
CatQlunya s'ba de considerar probablement, per extensió i pro- 
ducció, com la més important regió cultural de l'avellaner (Corylus 
Avellana L. s. 1.) de la conca mediterrania. No obstant aquest con- 
reu és, des del punt de mira tecnic i científic, poc conegut en la li- 
teratura pomol6gica, car sobre el1 és troben solament senzilles indi- 
cacions, encara que en nombre notable, més comercials que científi- 
¶Les, i alguns articles breus de caricter agrari, apareguts en els 61- 
tims anys. 

S'ha d'admetre, demés, que Catalunya és un dels añtiquíssims 
centres culturals d'aquesta planta, deixant de totes maneres sense 
resoldre, per ara, la qüestió de si el conreu i les varietats. han pogut 
ésser importades eventualmentpels romans o si ja preexistien, amb 
un origen que és perd, aquí tambe com a Italia, en la nit dels temps. 

Segons lea dades estadístiqnes oficials (1) ja velles, la superficie 
ocupada per l'avellaner a Espanya arriba a les 12.922 hectarees, de 
les quals 12.805 corresponen a Ca~~alunya, és a dir, el 99 per cent. 

La  producció total espanyola, segons la mateixa estadística, és 
de 274.350 quintans metrics, i la catalana de 206.660, és a dir,, 
el 75 per cent. Bona part d'aquesta avellana es destina a I'exportació. 

E l  cultiu de l'avellaner s'efectua en moltes comarques de la pe- 
nínsula i principalment en les de la regió nord i nord-oriental, com 
pot veure's en el següent quadre tret de 1'Avance EstadZstic suara es- 
meutat. 

(1) Avonco rstodlstlco de lo rlqueza que rn Espaila representa lo produccldn media anual de 
drbolesy orbusfos/rutales, tnb#rculos. rolres y bulbos, reslimen beeho por la ]UNTA CONSULTIVA 
AORON~MICA delas memorlas de 1910 remitidas por los ingenceros del Servicio Agronbmico pro- 
vincial. Madrid, 1'313. 



Castella la Nova. . . . Toledo. . . 
Guadalajara. 
Cuenca. . . 

( Ciudad Real. 

Manxa i Extremadura. . Albacete . . 
Cáceres. . . 
Badajoz. . . 

i Valladolid. . 
Burgos. . . 

Castella la Vella . . . . segbvia. . . 

i Avila . . . 
, Sbria. . . . 

Superficie 
en hectarees 

nrbres en 
piitntaeiDnS 

ragulalS 

Santander. . 
Leon. . . . 

Lleonesa. . . . . . . 

! Zamora . . 
Salamanca. . 

Tobl d'arbres 
disseminats i 
en plantaeions 

cegulars 

- 
- ! - - 
- - 
2.500 150 

Saragossa. . 1 -  

[ Corunya . . 

Producci6 
en quin- 

tana rnetrics 

Osca. . . . Aragb i Rioja . . . . . 
Terol. . . . 
Logronyo. . 

! Lugo. . . . 
Gallcia i Astúries. . . . , orense. . . 

- 

- 
- 

Pontevedra . 
Oviedo. . . 

(1) Quan nianquen indieacions de supedieie sfgnilica que el8 aibies eristents no estao en plnn- 
taeions regulara, sin6 disseminats. 



Superficie Total d'arbres Producci6 en hecta rees disseminaj s i 
Rtglons· agronomiques Provincies deis arbres en en plantacions total en quill-

. ·plantaeions . regulars tans metrles regulars 

.f Navarra - - -

Navarra i Bascongades. Alava . 7.07 7.371 368 

t 
Biscaia . - - -
Guipúscoa . - - -

f 
Barcelona - - -

Catalunya Tarragona : 12.195 2.508,520 200.681 

. t Lleyda. - - -
Girona. 610 149.470 5.979 

L .. { Valencia - - -
levant Alacant - I - -

Castelló - - -
Múrcia. - ..;.... -

.f 
Granada 39 5.057 252 

ndalusia oriental. . Jaén. - - -A 

t 
MaJaga - - -
Almeria - - -

.J Sevilla. - - -
ndalusia occidental. . Cadiz. - - -A , Cordova 71.8 79.809 2.394 

Huelva. - - -, 

B alears. . - - -

C anaries. - - -

Total. 12,922.87 274.350 
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En  una publioació oficial recienc (1) es: repeteixen 1- mateixes 
xifres amb: algunes alteracions degudes potser a error de transcnpció 
de les dades corresponents a certes regions: en aquesta publicació 
la superficie espanyola ésde 17.186 hectarees i la praducció de 274.200 
quintans metncs. La producció i superfície catalanes. són les ma- 
teixes, malgrat que aquestes hagin sofert un augment considerable 
des de l'any 1910 a l'any 1920, en que s'ha publicat la nova esta- 
dística. 

IR. producció catalana ha anat creixent d'una manera sensible 
en els últims anys. Segous En R O N ~ W ~ L O  (z), a la província de Ta- 
rragona era, al seu temps,, de unes 1oo.000 quarteres, co és, de uns 
39.000 quintans. Pocs anys més tard, segons en MAGRIÑA (3)' era 
de xoo.ooo sacs, és a dir, de 58.400 quintans. 

Actuaiment la producció catalana és d'uns 500.000 sacs, co és, 
d'uns 29o.ooo quintans, dels quals a la Comarca de La  Selva en 
corresponen uns 1o.ooo quintans i uns 1.000 a la provincia de Bar- 
celona. L a  resta correspon a Tarragona. 

La  estadística més antiga que ens ha eistat possible trabar és 
la que dóua E n  BOFARWLL (4) i és refereix ,solament a les avellanes 
exportades pel port de Salou. 

Diu aquest autor : aDesde 1.' de Enero del año 1773 hasta fin del 
074 fueron embarcados en Salou 41.657 sacos de avellana en cascara 
~y 4.220 sacos ea granoa que corresponen aproximadament, a uns 
30.000 quintans. 

;b * * 
Tres són actualment les zones catalanes en les; quals té impor- 

tancia el conreu de l'avellaner : el Camp 'de Tarragona, La Selva, i 
el Priorat. 

La  zona avelianícola del Camp de Tarsagona coincideix quasi 
completament amb la conca del riu Francolí. Aquest, des de Vila- 
bert principalment, corre fins al mar en mi& d'una plana maravello- 
sa que s'aixampla prop de la costa i en la qual l'avelianer troba les 
millors condicions pelseu desenrotllament. En aquesta comarca tots 
cls pobles el conreen en major o menor escala. 

15s molv prob:ble que el Camp de Tarragona hagi estat el nucli 
(1) COMITB INFORMATIVO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS. Dotas deprodaeridn, consumo y pre- 

clo de los pdnclpoles ortlealos. Madrid, 182& 
(2) RONQUILLOI. O. Diccionario de molerio mercontll, lndustrlol y ogrleolo. Barcelona, 1853. 

Volum 1, pag. 218. 
(3) MAORIRA A. D e .  Alao de ngrlcriltrrra. Tarragona, 1890, pag. IW.  
(4) BOFARULL. Anoles hlrtórlros de Re=$. Reus, 2.' edici6.1866, pag. 363. 
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CONSIDERACIONS H.IST6RICO-BIBLIOGRAFIQUES 

Molt escasses són, c m  hem dit, les notícies que tenim respecte 
als avellaners cultivats a Catalunya, tractant-se com veurem de se- 
guida, de senzilles i nues assenyalacionc. No obstant n'existeixen 
algunes de molt antigues, clissiques i interessants. A'questes sbu 
contingudes en la ben coneguda obra gedrgica de l'alarb IBN AL 
AWAM, escrita en el segle ~ I I .  En el volum 1, hi ha un capítol, 
el Vl14, titulat aArbres qu'on a l'habitude de cultiver dans quelques 
partiau de i'Espagnes que conié un article, el XLIVb (pig. 327) de- 
dicat a l'avellaner, en el qual es descriuen algunes practiques agrí- 
coles que no és inútil recordar : (1) aOn arrache sur les montaignes 
sles pieds qu'on transporte tout enmcinb dans les jardins ils y 
srepivent lasi soins de la culture et ils reusissent bien.n , És inte- 
ressant aquesta notícia refereut al pas de la planta de l'estat silves- 
tre a l'estat cultural. .Le noisettier - continua - ne demande pas 
sd'eigrais ; rien ne lui est plus favorable que de l'émonder dans le 
~temps ou on taille la vigne, particuli&rement.o Nota més endavant 
que és planta que demana molta aigus i secomana per aixd que no 
li fa1ti;que es pot multiplicar per llavor, per rebrots, per murgó, que 
convé plantar-la en rases de o, 964 metres de fondaria i a la distancia 
de 2,310 metres, que el fruit apareix pel maig, que madura i es cull 
.d final de setembre o a pnmers d'octubre, que, en cas de farestin, 
les avellanes poden servir per a la patiificació. Per últim, porta 
també les obiservacions d'un altre ge&rgic alarb d'Espanya, HADJ d.' 
Granada. (que escrivia en 1158), el qiial afirma que quan u o n  coupe 

(1) Aquestrs referencies cpiresDonen a t'ediei6 francess que es la mes f k i t  de tcobar: IBN AL 
AWAN, Le livrr de i'A#rlcuMore. trad. de 1 J. Cikment-Mulle!, Parts 1864-1866. En casteilh. entre 
.a¡IreS, exlsfeix: Libro de Agrieriltura, su autor el excelente ABU ZACARIA Y A ~ I ~ A  ABENMOHAMED BEN 
AHMED EL AWAN, sevillano. Arreglo hecho en vista de la tiaduccidn castellana de D. Jose Banqueri. 
per D. Claudio Boutelau, 2 vofums. Sevilla 1878. A phgina 210 del primer volum porta el resum del 
~ a p i t o l  citat de I'obra original. Aquest arreglo castcll& pot !robar-se amb relativa facilitat. 
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ules rejetons qui sont au pied, il faut prendre garde de faire la cou- 
spure inmediatemeut sur le pied parce que les vers attaqlieraient 
nl'arbre qu'en souffriraitn, fenomen patolbgic aquest molt correni avui 
també. El1 recorda, per últim, que es  cultiven les següents varie- 
tats, el nom de les quals podria ésser, almenys en pan,  la  traducció 
dels noms vulgars actiialment usau : djilouz, nardjil, faual, i segons 
un altre ahrb  de l'epoca, ABOU'L KHAIR, amlissi, tardjin, bahrar; 
ma~adi .  

E n  els documents i publicacions catalanes antigues no es. reeis a 
trobar dades sobre l'avellaner anteriors, al  segle XIII, almenys uosal- 
tres, malgrat les llarguev recerqnes, no ho hem aconsegui;. 

Aixo, potser, voldria indtcar que manquen documents anteriors 
e n  e19 quals es iaci menció de I'avellaner o que u'exisceixen en nom- 
bre molt reduit p que fa que resulti difícil llur treballa, es a dir, 
significaria que el conreu de I'avellaner no existia o no tenia im- 
portancia a Catalunya en aquella epoca. 

Pero s'ba de remarcar que Sescassesa o la manca de documents 
té, per altra band'a, la seva justificació en el fet que els arxius nota- 
rials i parroquials rarragonim, en elts quals poden trobar-se aquesta 
mena de daden comencen tots cap al segle SII i ~ I I I ,  car fins a pocs 
anys abans el Camp de Tarragona estava encara en poder deis sar- 
iains:. 

E n  els documents dk l'epoca referents a vendas, cessious, dona- 
c'ons, transferencies, etc., es parla sovint de peces. de terra i d'hortes 
amb arbres fiomiferis ve1 impmrztferis, pero raríssimament s'especi- 
fica l'especie, com també ho fa notar En BAI,ARI (1). Igualment frc- 
qüents finsi en documents anteriors a la dada indicada, són les cites 
de vi, oli, oliveres, blat, civada, ordi, mestall, vinya, 1 ,  canem. 
safra, etc. 

