Una característica comú a la Prat i a la Menorquina, que remar- 



S E C C Z O  D ' O R I G Z N A L  

quem perque és precisament una particularitat de la rasa Prat, és la 
cresta amb clavell. Són moltcs les gallines menorquines que presenten 
aquesta particularitat, com per exemple la gallina menorquina de 
la granja Fradera, campiona del concurs de posta celebrat a Madrid 
l'any 1929. En.la rasa castellana són' també molts els criadors que 
anoten el clavell, pe'r bé que sempre ]'han considerat com un defecte 
i han tingut tendencia a eliminar-lo. No és estrany, doncs, que els 
casos athvics siguin cada vegada més rars i el clavell més defectuós 
dins la rasa castellana. 

Cal recordar que Menorca, juntament amb Mallorca, forma part 
de la nació catalana. No fóra doucs, cap hipotesi allunyada de la 
realitat (el mateix cas es presenta en el bcstiar equí i oví), siiposar 
un mateix origen per a les gallines Prat, Balear i Menorca a partir de 
la importació de Prat que feren els catalans quan conquistaren les 
Balears. Demés, si a CAtalunya dintre la Prat tenim, ultra la ros- 

sa, les vanetats negra i blanca, i a les Balears hi ha tamhé unes va- 
rietats negr~s,  blanques i rosses, i aquestes varietats coincideixeu 
racialment, podríem dibuixar les zones d'expansió de les tres varie- 
tats, a resultes de les cornprovacions que cal fer sobre el terreny: 
El Prat de Llobregat per a la varietat rossa, el Valles per a la varietat 
blanca, i les Balears per a la varie:at negra. 

La majciria dels autors iberics estan d'acord a acceptar un ma- 
teix tronc d'origrn per a la raca menorquina i la castellana negra. 

Aquest origen, pero, on el suposen? A Menorca la rasa negra de 
gallines es troba tan escampada pertot arreu, qur es pot seleccionar 

a partir de les gallines de pages Fora de les Balears, a la Península 
Iberics, <e% quins punts més podem trobar la Castellana poblant els 
galliners rurals? Salvador Castelló afirma que predomina a les dues 
Castelles, Lleó, Andalusia, Milaga, Sdrriora, etc. A America del 
Sud la gallina negra que hom coneix amb el nom de Catalana. no és 
altra, segons aquel] autor, que la Menorquina o Balear, que hi por- 
taren els velers catalans del sede XIX - 

Ramon Crespo, en la seva obra  gallinas y gallineros,>, en parlar 

d? l'origen de la Castellana. recordant alguna dita castellana, li con- 
sidera una existencia molt antiga Aixi i tot, pero, no parla dels punts 
ou la podcm trobar esponthnia 

Blanchon, en la seva obra riToutes les, poulesi,, insinua que pro- 
bablement la raga castellana descendeix de la Mrnorca, o la Me- 
norca de la Castellana; el fet evident és que considera un mateix 

origen per a les ducs races. 
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Martínez Amador també identifica la Castellana amb la Menor- 
quina. Així mateix, Villamil, en tractar de les gallines presentades a 
1'Ekposició de Valencia del 1929, opina que la gallina balear negra 
&S una Castellana, pero arnb major desenrotllament i més brillantor 
en el plomatge, i que aquest augment de volum pot ésser conseqüen- 
cia de la bonanca del clima de Mallorca. . 

La raca castellana actualment la trobem sols a les granges indus- 
trial~ de Castella i Andalusia, pero no als galliners dels pagesos. En 
totes les famílies de gallines castellanes, són molts els autors que hi 
descobreixen la influencia de la iiMinorcai> tipus angles. Pero per 
retornar a la rasa pura, no veuzn gaires probabilitats d'exit de selec- 
cionar-la a partir de les gallines de les províncies de Toledo i Ciutat 
Reial, ni de seleccionar les gallines anomenades rrmorisquesn; i entre 
aquzstes escollir les que són d'un color negre d'ala de mosca, capa 
vella d'estudiant o mantellina de beata pob<a, segons expressions fe- 
lices de Pere Laborde. Tant és així que acuesta solució ha estat molt , 

poc practicada, per no dir que no ho ha estat mai, pels avicultors cas- 
tzllans. En canvi, recomanen, per millorar la rasa i unificar els ca- 
racters, la introducció de galls menorquins. Si els criadors de Castella 
rrcomanen la introducció de sang menorquina (Balear), no pas cercar 
galls reproductors pels galliners rurals de les dues Castelles, és que 
saben que hi ha la impossibilitat de trobar-los bons. Encanvi, ficil- 
ment per les nostres cases de pages del Prat, del Valles o de les 
Balears hi podem trobar galls i gallines que presenten totes les ca-  
racterístiques de la Prat, que són veritables tipus d'exposició. La 
rasa castellana. malgrat el seu nom, té un bressol que és molt difícil, 
impossible, a criten nostre, de fixar-lo per terres de les dues Castelles. 