E n  parlar d'arbres, es diu aarbres de varies clacseso, o en espe- 
cificar els fruits, ultra els més corrents, dafegeix ai altres menu- 
denciesu. Així, per exemple, en el Codex A, pag. 92, de 17Arxiu 
arxiepiscopal de Tarragona, en la venda del Castell de ~ i u d o m s ,  any 
1289, es parla de terris cultis et incultis cwnI olivaris et aliis arboribus 
diversorum generuma. 

L a  referencia més antiga que hem trobat sobre el conreu de 
I1avelLaner al  Camp de Tarragona, la dóna MN. JOAN PIÉ (z), el qual 

(1) BALARI. Orlgenm hlstbrlcos de Catnlufic. Barcelona. 
(2 )  PiB JOAN. Anols InPdjts de lo Vlla de lo Selvn del Comp & Tnrrogono. en la Revista de ia  

Asoc. A*. Ar<lue~l. harcel. T. V, 1906-1908, phg. 674. 



en parlar de lJ8agricultura al  t e m e  de la Selva, un dels mós, impor- 
tants avui per la producció d'avellancs, diu : a...Si bé consta que 
Den 1296 ja hi havia avellauers al dit terme, no es multiplica la plan- 
otació fins a una centúria més tard, tota vegada que no's pagavi. 
~de lme  de les avellanes g no es va comenpr a pagar fius al 1472, per 
uhaver-se així obligat voluntiriamenr lo poble.. .B 

E n  efecte, en el llibre I~zd.@x ve11 de 1'Arxiu Arsiepiscopal de S a -  
rragona, foli 229, correspouent a la Selva, documeut 28, en un estracte 
del document original es fa menció d'aquesta coutribució volunthria : 
nConcLrdia y avinenca feta y firmada entre lo dit Senyor Patriarca 
 don Pere de Urrea, arquebisbe) y los jurats y universLat de dita 
vvila de la Selva, després de pleis en que el dit Archebisbe fa franchs 
ode solució de Iluys,mes y de la meytat dels censos als habitan& en 
odita vila per a sempre y los dits jurats prometen donar y pagar 
Dsempre delme de les avellanes a la menssu archiepiscopal ... zo d'oc- 
otubre de 1472.0 

E n  altre lioc del mateix treball de MN. PIÉ (1) es recorda que 
en 1381, per a pagar despeses extraordinhries de la vila, fou impo- 
sada als habiiantc. una contribució especial sobre els diferents fruits,. 
uq dels quals fou precisament I'avellaxia : a...Item que tota persona 
vque aqui vendra forment leutia, ciurons aueilanes que pach com- 
oprador e veuedor z diners per quartera ... D 

Des de  l'any 1410, per la supressió del chrrec de Pabord de la 
S ~ U  tarragonina (2) els arquebisbes quedareti seuyors de la vila de 
la Selva. E n  pendre posessió d'ella, cada nrquebisbe jurava els pri- 
vilLgis, usw i consuetuds~, a la porta de la església parroquial, on hi 
havia una taula amb tres plats, un amb blat, I'altre amb una cana- 
della de vi i una d'oli i l'altre ambi avellanesi. Després del jurament 
i en senyal de possessió de les dPcimes que li havia de pagar la vila, 
Ilancava el blat, I'oli, el vi i les avellanes. 

E n  fer la primera entrada al poble, I'arquebisbe rebia (3), amb 
caracter de present, pa, vi, pollastres, gailines, coiiills, confitura, etc., 
i.. . a 4  bassines d'avellanes torrades portades per quatre minyons.. .D. 

Per a la construcció del rec que havia de conduir I'aigua a la 
vila (4) s'ordeni, en 1540, el lloc per on s'havia de fer el camí pel qua: 
havien de passar els carros que portaven el material per les obres : 

(1) Rev. de l r  As. Art. Arq. barcei. T. 11, t8B-ISW, p. 241. 
(2) id., id., id.. T. iV, 1903-1905, p. 165. 

(1) Rev. de 12 Soc. Art. Arq. barc. T. v. 1903-IW, pag. 169. 

(4) Id., id., id., T. Y, 190619UP, pág.99. 
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a...que per are qu'es, fassi lo pujador per a poguer pujar los carros 
nsobre'l rech al avellanar d'en Gondolbou.~ 

1 a 7 de febrer de ~ j j j  (1) s ' impo~a una contribució per I'acaba- 
ment de les obres : aEn quanv als talls sia pmat d'esta manera, per- 
aque's deu dasceutes y tantes lliures adreeh y aixís maieix los carrechs 
oordinaris son molts, lo milanar a rahó mesuró (?) d'auellanes per 
ucent (?)  I sou y un dinar y mallan. 

Aquestes referencia posen de mauifeist com el conreu de l'ave- 
llaner va anar esteuent-se i prenent. importancia al terme de la 
Selva. 

En el Llibre d'ordinacions de la Selva es  troben altres refer2ucies 
que convé esmentar (2). 

Ordinació de 11 de gener de 1451 : 
.Que no gos vendre ni mesurar a quarta ni mig quarta si qua- 

núrat no es, auellanas,, amenles, nous, gkns, castanyes, auena; rou- 
ndor, cal$, cenra, oliues e totes altres coces que s'acostumen de 
nmesurar amb mesura quadrada, ni vendre ab faneca quadnada pas- 
tsat tot lo mes de giner present.~ 

Ordinació de 8 de mar$ de 1482 : 
aDe no marrencar piancons en $0 da1tri.n 
Ordinació de 8 de maig de 1543 : 
#Que negn no gose colir ni spigolar avellanes abans ni després de 

~ 1 a  festa de St. Euc en avellaners daltri sens permí,s: del Senyor de 
naquells rals ave1Ianers.a 

E n  els arxins de Valls (3) també es iroben algunes notícies d'in- 
teres. 

A 7 d'octubrede 1460, el Patriarca Arqúebisbe de Tarragona, En 
Perre Urrea envia unes lletres al Consell general de la vila manant que 
a fi que en el terme hi hagnés més riquesa de fruits i, per couse- 
güent, még benestar, ordenés als terratinents de la partida del Bur- 
gar que planiessin avellaners i garrofersi : en compliment de l'ordre 
rebuda, el consell a 21  de desembre del citat any féu una Ordinació, 
manant que cada singular de la vila, que tingnés terra en l'ementada 
partida, plantés cada any, per tor el mes de mar$, jo  avel1aners.i 10 

altres arbres alts, de qualsevol natura, sota pena de 2 cous barce- 
lonesos (4). 

. . 
(1) Rev. de la As. Att. Arq. bare. T. V, tm6-190R. pags. $03 i 104. 

. - 
12) A q u e t e s  dades ens han ertat amablement comunicades pel Sr. Fidel de Moragas, de Valls, 

apassionat de les nostres coses axiligues al quai erpcesscnr el nostre asraiincnt. 
(3) De un trehali InPdit d'En F l o a ~  De MORAaaS, L'o~rlcultura o1 terme de In VIIa de V o l l ~ .  
(4)  Lllbrr del Consell. Arriu municipal de Valis. 
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L'any 1502 els t emt inen?~  de la partida de Burgar es queixa- 
ren a l  Conself que els de la vila de la Selva no els volien vendre 
plancons d'avellaner : el Consell dona part a I'ArqnebbQe, el qual 
mana que els hi venguessin. 

Les plantacions d'avellaners s'anaren estenent per les partides 
del Bosc i del Freixa i en el mateis segle, l'any 1595, es va vendre 
un avellaner situat en el col1 de.la Nina, que és la serra que divideix 
el Camp de l'akagoua de la Conca de Barbara. 

A. mig segle SVI les plantades d'avellaners devien tenir ja'impor- 
tancia, car I'auy 1565, I'Universitat sostenia un plet amb I'Arque- 
bisbe, el qual volia cobrar el delme de les evellanes i els terratinent,~ 
es resistien a1 pagament perque no l'havien pagat mai: A 22 de juliol 
de 1571 el Vicari general de I'Arquebkbe ordena, sots pena d'ezco. 
munió, que ia vila pagués el delme de les avellanes, de les garrofes i 
altres fruks i el Consell determina que s'enviés copia de l'esmentat 
carie11 a l'advocat que la vila tenia a Barcelona per a que defensés la 
qüestió en tot $0 que $os lícit i permes : el plet es falla contra 1'Uni-. 
versitat. 

Com a nota curiosa afegim que en 1'Arxiu notarial consta que 
en 1584 6s vengueren 9 quarteres d'avellanes, mesurs de VallS, a 
13 ducats i mig, que eren 16 lliures i 4 s o w  barcelonesos, o sigui a 
36 sous la quartera, i que en 1610 és vengué una arrova de gra d'ave- 
llana a 40 sous barcelonesos. 

L a  existencia de un conreu extens de I'avellaner o, poiser més 
esactament, de moltis~ avellaners silvestres, pot deduir-se probable- 
ment del nom de Avellanes, poble del partit de Balaguer, encara 
que segons E n  BALARI (1) ha d 'éser  Ajellanes per derivar d'abella. 
En la Geografia General de Catalzcnya, volum corresponenc a la pro- 
víncia de Lleydrd, és donen dades d'aquest poble del 'any 1359. Ultra, 
aquest poble, tenim a Catalunya, Avellanet, Les Avellanes, Abella-. 
nos, Castellnou dlAbellanos, Bellpuig de 19s Avellanes, tots a la 
provincia de Lleyda. 

Un altra referencia moit interessant, la mes antiga de totes, és  
troba en el Llibre verd de Barcelona. Entre les ordenances dels co- 
r redor~ de Llotja, feies el 2 de juny de 1271 pels magistrats muni- 
cipaEs de Barcelona, hi ha una que tracta de les avellanes. En el 
paragraf o capítol titulat aForma de les corredures e de la revan ( 2 )  

en el qual es fisen les transaccions, comissions, corretatges per les 

(1) Op. cit. 
(2) Lllbre I verd, foli 232. 
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diverses mat+ries i fruits de la tema subjectes a comer<; és diu (1) :. 
aItem un -wch d'avellanes un diner de corredures del comprador e 
altre diuer del venedor e un diner de reuan. 

El  fet que ja en 1271 és fixessin clarament, en un paragraf o 
apartat els drets que havien de pagar-se en les vendes d'avellanes, 
demostra evidentment que devia fer-se'n un comer<; remarcable, i, 
en conseqüencia, que en aquella epoca devien existir plantacions d'al- 
guna co~isideració a Catalunya. 

L'interessant seria poder escatir en quin lloc de Catalunya exis-. 
tien aquestes plantacions. Com ja hem indicat, no sembla pas que foc 
el Camp de Tarragona, car le* dades que.es troben S& posteriors a 
aquella data. Per altra part, &S natural pensar que el comer$ d'ex- 
portació de les avellanes del Camp, si existia, no s'havia de fer pel 
port de Barcelona situat a tan gran distancia, sinó pels dk Tarrago- 
na i Salou, aleshores, sobretot l'últim, re1at:vament importants. 

L'importancia del conreu de I'avellaner a Catalunya resulta pos- 
teriorment d'altres impostos posats a les avellanes i que és interes- 
sant recordar ultra e h  ja esmentats. 

En  CAPMANY (2) diu aEn los capítulos sobre los derechos de en- 
~ t r a d a  y salida de las aduanas de Cataluña, compilados y coniirma- 
.dos en las Cortes de Barcelona ae 1413 se trata desde el quinto hasta 
se1 undécimo de lo que adeudaban los trigos, vino, carnes saladas, 
~iegumbres y otros comestibles, con distinción de los parages para 
.donde se extrahían (3). En  las Cortes de 1481 se renovaron1 yl arre- 
iglaron los referidos derechos. En  el Capítulo IV y V se expresa lo 
aque adeudaba por pránica a la salida toda especie de granos, legum- 
~bres ,  tocino, vino, piñones, avellanas, nuezes, almendras, grana- 
adas, manzanas, castañas, orejones, naranjas, cidras, limones y ar- 
nbolec para cransplantara (4). 

.Successivament és troben altrec referencies sobre l'avellaner, les 
quals permeten aprecia? que ja en segles passats aqnesta planta cons- 
titula un impatant fanor de l'economia agriria de certes, regions. 
En  el llibre de N' HONOFRE MANESCAL (5) és diu oTota manera de  
cllegnms se fan per Cathalunya, y grans, com riuadas, ordi y es-. 

(i) Lllbre Ivrrd. foli 256. 
(2) CAPMANY. iuemorlos klstdrlcos sobre lo mnrlno, eomerrlo y orles de <a ontlgvo eludod dc 

Barcelonr?, 1174, T .  l., par1 111, cap. VI, titulat .De las ramos del comercio d e  erporfaci6n qae hacia" 
109 eatalanesi, pbg. 253. 

(3) Notestreres per En Caprnany del llibre Dels IVScnyals, fol. 56 fins a 59. 
( 4 )  Notes tretes del 1libre:Cnp. 1 oltres Drets del Oener. de Cotol. fol. 14. 
(5) HONOfRE MXNESCAI.. Serm6 vulgormant onornenai del Serenlsslm Senyor DonJaomr Sc- 

gon ... predlcaf ... a 4 de novembre de I'ony 1579. Estampat Barcelona en 1602, pagina 69. 
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upeltas. Auellanes se cullan ab k a n  abundancia en S'Empurda, y en 
nla Selua del Camp de Tarragonao. 

Es possible que l'afirmació aquesta que a llEmporda és produien 
avellanes, estigui equivocada. Si fos veritat encara avui existirien 
pobles en els quals aquest conreu es conservaria en rnés o menys 
escala, suposició que resulta ldgica sobretot pensanr que la pondera- 
ció que fa l'autor de l a  avellanes empordaneses dóna dret a creure 
que el conreu de l'avellaner devia estar bastant extes en ,aquella cco- 
marca. a s  per aixs molt probable que l'autm hagi confós la Selva 
de Girona amb 1'Emporda. 

En  el mateis error can alguns anys més tard NIESTEVE DE COR- 
BERA (1), el qual parla de aAvellanas en La Selva, Campo de Tarra- 
gona y Ampurdáno. 

1 en 1630, En  JAUME DAMIANS (2) dili de Barcelona ... aque d'así 
hixen ... f e m ,  ametlló, avellana, pinyó, peix salat y altres frnits y 
inercaderies de que forqosament han de menester en altres regnes.. 

Per últim cal recordar una altra nota molt imporiant referent als 
avellaners silvestres. En la drscripció de catalunya feta pel valen- 
ciá PARE DIAGO, publicada a Anvers en 1605 per En  Joan Bta. Vrints 
(3) és diu : aTiene (CataIunya) por todo muy altos montes y muchos 
ocollados sembrados de d'iversas yemas matas y árboles : de manera 
wque casi todos estan llenos de bosques. Nas~en  en ellos muchas Ha- 
nyas, Pinas,, ~ o b l e s ,  Enzinas, Atamos, Avellanos, Castaños y Al- 
ocornoqueso . . . . 

De una manera mes extesa, pero menys original per 50 que res- 
pecta a la regió, trobem recordat el conreu de l1avelSaner en l'obra 
agrícola de N'HERRERA, la edició de la qual és de l'aqv 1513 i molt 
rnés tard, per a citar una publicació local,.més modesta des d'aquest 
punt de mira, en el llibre del PARE PRIOR, publicat en catala 
en 1717 (4). 

En  aquestes dues obres no es donen dades sobre la qualitat i 
difusió de les races, pero es parla, i d'una manera molt general, dels 
caracters, de les exigencies cueurals de l'avellaner, mentre ja un 
segle abans havia comencat a apareixer en la literatura pomoldgica 
europea la primera i especial individualització de l'avellana espa- 

(1) ESTEVE DE CORBERA. Catalano Ilustrado. 'NBpols, 1678. Llibre 1, cap. XII. 
(21 JAUME DAMIANS. DIversororn septlmus. Barcelona, 1630. 

(3) E. M o ~ i n t  ERAS&. La descrlppLl6 de Cafalanyo del P. Dlogo. Bol. de la R. AL. de Buenas 
Letras de Barcelcna. T. Y, 1W9, phg. 16. 

(4) FRAY M l ü u E L  AousTln. Libm de los secretos de Agrlcutturo. Coso de campo y gnrtorll. 
Traducido de la lengua catalana en castellano. Edlel6 de Juan Piferrer, pdg. 119. lu). 
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nyola. En  efecte e1 botinic ingles JOH. RAJUS en la seva famosa obra 
Historia pla~ztarum (Londres 1686) diu que entre les aveuanes ?e 
majors dimensions ( w i m a e )  hi han les ~Hispanicae nobis dictae 
quia ex Hispania ad nos adveniunturo, i tal nom s'ani feut sempre 
més freqüent en la literatura. Així el trobem en l a  Georgica curiosa 
dk VON HOLBERG (4.' edició, Nuremberg 1701, t. 1. pig. 580) en el 
Gartner-Lexicon de MIVLER (trad. alemanya, Nuremberg 1769, t. 1, 
pig. 858), el qual, demés, individualitza per. la primera votia una 
,aB.arzellonischer Nusso que errbuiament creu pertanyer al Corylus 
Colurna (1). Una sgrande noisette dJEspagnen es troba mencionada 
en la Fructologia de KNOOPS (Amsterdam 1771, p. 161), mentre 
BECHSTADT (Niedersachsischen La&-u. Gartenbuche, 1.772, t. 1, 
p. 269) fixa el ncnn científic de la planta, que el1 auomena Corylw 
Hispanica, afructu majore, anguloso, die spanische Hacelnuss mit 
grosser etwas eckiger F r u c h t ~ .  Ncm repetit poc rnés tard també ptr 
VON MUNCIIAUSEN (Hausvater, t. 3, Hannover 1776, p. 826), el qual 
posa en el seu sise grup adie grossen langen Nüsse oder die grosceu 
spanischeu. C. hispanica, f rwtu  majore anguloso. The great spanish 
Nutn. 

E l  nom d'avellanes dlEspanya fou, per últim, vulgarirzat tambe 
per CHRIST (Pomol. ffandworterbuch, Leipzig 1802, p. 256)) el qual, 
ultra les ~Spanische Nüssen , distingeix tambe les aBarzellonische~ , 
un grup d'avellanes arrodonides o angulases o també més o menys 
aplanades. (1. agrosse spanische eckige Nus s... ; 4. grosse spanische 
Nussn). 

El  nom científic de Corylus hisfianica donat a la planta, és usat 
també per EOCH en la grossa obra Deutschen Obstgehülze (Stutt- 
gan  1876, pigs. 606-608), mentre alguns anys abans S~HMIDT havia 
considerat tal avellaner dJEspanya sols com une varietat del Corylus 
avellana (var. Barcellmensis) referint-1,a a la aeckiger BarzelSoner~ 
i a la aGubener Barzellonern deis pomolegs (Beitrag zur Kultur der 
Ilaselniisse, ea Monatschr. f .  Pomol. 1860). 

(1) Les mateixes flores espanyales amb la cita del Corglus Colurna, deiren creure que l'aveila. 
ner cultiva:. pacticularment el d'Ast6iics, pertanyi a aquesta especie. Dada equivocaas senr duhte. 
Airl es troDa en COLMEIRO i en la obra mes reeent de LAZAKO E IBIZA, Compendio de lo flora Esgo. 
fiolo, Madrid, 1907, t. 2, p. 73. WILLKOMM en la seva obra G~undzUge del PflBnzanverbreltung 
auf der lberlschen Holblnsel (in Engler, iDie vegetalion der Erde, 1, Leipzig, 1896, pig. 355) I'i~dics 
dubitativameot per Astúries. 

Moit recentment, En J .  DANTIN CERECEDA, C#ldlogo metddlco delasplontoscult~vodns(~speclepy 
uorledades) en Espsi>nño y de las prlnclpolrs especles orbdrzur. Madrid, 1920, iepefeix I'eriada ropiant se- 
gurament a En Co!meiro, car a la pagina 46, número 39i,citaconiculiivatselC.av~llnnaiel C.eoúrno 

El mateix s'afirma en 18 Memorlo sobre los productos de lo ogrlcullnra española rtunldos en lo 
expo~teldn&enerolde 1857. Madrid, 18%-1898, i en aiires pubiieacions espangoles. 
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Una altra antiga senyalació de una aavellana de Barcelonaa la 
trobem en la Pomona Britannica (1812) de BROORSHAW, el qual la 
diu semhlant a Yavellana del Kent (Anglaterra) o aKent Cohn i més 
tard HOGG ROB (The fruit Manual, 5.' ed. London 1884) inclueix la 
aSpanish nuta i la aLoddiges Barcellonen a alguns gmpc d'avella- 
nes ingleses. 

Tals denominacions hortícores, i res més que senzilles denomina- 
cions, apareixen encara més frequents en les publicacions posteriors, 
com resulta de la enumeració que fem a continuació : 

Dr~~~~cH.-~yslematischen Handbuch der Obstkunde. Leipzig 1841. 
Bd. 111, p. 455, etc. 
n. 31. Barr's Spanische Nuss (Barrs spanish Nut). 

~ A N G E T H A L . - J ~ ~ ~ ~  aDeutsche Obstkabiwtn 5. Sek. Jeua 1857. 
8. Corylus barellonica von Loddiges 14. Gubener Barze- 

lloner. 
PALANDT H. W.-Der Haselstr~uch und scine Kultur, Berlin 1881. 

Descnu i dóna figmra : 4. Gubener Barzellouer ; 7. Eckige Bar- 
zeiloner ; 17. Grosse spauische Nuss (romische Nuss). 

RO~ZNTHAL A. C.-Sechzehn vorzügliche und interesante Hasels- 
traücher, en Wien. Illustr. Gartnerzeitg. 1883. 

Finalment, per la seva majar importancia hem de recordar l'obra 
de GOESCHKE, Die Haselnucs, ihre Arten und ihre Kultur (Berlín 
1887), que en la seva amplia ressenya dels avellaners cultivats (són 
67 varietats pertanyents tots al Coryluc Avellana) descnu amplia- 
ment i amb figures, pero amb noms de valor excluisivament pomolb- 
gica i totalment mnvencionals, algunes de les races d'avellaners 
espanyols afegint-hi llargues sinonímies, les quals pel fet de com- 
padre  avellaners de patsas diferents ens semblen, en molts casoc, 
equivocades o almenys prematures. 

Heus aquí les que cita : 

Catabnische Zellernucs (n. 21. tau. X.) Syn. (1) Barcellouer Nuss, B 
Zellernuss, Grosse Barc. Zellernuss, G m s e  spanische Nus, 
Spanische Zellernuss. 

. Bs difícil identificar aqnest avellaner, la descripció del qual fou 
feta sobre individus dels quals desconeixem la procedencia i que, 

(1) Dcls sinbnims es donen iiolament els que es relereixen a Espanya i Catalunya 



per les majors dimensions del fruit, pot acostar-se solament a la 
grossal catalana. 

Grosse bunte Zellernuss (n. 22. tau. XI). Syn. Catalonische Ze- 
llemuss, Barcelloner Zellernuss, Grose rundische spanischr 
Nnss. 

Les mateixes observacions que per a l'anterior. 
Gubener Zellernuss (n. 24. tau. XII) Syn. erdniamenr Gubener Bar- 

celioner. No identificable. 
Eckige Barcelloner (u. 25. tau. XIV). Syn. Grosse eckige Barcello- 

ner, Grosse spanische eckige NW, Barcellonische Kuss, Lod- 
dige's Barcelona, Barcelone de Loddiges. Corylw hispanica 
Kock. 

Probablement es pot reconkixer en aquesta aveilana una de les 
varies rases de l'artell (1). 