Si deixem- establerta la identitat entre la Castellana'i la Menor- 
quina i la Balear, i podem establir també la identitat entre la Menor- 
quina i la Prat negra, hem de cercar una mateix origen per a totes 
aquestes races i, considerant-les com una sola rasa. acceptar les sub- 
varietats que es consideren necessiries segons les comarques d'ex- 
pansió, i les petites difereneiacions que les caracteritzin, diferencia- 
cions, pero, que mai no seran suficients per a poder-les considerar 
com a races diferents. 
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C l o e n d a  

Hem assentat en aquest treball dues teories dificils d'acceptar 
d'una manera immediata : 

1 La rasa Prat és una rasa autoctona de la nació catalana. 
2.' La gallina del Prat és  la mare de les gallines vallesanes, ma- 

llorquines, menorquines, castellanes, andaluses, etc , és a dir, de 
totes les galiines iberiques que coneixem dintre el tipus de pota blava 
1 coloracions rossa, blanca i negra. 

Es cert que manquen encara moltes dades a recollir en els punts 
productors, i que estem tot just al comencament del problema. De- 
sitjaríem que, tot llegint els fets exposats en aquest trzball, eis avicul- 
tors espanyols emprenguessin estudis encamilats en aquest sentit. 
perque tenim la seguretat qnz contribuirien a aclarir dubtes i a deixar 
ben assentítts aquests dos principis. 

RESUMEN 

Cataluña como todos los países mediterráneos, posee de tiempos remotos une 
avícola. población cuya antigüedsd se supone remonta a épocas ante- 

riores al cuateinario. Toda pobkcián zoatécnica que.vive en el mismo sitio desde 
este tiempo, hay que considetsrla ya completamente identific'ada con e l  medio 
ambiente, y en posesión de unos caracteres que se perpetúan sin la influencia del 
hombre: a estas poblaciones se las puede considerar autóctorias. 

De entre el grup,o heteragbeo que forma la población avícola catalana, hay 
un  núcleo importante que reune Ij-s condiciones dichas, para considezarlo como 
autóctono: es la población que encontramos por todo el valle del rio Llobreaat. 

Esta población a últimos del siglo. pasado entró en una fase de selección con- 
tinua, fijando sus caioicterísticas raciales, y actualmente debido s esta paciente la- 
bor emnrendida por algunos criadores, es conocida par toda España y por el ex- 
tranjero con el nombre da Rara Catalana del Prat. 

El autor la evolución y la  selección a que se ha sometido durante estos 

Últimos y consideta el tipus =ctual. Únicamente como un mejoramiento se- 
leitivo de la población autóctona, sin la intervención de ninsuna rara extranjera. 

El autor, criador de esta rara, ha lopioido fijar una coloración, n o  existente en 
esta rara, la ~olorpción negra, y detalla todo el proceso seguido durante cuatro añw 
para la fijación de esta coloreción. 

Describe seguidamente, las características rnorfológiras de esta rara. para que 
puedan servir de base, pare la formación de su tipo srandard. admitiendo actual- 
mente rompletarnente definidas tres variedades : Leonada. Blanca y Nesra. 
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Finalmente. el autor estudia el paralelismo existente entre la rara Prat Y la 
rara Castellana, una gran afinidad de características entre une y otra 
iaza. que le hacen l¡egar a l a  conclusión de un único origen para las dos raras. 
con diferencias debidas únicamente a las distintas orientaciones seguidas por sus 

criadores. 

SUMMARY 

Catalonia like al1 other ~ountries bordering on the Mediterrsnean has pos- 
seased since remote times a poultry popu?ation ; the antiquity of the said popula- 
tion is supposed to date as far back as the epochs preeeeding the quaternary. Al1 
rootechnic populations inhehiting the same place from such remote ases have to 
be considered as bring completely identified with the suiroundinsr and in pos- 
session of certain ckeracters which are perpetuated without the influence of man : 
these populationsmay be lmked "pon as autochthonous. 

Within the heterogeneous s o u p  Ghich constitutes the Catalonian poultry 
population there is an impartani nucleua in which the conditions necessary foz 
considering it autochthonous are found; the poultty population in quertion is found 
inhabiting the whcile extension of the valley o5 ihe River Llohre$at. 

Towaids the end of last centuary this population entered on a phose of conti- 
nuous selecrian, fixing its racial characteristics and due to this patient work under- 
taken by sime of the. breeders, the poultry in quesiion is known at the present 
time throughout Spain bnd abroad under the Dame of the aCatalan Pret» breed. 

The author analrzes the evolutionand the selection to which this breed has 
heen submitted during these rccent yeais and he considers the present type .only 
as a selective irnprovement of th autochthonous population, without the intervention 
of any breed braught in from sbroad. 

The author who is a breeder of the aCatalan Prat», ha9 manased te fix a 
colouiing. hitherto non-enistent in this breed-the black colourins-and he gives in 
detail dl the procedure followed by him over a period of four years in ordcr to 
secure the fixing of this colouring. 

He afterwards goes on to describe the morpholosieal characteristics of the 
breed in question, so that they may serve as a basis foi the foimation of his 
standard type. admitting as quite clearly dcfined at the present time thtee varie- 
tiai : Buff, White snd Black. 

The author finally makes'a study of the p$rallelism existing between the Prat 
breed and the Castilian one;  he finds a great affinity of eharacteristics between 
one breed and the other and this ntakes him come to the conelusion that the two 
breeds kave had a cornmon origin with diiferences due solely to the distin~t orieñ- 
tations followed by their breeders. 