Weisse Lamberts~zuss. (n. 66. tau. LV). Syn. Barcelone blanc. 
Es tracta d'una varietat del Corylus maxima, especie de la qual 
manquen fins ara noticies exactes referentr a Catalunya. Es pos- 
sible que és tracti d'una rata asturiana i no catalana. No obstant, 
encara que ramment, es troben a Catalunya alguns exemplars 
de C. maxima escampats pels jardins. 

Spanische Lambertsnuss (u. 72. tau. LXI), Syn. Spanich Nut, Noi- 
setier d'Espagne. 

Les mateixes observacions que per l'anterior. 
Aquesta exposició pot ésser per últim completada esmentaut el 

resum d'una re1ac:ó consular referent al conreu de l'aveilaner en els 
diferentv paisoc ($urce3 of S u H l y  of Hazel-nuts in Bull. Imperial 
Inst. v. 14., u. 2, London 1916, pigs. 261-267). D'Espanya es parla 
llargament i les avellanes són mnegudes en el comer$ ingles, particu- 
iarment, amb els noms de ~Spanisho, les asturianes i gallegnes que 
s'exporten per Gijon, i aBarcelonao les que surten de Catalunya, sobre- 
tot de Tarragona. Entre les primeres és'posa en evidkncia la varie- 
tat uasturianao, i entre les segones la amdlorquinan o unegreta de 
la Selva. (2). 

De la relació que acabem de fer de les refednc:es de la avellana 
catalana en la literatura pomolbgica, es ven que, malgrat les senyala- 
cions dels avellaners de Espanya, resulta difícil una segura identifi: 

(1) -Com es pot veure en la ressenya bibilogr~flea que es trabara mes endavant, malls autars cas- 
teliaos i eatalans parlen d'aquesta caracteristica avellana angulosa, com feta a griils. 

(2) Aquesta Ls u t i i  3inonlrni<J conipletatnent dl sron~puja  eiitre elr o g l i i u i l o < ~ .  Algunsaulars 
pailen de una uailrlat inomcnada r n ~ l l o r q u l n ~ ,  que noi.?llrr, nu hem pogul llubnr mal iu  2 Calalunya 
ni a Mallorca. 
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cació amb les varies races locals actualment cultivades, car manca 
la siuonímia amb els uoms usa& aquí per a individualitzar-les. 

Les publicacions aparegudes a Catalunya i Espanya, de les quals 
donem al final una bibliografia el més completa que hem pogut reu- 
nir, assenyaleu alguns dels noms coneguts mlgarment, pero no van 
acompanyabs per una descripcib pomo1Ogica que permeti el llur re- 
coneixement. (') 

(1) Quan aquest trebail era i a  en mbquina, Mosse!iSanc Capdevlln, director de I 'An iu  Hist(irie 
Arxidiocessa de Tarragona, a l  qual ens haviem perrnts - sabent eis seus coneirements - demanar 
dades sobre el conreu de i'aveilaner u i  Canip de Tarragona, ha t l n ~ u t  I'amabilitat d'enviar-nos les se- 
gaents, que serveiren pera  confirmar f'antiguitat d'aquest eonreu a Catalunya. 

En 1287 En Ramon Cornet paga a A. Ripoll, d'Aiforja, 60 sous i 3 dineis rotlone ov~l l~narum.. .  
o vobls emlmus (V. Kr l .  decembre). 

E n  1331 Arnalt Cymnis, de Vilanova de Escornaibou. ven a Pere Puste,, de I'Argentera, pel preu 
de LW sous, en el terme de I'Argentera, dos trossos de terrn eunz vlneis et avellannrlls (Xi. Kai. Madii). 

E n  1:31 En Periet Tae, de Dosaigües, arrenda e Martl Besota un tros de terca =un> avnll<rnnrlls 
que lb1slini(ii i. Kal. iunii). 

En 1418 En Ouiiiem Maro la a l a  Ssgrestis de Escornalbon, per rab de una masia de di1 terme, 
octavom portem de avo l l an~r l l s  e t  deelmom et duodeelmam de blodll. l l em ... odo guortlrlos ovollo- 
no rum (deelma dlas monsls Junli). 



CRITERIS SISTZMATICS 

L a  diferenciació sistemhtica de les varietats, argument sempre 
difícil per $0 que es refereix a les plantes cultivades, ho és també per 
les varietats d'avellaner. Les clessificacions intentades peh pomdlegs 
són quasi sempre empíriques i unilaterals, essent fonamentades en 
la núcula, i no prenent en consideració molts altres. c a r%c ta  im- 
portants. En  canvi, un estudi diligent dels carhcters i llur oportuna 
evaluació, permeten no solament establir millor una diferenciació de 
les races, sinó que permeten també descobnr ventables afinitats o 
parenteles de notable iwceres pez la Genetica. 

Un de nosaltres ja ha p o s t  .portar a t e m e  tal temptativa (1) 

que ara s'extén a aquest estudl preliminar de  les varietats catalanes. 
En  conjunt els carhcters sobre els quals es deu fixar la nostra 

atenció poden ésser els segiients : 
Orgues uegetatius.-Per la fulla caldrh observar la forma (de 

platifilla a estenofilla), la color més o menys intensament verda, la 
consistencia més o menys rígida o herbhcia. Per les tiges, els brots 
en relació a les lentícules, pero especialment a la amplitud de l'angul 
de divergencia. Demés, tamany de la planta, forma, resistencia de 
la fusta, aptitud més o menys fruticosa, precocitat major o menor 
en la brotació. 

Orgues reprodwtius.-Per les flors, i més exactament per les 
flors masculines, el número, la dimensió i la color dels gatells ; per 
les femenines, la color dels estils, el número i la disposició, solitaria 
o en gmps dels gatells ; i per últim, I'epoca de la floraci3 els ca.. 
rhcters relatius ri. l'obertura contemporhnia o no de les flors mas- 
cles i femelles (homoghmia, proterhndria, proterogíuia, etc.) En els 

(1) TROTTER A. Il Noeciuolo nello Companla. Suntopreiiminaredi una monogralia. Aveliino, 1919. 



fruits trobem un número major de caractens, menys oscillants i més 
definib. Ultra el número en cada grup, la relació existent entre !a 
Uargada de l'íuvolucre i la de la núcula ; caracters propis de l'involu- 
cre, especialment si és sencer (monoñl) o dividit (difil), i relaci5 
entre la llargada de la part inferior no dividida i 1,a superior variada- 
ment incindida o laciniada ; per bltim, la seva majar o menor rigi- 
desa, la presencia i desenrotllament del ca1.lus de la base, dels @ls 
giandulosas que el recubreixen i que poden h e r  senzills o amb 
barbes. Per les núcules s'han de pendre en consideració : la forma 
general, la llargada de les tres dimensims, la terminació apexal i 
la cicatriu perigonial (más1 o menys gran i rodonaj. les condicions de 
la superficie (que podra ésser ilisa, lobulada, solcada, costellada, etc.), 
la color i l'espai ocupat, la pelositat grisa més o menys evident en 
la meitat superior ; l'escudet d'iniserció, rnés o menys gran i circu- 
lar, pla o prominent, etc. Per la llavor, ultra la forma, els caracters 
de la snperfície i el solc deixat pel rafe (dret o més o menys corbat 
en forma de S), i per últim, les relacionc en pes ambi la closca res- 
pctiva. 

També l'epocs de maduració, més o menys primerenca o tardana, 
pod.6 donar nous caracters diferencials de vegades molt evidents i 
en correlació amb alguna de les característiques morfolbgiqnes ja 
indicades. 

Per l'epoca i condicions en que ha estat fet aquest treball hem 
pogut peudre en consideració. solameut alguns dels caracrers es- 
mentats. 



TAULA ANALITICA 

DE LES 

PRINCIPALS VARIETATS CATALANES D'AVELLANER 

1. Involucre més breu que la núcula o subigual, m d t  obert o obert 
quan el fruit esta madur. 

A )  Núcules evideutment. més altes 
que amples. . . . . . . . . . . . . . . .  I .  Qu4ixal de llo$ bort 

B) Núcules tan altes com amples o 
també més amples que altes. 

a) Núcules amb superfície més o 
menys evidentment solcada, 
arrugada, o lobulada longitudi- 
iialment. 
I. Núcules espesses, típica- 

ment 3-4 lobulades ........ 2 .  Arte11 (1) 
2. Núcules no lobulades. 

* Núcules un xic aplaua- 
des, dihmetre antero-pw- 
tenor 14-16 millímetres. 3. Garrofina 

** Núcules més arrodoni- 
des, diametre antero-pos- 
renor 16-18 millímetres. 4. Culp1d 

b) Núcules amb superfície llisa, 
uniforme. 
r.  Núcules petites, ampleu 

16-19 millímetres . . . . . . . . .  5.  Girowlla 
(1) En aigunes formes d'aquert tipus molt polimorf. I'invaiucre és un r ie  llargarut i podriea per 

airb incioure's en ei ilgrup. 
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2. Núcules. més grosses, amples 
20-25 miliímetres . . . . . . . . .  6. Grossal 

11 Involucre netament més llarg que les núcules, amb la porció no 
dividida ben desenrotlrada, més o menys adhesiva i de vegades 
superíorment contreta. 
A )  Involucre de sub-cilíndric a sub- 

campanulat, poc adhesiu. 
a) Núcules netament més altes 

que amples (18-20 x 15 - 18). 
I. Lacínies de l'involucre poc 

desmrotllades . . . . . . . . . . . .  7. Negreta 
2. Lacínies de l'involucre més 

deseurotllades i que superen 
més a la nú,cula . . . . . . . . .  8. Grifo11 

b )  Núcules a penes més &es que 
amples (15-19 x 13-6). . . . . . . . .  9. Ncgret ccepellut 

B) Involucre molt adhesiu, amb ten- 
dencia a estrenyer-se prop de ]'a- 
pex de la nbcula. 

a) Núcules amb superficie m& o 
menys solcada, de color obscu- 
ra, altes 14-19 millímetres. 
1. Solcs poc evidents.. . . . . . .  10. Pinyolenc 
2. Solcs més evidents. . . . . . .  11. Girownca 

b) Núcules llises, de color més 
clara, alres 17-22 millimetres. 12. Morell (1) 

(1)  ,En algunes formes d'aquest tipus. l'involucre presinta les laelnies molt poc desenrotllades 
per aixci sense els ailres aracters; padiia per aquesta raó inscriure's en el Igrup. 
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DESCRIPCIO DE LES VARIETATS 

1. Queixal de llop bort (1) 

Sinonims : D'armcada blanca, Rosset dlAlforja ( 1 ) .  

F r u i t s en grups de 2-4. 
1 n v o 1 u c r e breu, tot lo més, llarg tant com la nbcula, apa- 

rentmenc format per una bractea única obertrt d'un costat ; lacínies 
mitjana o breus,.la meitat o un ter9 de l'involucre, sub-lanceolades- 
linears, de denticulades a sub-integres; callositat de la base quasi 
nuUa ; emergencieu glandulíferes peloses no molt abuudants. 

N ú c u 1 e s de ovalat-elipsoidals a cilíndric-aplanades, clarament 
'més altes que amples, insensiblement modonides en la part su- 
perior, poc o gens mucronades ; cicatriu perigonial ample, pero poc 
evident, -sub-irigona o més o menys aplanada ; escudet mitja o petit, 
arrodonit, un sic convexe o també aplanat amb vores poc sortida. ; 
superfície llisa o iieument arrugada ; color fonamental canyella-lleo- 
nada,, un xic més fosca en la proximitat de I'escudet o en les arru- 
gues, i grisa-pelosa prop del apes ; dimenzsions : 18-21 miLlímetres 
d'alt, 14-18 d'ample, 13-15 diametre aniero-posterior ; closca més. 
aviat prima. 

L 1 a v o r ovalada-elipsoidal o elipsoidal-aplanada, punxaguda ; 
testa prima, canyella pallida, amb moltes restes medulars adhesi- 
ves ; venes sortides ; solc del rafe di-et, rarament un xic sinuós. 

Cardcters vegetatius i culturals.-Arbre petit que s'obre molt, es- 
tenent-se cap kls casta& i impedint les treballades. Clar del mig. 
8 s  probablement la clasce d'avellaner que té més accentuat aquest 

(1) Pera toteo les varietats hem adoptat com a principal ia dcnomlnacib usada a la provincia d e  
Tarragona, que es  el centre mes importan! del conieu de l'evelianer. SOIS peraqvesta varietitt, que hem 
conegut solarncnt a La Selva, deixem'el nom que se fi d6na en aquesta comarca. 



difecte. En  els a n ~  de poques pluges o, en conseqüencia, d'abun- 
dants produccions, és cobreix de secall. 

Dóna molt poll i molts rebrots a la base de la soca. 
Fertilitat bastant regular, fixa i seguida, pero no gaire abundant. 
@S una de les primeres en madurar els f ru i t~ .  
0bservacions.-Varietat poc cultivada i que en Uoc d'estendre's 

té tendencia a desapareixer. 
& molt semblant al queixal de llop o grifoll per l'aspecte de 

l'arbre-encara que sigui un s ic  m&. petit-per la manera de ve- 
getar obrint-se i per la color, tamany i forma de I'avellana. Aquesta, 
no obstant, en el  queixal de llop bord, és méi arrodonida i dóna més 
rendiment en gra. 

El  nom de queixal de ilop amb el qual és coneguda a la comarca 
de L a  Selva, li ve segurament de la seva semblanp amb el grifoll, 
que en aquesta comarca s'anomena també queixal de llop. 

E l  calificalln de bord deriva de l'aspecte de l'arbre, entre silves- 
tre i bordenc. 

2. Artell 

Sinonims : FlocaI, Comuna. 

F 1 o r. a c i ó homogama o homogamo-proterógina, des del final 
de gener a la meitat de febrer ; gatells mascles bastant Ilargs, prims, 
groguencs. 

F r u i t s en g r u p  de 3-6. 
1 n v o 1 u c r e del llarg de la núcula o nu xiquet mes Ilarg, d- 

- gid, robust, amb- nirvis abundants, ordiniriament format per dues: 
bractees ben euidents, a voltes connades a la base ; lacínies linears, 
lanceolades, més curtes que la porció no dividida o sub-iguals ; cal-lo- 
sitat de la base, evident, revestida per emergencies glandulíferes pe- 
loses. 

N ú c u 1 e s quasi rnés amples que altes, arrodonides, perb va- 
riables de forma; de vegades arrodonit-aplanades, altes 20-21 mil- 
limetres, amples 18-20 i diimetre antero-posterior 15-16 ; de vega- 
des amb la superfície proveida, cap rl mig, de una canal obtusa, longi- 
tudlnal ; altres cops sub-esferoidals amb diametre antero-posterior 
fins a 18 millímetres, més o menys evidentment 3-5 lobades, cam fetes 
a grills, per la presencia de algums solcs longitudinals ; cicatriu pe- 
rigonial bastant gran pera poc evident ; superfície de color lleonada, 
molt pelosa en la part superior i més o menys solcada radialment ; 
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escudet irregularment sub-poligonal, a voltes petit i amb un rebord 
proveit de un petic relleu esperonat, mési o menys aplanat i a voltes, 
en canv:, un xic sub-conic ; closca més av:at gruixuda i forta. 

L 1 a v o r arrodonit-cbnica o sub-p:ramidal, amb moltes restes 
rnedulars adhesives; testa prima amb venes poc evidents ; solc del 
rafe dret. 

Cardcters vegetatiw: i culturals. L'artell veritable és un arbrc 
vigorós, gran, productiu, que d6na generalment pocs rebrots a la base 
i que madura abans que la megreta. 

0bservacims.-Amb el nom d'Artel1, més que a una varietat ne- 
tament caracteritzada, ens referim a un grup de races conreades totes 
a la comarca de Valls i que un esiudi ulterior podra definir i indivi- 
dualitzar, pero que apareixen íntimameut vinculades:. 

Entre altres, els agricultors distingeixen, per exemple, les se- 
güents races, que nosaltres hem reunit en el grup indicat : 

a) Artell nano (Sin. : artellet, artelleta). 
F 1 o r a c i Ó homogama o homogamo-proterandra. 
Arbre de poc ~desenrotllament, de creixenca regular, ben ramifi- 

cat, amb tendenria a obrir-se i a teuir les branques inferiors molt 
divergents i ajegudes i 1% palt superior aplanada. 

Productiu. Pateix per les secades de I'istiu. 

b) Artell de verga (Sin. : arte11 alt). N ú c u 1 e s  un xic rnés in- 
flades, més arrodonides, altes 18-19 millimetres, amples 18-21, dia- 
metre antero-posterior 16-18. 

Arbre de major deseurotllameut que l'anterior ; productiu, 
anyívol, bastant resisteut a les secades. 

El  seu nom deriva de les seves dimensions superiors a les de llar- 
te11 nano. 

c) Artell de palma. F 1 o r a c ió proterandra. Les flors mas- 
cles en antesi molt aviat com les de la grossal, és a dir, pel gener. El 
nom deriva de la disposició pennada dels brots joves sobre les rames, 
que recorda la de les lacínies foliars d'una Phoenix. EIs gatells mzs- 
culins atacats per Stictodiplosis corylilza que hem observat fius ara 
a Cataluuya, pertanyen a aquesta vanetat. 

En les rodalies de Valls i Alcover, es cultiven altres varietats amb 
involucre més deseurotllat, que entren també en aquest grup : 



d) Sorrut anomenada així perque cau amb I'involucre, del qual 
se separa amb certil dificultat. Floració homogamo-proterandra. Fruit 
de bon pes. 

e) Rosset del camp, de poca prducció, fruit poc estimat. 

f )  Roaset gros, floracib hornogamo-proteraudra. 

g) W o ~ t  (Sin. : rosses de Valls). F 1 o r a c i ó netament prote- 
rogina. Les flors mascles porten prop d'un mes d'endarreriment res- 
pecte a les femelles. 

La llavor omple perfectament la closca i de vegades creis més, 
tant que amba  a badar-la. 

En  el mateix típus incloem també una altra varietat conreada a 
Valls quasi exclnsivament, ou és molt estesa, anomenada 

5) Treneta (Sin. : taraneta, araneta). Varierat: d'aparició recent. 
Fa uns 50-60 anys aparegué esponthniament, probablement d'una ave- 
llana artell, en un marge molt frescal, en una finca de propietat del 
Sr. Josep Miquel Folch, dit per motiu E n  Treneta, a causa de portar 
el1 o un ascendent seu, una petita trena de cabells, com sembla era cos- 
tum antigament en alguus llocs de Tarragoua. D'aquí deriva el seu 
nom. D'aquesta planta han sortit les innombrables que poblen els 
avelianars del terme de Valls. , 

F 1 o r a c i ó hornogamo-proterandra, amb flors masculines en 
antesi a l  final de gener. Madura i es cull uns 15 diec abans que la 
negreta (cap al  20 d'agost a Valls). 

Arbre vigor&, molt gran ; 6s una de les varietats catalanes que 
assoleix més alpada ; apomat, regular ; fusta llisa, lluen'it)., neta, 
sana. Produeix molts xucladors. 

Fertilitat irregular, molt atacada pel diabló. 
Demana terres frescal,~, rfsisteix l'escés d'humitat i s'adapta per- 

fecta~nent a les terres argilenques;. Aquesta particularitat i la seva 
gran vigor fan que a Valls sigui molt emprada com a peu per la m. 
greta en les terres Eortes i hnmides, empeltani-se de tascó, en el mes 
de gener. 

A 1'Artell pot referir-se segurament la aEckige Barcellonero, etc., 
de GOESCHK~, i d'ialtres pomdlegs, que KOCK bateji amb el<aom de 
Corylus Hispanica i SCHMIDT amb el de Cmylus Avellana var. Barcel- 
Eonensis. 



3. Garrofina 

Sindnims : Negret garrofi, Garrofi, Ratllada 

F 1 o r a c i ó homogama-proterandra ; a mitjans de febrer. 
F r u i t s solitaris o en grups de 2-3. 
1 n v o 1 u c r e sub-igual a l,a núcula o també més curt, més aviat 

prim i poc dgid ; lacínies més llargues que 'a porció no dividida i més 
o menys doblades cap a fora, de vegades sub-trigon-lanceolades, de ve- 
gades seuzilles sub-linears ; ~a~los i t a t  de la base poc pronunciada amb 
emergencies glan~dulíferes peloses, uumeroses. 

N ú c u l e s' un xic amdonit-aplanades, quasi tan amples com 
altes o lleument m& alres, super iment  sub-tmncat-;lrrodonides, 
brnscament mngronades o lleument costellat-carenades ; cicatriu ?e- 
rigonial moltpetita, modonida ; superfície recorreguda per nombro- 
sos relleus recordant costelles, des de l'apex al marge de l'escudet ; 
escudet generalment ampie, obtusament quadrangular o arrodonit, 
de aplanat a Ileugerament convexe, de vegades umbonat ; dimen- 
sions, alt 19-21 mil.límetres, amplada 16-19, diametre an t e ro -p -  
ttrior 14-16. Color fonamental canyella ]leonada, mes fosca so- 
bre els relleus, grisa peloca en la proximi.iat de I'apex ; closca d'es- 
pescor mitji. 

L 1 a v o r arrodbnit-ovalsada, o arrodonit-elipmidal, pnnxagnda ; 
testa prima, de color canyella, nítida, amb poques restes mednlarc, 
amb venes poc sortints ; solc del rafe dret o sinuós. 

Cardcters vegetatius i culturals. Arbre molt semblant a la ne- 
greta (d'on el nom de negret garrofí), pero generalment de major talia 
+ desenrotllament, més obert i amb fulles més grans i més clarec.. 

Fertilitat constant i abundant. Madura uns quants dies abans 
.que la negreta. Produeix pocs rebrots i molt poll. 

0bservaciom.-El nom de ratllada deriva dels relleus que pre. 
senta la seva, superfície. - ~ e r  algnns caricters de l'involucre i en les 
formes en les quals aquest eu presenta breu, s'aproxima molt al  
morell. L'avellana se sembla molc a la negreta, que és un xic m& 
punxaguda. En  la. gmofina són molt freqüents les llavors dobles. 

En  coujunt és una bona varietat, que vegeta bé i dóna bon ren- 
diment en gra, tant que sovint es destina a trencar com la negreta. 



Sinbnims : Cupla, Planeta 

F 1 o r a c i ó prevaleutment homgamo-proterogina, tardana, 
des de la meitat de febrero poc abans. Gatells mascles rogeucs, encara 
que no tant com el grifoll. L'antesi té lloc rnés tard que per la m- 
greta, pero prop d'un mes més aviat que pel morell. 

F r u i t s en grups de 2-4. 
1 n v o 1 u c r e sub-igual a la nGcula o p c  més llarg, obert in- 

feriormertt d'un cociat, amb iacínieg ordinariament més Uvgues que 
la porció no dividida, inferiorment amb ca'lus i amb numeroses 
emergkncies glandulíferes peloses. 

N 6 c u 1 e s arrodonit-esferiques, especialment en la meitat o en 
els dos tercos inferiors ; de vegades lleugerament lobades, i cap a 
l'apex, lleument carenades ; cicstriu perigonial a voltes arrodonida i 
molt desenrotllada, a voltes allargada i molt aplanada, i per aixb poc 
perceptible ; superficie generalmeut costellada rugosa, des de l'apex 
cap a la base ; escudet irregularment arrdonit, mes sovint aplanat. 
un xic rnés estret que la base de la núcula, la quai, no obstani, pot 
apoiar-s'hi quedant dreta ; amb freqüencia proveit lateralment d'un 
relleu o protuberancia en correspd6nc;a de la soldadura carpellar ; 
dimensions, alt 15-18 millímetres, ample 16'5-19, diimetre antero- 
posterior 16-18 ; color fonamental canyelia-lleonada rnés aviat clar, 
amb estries rnés fosques en les porcíons sortints ; closca un xic grossa 
i forta. 

L 1 a v o r subcbnic-ardanida, lleugerament carenada, punxa- 
guda a l'apex ; testa poc nítida amb restes medulars adhesives ; solr 
del rafe, dret. 

Maduració, com per la negreta. 
Cardcters vegetatius i culturals. Arbre de mitjanes dimensions, 

que creix pie de dins pera arnb les rames exteriors que tenen tenden- 
cia a ajeure's. Dóna molt poll en les =mes velles i moltes rametes 
primes i contortes ; produeix menys rebrots que el morell. 

Fertilitat irregular. 
&m que resisteir bastant bé a la secada, es prefereix per les 

terres soltes. 



Observacions. El  seu nom deriva de la forma de la base de les 
núcules. 

El culplk és cultivat principalment a l  Priorat i un xic també en 
alguns pobles de les Riberes dellEbre i de la Terralta. Junt amb e1 
morell, amb el qual es conrea associat en les comarques anomenades, 
constitueix l'avellama de Falset, nom comercial emprat per a distiu 
gir els fruits procedents principalment del Priorat. 

Al Priorat segueix en impor~ancia al morell. Com. que surt més 
ficilmeut de l'involucre que no pas el more11 - pero amb basbnt 
menys facilitat que les altres varietats catalanes : negreta, grafoll, 
garrofina, etc. - molts agricultors d'aquelia comarca la prefereixen 
al marell. 

Es una varietat que dóna bon rendiment en gra. 

5. Gironella 

Sindnimsi : GircmeU, Avellana lluenta, 1;luenta 

F 1 o r a  c i ó homogamo-proterandra, entre el final de gener i els 
primers de febrer. 

F r u i t S en grups de 2-4. 
1 n v o 1 u c r e quasi tan llarg com la núcula, generalmeni pro- 

fundament dividit en els dos costats i molt obert quan el fruic esta 
madur ; lacín'es ben desenrotlledes del llarg de la meitat de I'invo- 
lucre o m&,, sub-trigones, dentat-laciuiades ; callocitat de la base 
poc evideut, proveida d'emergencies glandulíferes peloses. . 

N ú c u 1 e s ovalat-arrcdonides o elíptic-arrodonides,. insensible- 
ment arrodonides en I'Apex en el qual sóu breument o obtusament mu- 
gronades ; quasi tan altes com amples, una mica inflades en els 213 
inferiors ; superfície Ilisa, cicatriu perigouial poc evideut i més aviat 
petita ; escudet ample, arrodonit, aplanat o poc convexe ; dimensions,, 
alt 17-20 millimetres, ample 16-19, diametre antero-posterior 13-16 ; 
color fonamental canyella-lleonada, clara, nítida i quasi lluenta, un poc 
més fosca en la proximitat de l'escudet i grisa vellosa en I'ipex ; clos- 
ca dura i grossa. 

L 1 a v o r arrodonida-ovalada, punxaguda; amb restes medulars 
adhesius ; testa prima, color canyella pil idamb vines poc sortides ; 
solc del rafe evident i més o menys sinuós. 



Cardcters vegetatáus i culturaZs. Arbre de gran desearotlla- 
ment (és un dels que assoleix majors dimensions), d'aspecte sem- 
blant al grzfoll, pero amb tendencia a aixecar-se, a pujar, i amb fulles 
rnés arrugades i m& fosques. 

Producció imgula r  i reduida ; bastant subjecre a la purgado, 
molt atacat pel diabló. 

Observacions. El nom de lluenta el d&u a la color quasi lluenta 
d e  la seva closca, 4 c t e r  que es  presenta tan evident solament en 
aquesta varietat catalana. 

Sindnims : Grassala, Avellana grossa, Castauyera, Castanyenca 

F 1 o r a c i ó primerenca, la rnés primerenca de totes, des de la 
meitat! de gener a pnmers de febrer ; hornogama o homogamo-prote- 
randra ; gatellc masculius molt abuudants i molt llargs (de 10 a 15 
centímetrec), groguenc-clars. 

F r u i t S colitaris o en gnips de 2-3. 
1 n v o 1 u c r e sub-igual a la núcula o de vegades un xic més 

llarg a maturitat molt obert, soviut format per dues bractees sepa- 
rades ja des de la  base, amb lacínies ordiniriameut més llargues 
que la porció sencera, rígid, amb uirvis ben pronunciats ; calloiitat 
de  la base bastant desenroillada, amb emerg+ncies glandulíferes pe- 
loses tnés o menys abundants. 

N ú c u 1 e s arrodonit-elipsoidals, tan altes com amples o també 
més amples que altes, poc aplanades o a voltes molt inflades en els 
dos t e r p s  inferiors, superiorment arradonit-obtuses o sub-truncades 
apenes mugmades  ; cicatriu perigoniat poc evident, p i t a  ; escudet 
ample, arrodonit, apianat o poc convexe ; superfície' llisa ; color fo- 
namental canyella-lleonada, més fosca en la proximitat de l'escudet 
i amb estries longitudinals més fosques, bastant visibles, grisa p.- 
losa pmp de l ' ipes ; dimensions, att, 20 -22  millímetres, .amplada. 
20-23 (a voltes fins a 25), d i h e t r e  antera-posterior 17-20 ; closcs 
groixuda i forta. 

L 1 a v o r ova1a~-arrodonida, punxaguda ; testa prima, de color 
canyella ferruginosa, amb escasses venes i poc sortides i amb poques 
restes medulas adhesives ;- solc del rafe, dret. 



Fig. l.-Queixal de llop hord 
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Fig. 9. - Gironellr (5) 
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Fig. 13. - Negrrt rapellut.(Q) 
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Fig. 15. - Gironenra (11) 
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M a d u r a c i ó a mitjans d'agost, un xic més aviat que la ne- 
greta. 

Carhcters vegetatius i culturals.-Arbre de gran dexnrotllament, 
de creiseuqa regular, amb tendPncia a obrif-se un sic. Demana bones 
terres i és de fertilitat inconstant i poc productiu. Dóna poc rendi- 
ment en gra. 

Molt polliuífera, i des d'aquest punt de mira, pot recomauar-se el 
seu conreu esporidic en ela avellanars d'altres varietats rnés fines 
p r o  de floració mascle poc copiosa com per exemple la negreta. 

0bservacias.-Es la rnés grossa de totes les varietats.catalanes, 
i d'aquest caricter deriva el seu nom. Comercialment és poc aprecia- 
da i la seva valor deriva sol del iamany dels fruits. 

Gs molt probable que per aqnest caricter és pugui identificar 
amb la aCatalonische N u s s ~  i la aGrosse bunte Zellernuss~ de 
GOESCHKE, O amb al'avellaua de Barcelona o de Esuanyao de molts 
pomolegs. 

Sinonims : Negra, Negreta de la Selva. 

F 1 o r a c i ó prevalentment hornogamo-proterógina molt prime- 
renca, pel gener ; flors masculines poc abundants, gatells rnés aviat 
breus i prims, de color verd grogueuc. 

F r u i t s en grnps de 2-3. 
1 n v o l n c r e sub-igual a la niicula, pero amb la porció no di- 

vidida molt desenrotilada, adherent, de vegades rompuda d'un cos- 
iat, rígid i amb nirvis sortits, callós en la base i proveit d'emergen- 
cies glandulars peloses. 

N ti c u l e s un xic irregulars, arrodonit-elipsoidals o un xic ci- 
líndric-aplanades, rnés altes que amples, insensiblement amodon:des 
en la part superior i obtusament punxagudes ; cicatriu perigoniat 
molt petita, errodonida o aplanada ; superfície llisa o lleugerament cos- 
tellada cap a l'ipex, de vegades amb sensible depressió en les dues 
cares corresponents al diimetre antero-posterior ; escudet bastant 
ample, arrodonit o sub-quadrangular, generalment bastant convexe ; 
dimensions, 18-22 millimetres d'alt, 16-18 d'ample, diimetre antero- 
posterior 12-15 ; color fonamental canyeila-lleonada quasi sempre uui- 
forme o amb estries més fosques a penes evidents prop de l'ipes 





manera qW tot i havent-hi una boua collita, aquesta no resulta evi- 
deni sin6 examinant les branquetes per la part inferior. La major 
part de les alires vanetats, en canvi, e x a r a  que hagin fructificat poc, 
donen I'impressiCh d'una boua collita peque purten els flocs en lloc 
evident. 

Siubnims : Queixal de Ilop, Grifolla. 

F 1 o r a c i 6 homogamo-proterogina, des de la meitat o des de el 
finalde febrer ; gatells masculins abundants, rogencs, més aviat curts 
(de uns 2 centímetres de llarg quan s6n taneats) i pnms. 

F r u i t s sblitaris o en grups de 2-3. 
1 n v o 1 u c r e més llarg que les núcules, sovint selisiblemeut 

arjsimetric, rígid i robust, amb nirvis sortits, foscos sobretot en la 
base, sencer o &és o menys romput en un costat ; lacínies robustes, 
ampliament triangulars en la base, denticulat-laciniades ; cdlositat 
de la base promiuent, provist de numeroses emergencies glaudulars 
peloses. 

N ú c u 1 e S més altes que amples, entre eliptic-allargades i cilín- 
dnc-aplanades, arrodonides en la part superior, breument i obtusa- 
ment punxagudes-mugronades de manera que recorden una mitra ; 
superfície proveida de llew costelles, amples, des de I'apex al  mar- 
ge de I'escudet ; cicatriu perigonial yoc evident, molt variable de 
forma, generalment mitja o petit ; ecudet molt ample, qu,asi sempre 
arrodonit, entre pla-convexe i convexe ; dimeusions, 18-23 mi%- 
metres d'alt (generalment 20-ZI), 15-17'5 d'ample, diametre antero- 
posterior 13-14'5 ; color fonamental canyella-ISeonada, méc fosca en 
les costeíies, gris, pdós prop de l'ipex i amb aspecte polsós brut ; 
closca gruixuda i dura. 
L 1 a v o r ovalat-elipsoidal, o ovalat-cilíndric, rnés o menys apla- 

nal ; testa prima, de color canyella pallid, amb venes sortides i moltes 
restes medulars més o menys adherents ; solc del rafe, sinuós. 

M a d u r a c i 6 un xic rnés tardana que la negreta. 
Cardcters vegetatius i culturals.-Arbre de molt desenrotllament 

i de molta longevitat, vigorós pero irregular ; forma una mata oberta 
perque les rames tenen tendencia a ajeure's i impedeixen les treba- 
llades. Aquest defecte que s'accentua amb l'edat en rab de les succes- 
sives collites, és degut a la naturalesa de la. seva fus+a que és dura 



i poc elistica ; així com en la negreta desprk de collit el f&t, les 
rames que s'havien ajegut retornen a la posició primitiva, en el gri- 
foll, no. 

Varietat rústica, que s'adapta a les terres dolentes compactes o 
srcaneres. Al Camp de Tarragona és la varietat que sol plantar-se 
en els secans. Tarda un xic rnés que moltes aitres varietats en fer-se 
arbre i per aixh comeusa a produir m& tard, perh és de fertilitat 
mits constant i regular, encara que consideranr un número llarg d'anys 
resulta menys productiva que la negreta. 

Brosta uns quinze dies rnés tard que ia negreta i per aixh 6s 
menys perjudicada per les glapdes. 

Subjecte a una purgada abundant ; relativament poc atacat per 
lJEriophyes ; dóna pocs rebrots pero cempre m& que no pas la ne- 
greta, sobretot quan és jove. 

0bservaciom.-No sabem com explicar el nom de grifoI1, que sig- 
nifica grill de taronja i lluc o rebrot. E! nom de queixal de Ilop, és Cle- 
gut probablement a la seva forma llargaruda i aplanada que en certa 
manera por recordar la d'un queixal. E n  conjunt és una bona varietat 
iidicada per les terres dolentes i pels climes freda. És apreciada 
sobretot pel pes dels seus fruits, car pesa, per IOO litres, de 2 a 4 
quilos m& que la negreta. 

9. Negret capellut 

Sinh ims  : Negret ~rimerenc, Capellut. 

F r u i t s en grups de 2 - 5  
1 n v o 1 u c r e que supera la núcula, rígid robust i adherent, 

amb nirvis prominents rogencs ; lacínies rígides, contortes, sub- 
trigones laciniades, més curtes que la porció no dividida (de 113 a 
2 ; callosiiat de la base pronunciada, proveida de moltes emer- 
gencies glandulars pelosec. 

N ú c u 1 e s arrodonit-elipsoidals o ovalat-arrodonides poc més 
altes que amples i poc aplanades en el diimetre antero-posterior, su- 
priorment insensiblement arrodonides. o arrodonit-punxagudes ; su- 
perficie generalment llisa o apenes rugosa longitudinalment cap a 
l'iipex ; cicatrin perigonial mitja, arrodonida o aplanada ; eséudet am- 
ple, a ~ o d o n i t ,  més aviat pla o poc ccmvcxe ; voia del'escudet proveida 
a voltes cap a l'interior, de una corn una apofisis'; dimen- 



sions, 15-19 millimetres d'ali, 13-16 d'amplada, diametre antera.- 
posterior 11-14 ; color fonamental canyella-lieonada, rnés aviat fosca 
sobretot en proximitat de l'escudet, net, gris-pelós cap a I'ipex ; 
closca de gruix mitji. 

L l a v o r ovalat-arrodonida, punxaguda ; testa prima, de color 
canyella-pailid, o canyelia-ocricea amb moltes reses medulars ad- 
herents i venes p c  sortides ; solc del rafe, dret o a penes sinuós en 
la base. 

M a d u r a c i ó. Comenqa a madurar abans que la negreta, pero 
acaba més tard. 

Cardcters vegetatius i culturals.-Arbre que assoleix grans d i -  
mensiona, de desenrotllament regular, que creix apomat com la m- 
greta, a la qual se sembla moltíssim, pero té menys fulles, de color 
més clar, més gruixudes i amb nexvis rnés marcats. 

Cs ia gran molt ripidament i dóna molrs rebrots, potser m& que 
qualsevol de les altres vanetats. 

Varietat de producció irregular, poc fertil, no gaire apreciada, 
car la seva firfilitat ést molt petita i dóna poc reudiment en !gra: 

0bserwacion.s.-El nom de negret li ve de la seva semblanca amb 
el negret veritable. El  qualificatiu de capellut és degut a la forma i 
a les dimensions de I'involucre, que tanca un xic el fruit impedint la 
seva facil sortida ; el de primerenc prové de la seva maduració antici- 
pada respecte al negret. 

10. Pinyoleno. 

Sinbnims : Pinyolenca, Avellana petita. 

F r u i t S en p p s  de 2-5. 
1 n v o l u c r e que supera la uúcula, rígid, molt obert ala dos 

ccetats i per aixb format per dues bractees. distintes, desig-1s ; lací- 
nies allargat-trigonks, rígides, de la meitat a una tercera part del 
llarg de I'involucre, amb n e ~ s  robustos sortits ; callositat de la 
base pr~minent proveida d'emergencies glandulars peloses. 

N ú c u I e s arrodonit-elipsoidals o ovalat-arrodonides, poc rnés 
altes que amples, mís o menys; aplainades eb  el diametre amero-pos- 
terior ; superiorment insensiblement tadonit-punxagudes ; super- 
ficie Ilisa ; cicatriu perigonial poc evident, petita o mitjana ; escudet 
mitji, arrodonit pla o couvexe ; dimensions, 15-19 mil.límetres d'alt, 
13-17 d'ample, diimetre antero-posterior 11-14 ; color fonamental 
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canyella-lleonada, amb poques estries longitudinals rnés fosques i 
poc evidrnts, gris-pelós cap a l'apex ; closca rnés aviat gruixuda, es- 
pecialment a l'hpex de la núcula. 

L 1 a v o r ovalat-cilíndrica aplanada ; testa prima de color ca- 
nyella pillid, net, cense restes medulars, venes sortides ; solc del rafe, 
dret o sinuós. 

Cardcters vegetatius z culturals.-Arbre que s'aixeca molt, creix 
apomat, alt, tancat del mig i que dóna molt poli. 

Producció irregular, pero l'any que carrega, fructifica abnndant- 
ment. Avellana de rnés p e ~  que la negreta, pero de menyc, rendiment 
en gra. 

0bseruacims.-El nom d'avellana petita que se li dóna a la Co- 
marca de la Selva, és degut a les dimensions del fruit, que 6s el rnés 
petit dels que &S produeixen a Catalunya ; el de pinyolenc és praba- 
ble que sigui degut a la mateixa musa. 

Es una varietat poc apreciada pel tamany reduit de l'avellana 
(sol dir-se que és necessiten tres vegades rnés avellanes pinyolenques 
que d'avellanec negretes per a fer un sac) i pel migrat rendiment 
en gm. 

Sembla que existeixen algunes sub-varietats. 

11. Cironenca 

Sinonims : Gironenc, Avellana del país. 

F r u i t s  engrupde2-5. 
1 n v o 1 u c r e  netament més llarg que les núcules, verd ro- 

genc, rígid, amb neMs ben pronunciats, amb la porció sencera adhe- 
rent i rompuda d'un costat. quan el fruit esta madur ; lacínies sovint 
rnés ISargues que la porció no dividida, ampliament sub-trigones, den- 
ticulat-laciniades ; callositat revestida per numeroses emergsncies glan- 
du la r~  pelws. 

\ 
N ú c u 1 e s arrodonit-subelipsoidals, poc rnés altes que amples 

i poc aplanades, un xic irregulars, superiorment insensiblement erro- 
donides ; superfície quasi sempre proveida de perites costelles des 
de l'apex a la .Jara de l'escudet ; cicatriu perigonial gran, estreta o .  
sub-trigona; escudet bastant ample, irregular, m& o menys .on- 
vexe ; dimensions, 14-18 m:llímetres d'alt, 13-17 d'ample, diimetre 
antero-posterior 12-14 mil.límetres ; color fonamental canyella lleo- 



nada més fosc en les costelies, gris pelós cap a l'ipex ; cloSca molt 
prima. 

L 1 a v o r ovalat-elipsoidea, irregular ; testa prima, de color pallid 
canyella-ferruginós, sense restes medulars adhesives o molt escasses ; 
solc del rafe, dret o menys sinuós. 

Cardcters vegetatius z culturals. A ~ b r e  de poc decenrotliament, 
que pateix pels freds tardans, i que es cobreix de secail. Produeix 
molts rebrots. Fertilitat irregular ; molt atacada per 1'Eriophyes 
i pel diabló, i subjecte a donar méc avellana podrida que no pas les 
altres varietats. Pero &so podria ésser degut més que a la varietat al  
sistema de collita i conservació emprar a la comarca de L a  Selva. 
Gran rendiment en gra. 

Observaczons. Varietat originaria de la comarca de la Selva, on 
és la varietat predominant ; pero tráctant-se d'una varieiat de poc 
mPrit 6s substituida per altres en les noves plantacions. 

Els seus noms deriven del seu origen on s'anomena avellana 
del $als. 

Sinonims : Morella, Avellana blanca, Avellana de Falset, Rojaleta, 
Flocal (?), Falsetana. 

F 1 o r a c. i 6 ihomogamo-proterogina, les femenines des del final 
de gener a la segona meitat de febrer ; gatells masculins abundants, 
rogencs, de antesi tardana, cap a la meitat de febrer. 

F r u i t si en gmps de 3-6. 
1 n v o 1 u c r e que generalment supera la núcula, amb la part 

stncera molt adherent prima, Iris i amb tendencia a estrsnyer-se a 
l'apex de la núcula amb nirvis prims ; lac$uies a voltes subtrigon- 
laciniades, a voltes cuníssimes, dretes quasi sub-linears, a voltes 
llargurs i! tortest ; callositat de la base poc pronunciada, emergsncies 
glandulars peloces nuMes o rarissimes. 

N tí c u 1 e s elipsoidal:arrodonides poc més altes que amples, sensi- 
blement aplanades segon el diametre antrro-posterior, cap a l'ipex 
a penes 'arrodonides o sub-tmncades, poquíssim mugmades,  amb su- 
perfície llisa ; cicatriu perigoriial poc evident, mitjana o petiiíssima ; 
escudet arrodonit o irregular, més o menys couvexe, mitja ; dimen- 
sions, 17-22 mjllímetres d'alt, 14-18 d'ample, diametre sntero-poste- 
rior 12-17 ; color fonamental canyeila-lleonada pUida, aeta, mes fosca 



en proximiíat de I'escudet, un poc gis pelós cap a l'ipex ; closca de 
gruix mitja. 

L l a v o r ovalat-elipsoidea, punxaguda ; testa prima, color ca- 
nyella pal.lid amb moltes restes medulars adhesives, venes sortides ; 
solc del rafe, dret, rarament un xic sinuós. 

M a d u r a c i ó tardana, cap a la meitat de setembre. 
Caructers vegetatius i culturals. Arbre de tamany mitja, perO 

més gran que el cdpld, obert del mig, bastant atacat per llEriophyes, 
sitbjecte a fortes purgades cobretot en les anyades uri sic seques, i 
que dóna molts rebrots i molt poli. L'avellana cau amb l'involucre 
ael qual se separa anib certa dificultat. 

Observan'ons. El. nom d'avellana blanca, que és un dels que se 
li donen a la comarca de la Selva, deriva de la color clara del fruit, 
que es el m& clar de totes les nastres avellanes. E l  d'avellana de 
Falset és degut a que aquesta clame predomina a Falset. 

Des de fa uns quants anys hi ha tendPncia en aquesta comarca 
; substituir el moreli pel culpld per la dificultat que aquest presenta 
de =parar-se de l'involucre. 

La denominació de more11 és possible que tingui alguna relació 
amb el poble del mateix nom. 

Característic en aquesta varietat, és la color rogenca de les arraca- 
des, un xic més clara que en el gifoll.  



NOTES DESCRIPTIVES D'ALTRES VARIETATS 
CATALANES 

- 
Ultra les varietats que acabem de descriure, i que són en general 

les més congudes i més esteses, n'existeixen moltes altres que enu- 
merarem breument, donant per algunes uns quants caraciers distin- 
tius en espera de fer més endavant l'estudi complet. D'aquestcs va-. 
retats, la major part esta destinada a desaparsixer o almenys a 
ccnservar sempre el caracter espoddic que tenen actualment ; sois 
algunes, com, per exemple, la ribet, és possible que arribin amb el. 
temps a assolir certa importancia agraria, car llurs condicions les 
San mereixedores d'ésser estesess. 

x. Flocaf. - Varietat primerenca de poc pes i de closca molt 
prima ( ?). 

2 .  Queixal de 11011 (Camp de Tarragona).-Floreix más. tard que 
el negret ; arracada vermellosa. Avellana molt semblant a la gri- 
foll, ~ e r b  un xic més aplanada i m& iíargaruda ; closca groixuda. 

Arbre més gran que la negreta i que no s'ajeu tant com el grifoll. 
Madura a pnmersi d'agost. 

3. Wossa o ROE (Camp de Tarragona).-Avellana mitjana, arro- 
donida, amb escudet ample, de color rogenc. 

Arbre més gran que la negreta, que creix rapidament assolint les 
dimaisions definitiva més aviat que les altres varietats, pero que 
mor també més aviat. 

Madura uns quinze dies més aviat que la negreta i la maduracií 
és contemporania en tots els fruits d'un mateix arbre, mentre en  
les altres varietats sol éssw succesiva. 



Resistent a la secada en virtut de la maduració primerenca. 
Producció irregular, fertilitat mitjana. 
purga poc. 

4. Sant Pere (Cambrils).-Molt primerenca, car les núcules s6n 
j a  plenes per Sant Pere. Núcules fosques, lluentes. Varietat per m t a  
raracters moir semblant a la gironenca. Arbre petit, apomat. 

5. Sant daume (Valls).-Primerenca ; ja dóua avellanes per Sani 
Jaume, que no cal collir sinó plegar de terra. 

6. Queixal de goa (Villalba deIs Archs).-N ú c u 1 e s cilíndric- 
elipsoidals, un xic mitrades, més altes que amples, sensiblement apla- 
nades en el sentit del diametre antero-posterior, cap a l'apex a r d o -  
nit-pnnxagudes, mugronades ; superfície ilisa ; cicatriu perigonial 
petita o mitjana, aplanada ; escudet arrodonit o sub-quadrangular, con- 
yexe, mitja ; dimensions, 20-22 millimetres d'alt, 15-16 d'ample, 
diametre antero-posterior 11-13 ; color fonamental canyella lleonada, 
fosca, bruta, fonament gris pelosa. cap l'apex ; closca gruixuda, méa 
w i x u d a  en la porció apecial. 

L 1 a v o r ovalada, aplanada, punxaguda ; testa prima, amb restes 
medulars adherents, venes sortides ; solc del rafe dref o sinuós. 

7. Ametllenca (Alcover). - N ú c u 1 e S ci1índric:elipsidals o 
ovalat-elipsoidals, molt rnés altes que amples, de base ample i apex 
estret, sobretot si s'observen perpc;idicularment al dihmetre antero- 
.posterior, obtnses a l'apex, mugronades ; superficie lleugerament 
ratllada ; cicatrin; perigonial molt petita, poc evident, rodona ; escu- 
.det estret, arrodonit, o subqudrangulzr, voltat per una vara ampla, 
-continua, evident, més o menys denticulada, convexa, de vegadec 
un POC cdnic ; color fonamental canyella-lleonada fosca, amb estries 
més intenses bastant visibles, longitudinals, de l'apex a la base ; base 
rnés fosca, ud  xic gris pelosa prop de I'hpex ; dimensions, alt 24-26 
millímetres, ample 16-19, dihmetre antero-posterior 14-16 ; closca 
molt gruixuda principalment en l'apex, molt dura 

L 1 a v o r que omple bé la closca, ovalada, puuxaguda ; testa 
gruixuda amb moltes restes medulars molt adherents, venes poc sor- 
tints ; solc del rafe, dret o poc siuuós. Arbre gran, més gran que la 

aegreta, amb rames que tenen tendencia a obrir-se caient cap a tem. 
Poc resistent a la secada ; dóna pocs rebrots. 



Producció irregular, pero en els anys de collita carrega amb abun- 
dancia. 

8. Ribet o htibeta ( b m p  de Tarragona.)-N G c u 1 e s  a d o n i t -  
ovalades, poc més altes que amples, iuseusiblement arrodonides i ob- 
tusament punxagudes en l'apes, poqaíssim mugrouades ; cicatriu 
perigonial evident, mitjana, arrodonida o aplanada ; superficie llisa, 
de vegades amb una depressió longitudinal més o menys pronunciada 
en les dues cares mesponents  al diimetre antero-posterior ; escudet 
gran, arrodonit, convexe ; dimensions, alt 19-21 millímetres, ample 
17-18, diametre antero-posterior 15-17 ; color fonamental canyella-lleo- 
nada, clara, neta, amb ratlles longitudinals més fosques, poc evidents, 
ipex poc gris-pelós ; closca de gruix mitja més gruixuda en l'ipex 
i sobretot en l'escudet. 

L 1 a v o r arrodmit-ovalada, punxaguda, sense restes medulars, 
les quals queden enganxades en la closca ; venes sortides ; testa pri- 
ma ; sol< del rafe dret. 

Arbre de moli desenrotllament, vigorós, que creix apomat ; fu- 
lla gran de color verd clar. De producció constant i regular, de 
molta fertilitat. 

Avellana de gust molt 6. Des de fa un quant temps, s'esten per 
molts pobles del Camp de T~rragona.  

9. Queixal de bacó. - Avellana llargaruda, plana, mitrada. Ar- 
bre semblant pels caracters al queixal de llop. 

]Ic molt probable que les varietats en la denominació de les quals 
hi entra el substantiu queixal, constituexin una gran familia, car pre- 
senten una serie remarcable d'analogies vegetatives i organogd- 
fiques. 



CAR1CTER.í STIQUES TECNOLOGIQUES DE LES 

VARIETATS DESCRITES 

Gironenca. . . .  
Pinyoienc. . . .  
Negret capellut . . 
Morell . . . . .  
Artell nano . . .  
Grifo11 . . . . .  
Culp la .  . . . .  

Negreta. . . . . .  
Gironella . . . . .  

. . .  Artell de verga 

Garrofina . . . . .  
Treneta . . . . .  
Grossal. . . . . .  

Les dades referents al C2~1$ld, Artell nano, Artell de  Verga i 
Taraneta són preses amb avellanes de la collita de 1921. Les altres 
amb avellaaev procedents idk Viloví i de la collita de 1920. 



BIBLIOGRAFIA D E  LES PUBLICACIONS REFERENTS 

A LES VARIETATS CATALANES D'AVELLANER 

Donem a continuació un iecull de notes bibliografiques referents 
a les varietats catalanes d'avellaner, compilat cousultant els llibres 
i revistes catalans. i castellans que ens ha estat posible trobar. 

Com es pot v e a ,  la bibliografia avellanícola és veritablement 
insignificant per qualitat i quantitat, i els aurors molts cops s'han 
limitat a copiar-se els uns dels altres sense preocupar-se d'exercir 
el més petit control. A excepció de dos o tres Greus articies apare- 
guts en revistes, escrits per agncultors i en els quals es parla de les 
caracteísbiques culturals de les vanetats, la resta de $0 que s'ha 
escrit té una valor nulla científicament i practicament E n  lloc de 
descriure i estudiar les varietaia del país que tenen una gran impor- 
tancia agraria, els autors, en general, prenent notícies dels catilegs 
de plantelistes, descnuen vanetats hortícoles i ornamentals que cap 
agricultor no ha mai conreat. 

Entre els Ilibres, dels quals hem extractat les notes referents a 
l'avellaner, hi han algunes traduccions castellanes d'obres franceses 
i itafianes ; les incluem en aquesta ,nota bibliografica perque'cán lSi- 
bres que solen adquirir els agricultors. Incluem ipualment les de 
algunes fructicultures franceses conegudes a Catalunya. 

ARAGÓ B.-Gufa del cul$vador o manual de agricultura, ganaderia v 
economia rural. - Barcelona, 1864. Pags. 234-235. 

aEn España se cultivan ocho variedades que no anomena 
Dóna, demés, algunes indicacions de caracter cultural. 

BAILLY C.-Manual completo te6rico-practico, etc. Trad. J .  Garriga 
Baucis.-Madrid, 1830.-T. 11. d g .  445. 



aLas variedades que se buscan por su buen fruto son la avellana 
ifina, encarnada, blanca o morena ; la ovalada ; la avellana grande 
ay casi redonda; la de España o de Barcelona, muy gorda y esqui- 
uuada; la de racimo, la de Cosjord y la de Constantinopla, cuyo 
.árbol echa un tronco alto ; la de hoja de ortiga ; la avelina dei Pro- 
ovenza, que tiene por sub-vanedad la Avetina gorda de Provenza : 
ula de hoja purpúrea cuyo fruto es bonísimon ... 

BALCELLS J. Cultivo del muella?so.-Revista de Agnc. pract. por 
el Iust. Agríc. Cat. de S. Isidro. Barcelona, T. 11, pigs. 337-336 

aCada pueblo tiene su nomenclatura particular para desiguar los 
navel!anas, pues son tantas las clases y nombres que sería muy diifi- 
acil enumerarlas todasn . . . 

~Negreta,  es sin duda la que debe colocarse en primer lugar, pues 
na más de reunir la circunstancia de tener muy poca cáscara y ma- 
syor cantidad de granos, es la que comúnmente se usa para tostar, 
rpor tener la ventaja de pelarse, lo que no sucede fácilmente con las 
»demás, llevando siempre por tal c;rcuustaucia alguna ventaja e n  
nsu precio. 

~Grifol la se halla en bastante estima, pues si bien tiene gran can- 
ntidad de cáscaras, es la que da más peso. 

nMorella es muy apreciada no sólo por su buena calidad y peso 
nsi que también por el lustre de su cásrarao. 

BALTET CH. Traité dc la culture fruitihre conz.merciale et bourgeoise. 
París, 1913. Ved. pig. 211. 

Ultra les varietats franceses, cita : ' 
aNoissette dlEspagne.-Fruit assez gros, % coque demi-dure. Va- 

nriétés : a fruit long, pellicule rose ; a fruit rond, pelliculc 
D t lauche~ . 

BAYSR Y BOSCH J. Manual de Agriculture y de construcciones e in- 
dustries agricolas y pecuarias.-Barcelona, 1920. Pág. 428-429 

ii~kisteu en las bosques infinitas clases de avellano en estado sil- 
avestre. Como variedades cultivadas merecen mencionarse : la de 
spepelícula, blanca en su almendra, la de pelicula ~ o j a  la Berjeri, la 
aIn~perial de Trebizonda, Maravilla de Bolluiller, etc. 

 nos ocuparemos especialmente de las de nuestro país, que son : 



*la Negreta de la Selva, la Gruesa redonda, la Asturiana y la d e  
>hojas; purpúreas. 

~Negreta de L a  Selva.-Se distingue también con el nombre  de^ 
ahfallorquina, es de tamaño grande, algo alargada, obscura, bas-- 
atante dura, almendra con película roja que llena completamente la. 
ncáscara. E s  la variedad que se cultiva en el campo de Tarragona en 
alas tierras de pan llevar con los cereales, legumbres y demás plan- 
>&tacioues. 

nDe este modo, aun cuando no se aplique a los árboles abono al-- 
Dguno especial, aprovecha el que se suministra a la tierra para lcw 
.demás cultivos, desarrollándose extraordinariamente y produciendo 

'*gran cantidad de fruio, pues generalmente se destina a la expor-. 
otacióu, pagándose generalmente al precio de 40 a 50 pesetas ei 
.saca de 56 kilogramos, sin cáscara. 

aGruesa redonda.-Compite con la. anterior en el comercio de- 
aexportación. Su  cáscara es más blanca, no tan dura como la de la 
.anterior y su almendra más sabrosa, motivo por el cual es, preferida 
meu pastelería. Cuando está seca, no ISenct toda la cáscara. E s  la que- 
use cultiva de preferencia en la provincia de Gerona, pero no obs-. 
ntanie las excelentes condiciones de su fruto en muchos puntos va 
,siendo reemplazada por la del Campo de Tarragona a Negreta, cuyo 
a á h l  es mucho más productivo por su  mayor desarrollo, al  paso 
aque también es más fácil de cultivar, no exigiendo una poda tafi 
#esmerada y frecuente. 

aBerjeri.-Es una variedad nueva, todavía poco conocida, pero 
aque tanto por m tamaño como por su  sabor se considera preferible 
a a  las anteriores, motivo por el cual debería propagarse su desarrollo 
.en nuestro país. 

oAsturiana.-Es la que se cultiva en toda la región Cantábrica, 
rpresentando sus frutos reunidos en número de ,dos, tres y cuatro. 
*Estos frutos son de mediano tamaño, la almendra no llena toda l a  
.cáscara, siendo sumamente gustosa. El  árbol es muy productivo, 
,tendiendo siempre a elevarse, motivo por el cual, para que no ad- 
quiera  extraordinaria altura, debe ponerse especia1 cuidado en 1.a 
  poda dk formación, procurando su desamolio en diámetro. 

aAvel2ano de hojas purpúreas.-Es tina variedad que easi no sir- 
sve sino para jardines y huertcs, formando arcos de entrada, muros 
Den los caminos y paseos y otras combinaciones propias de jardinería, 
.de notable efecto. Las hojas son redondas, grandes, convexas, de  
.un color rojo obscuro. E l  fruto es pequeño y de cáscara  dura.^ 



BLANCO F E R N ~ D E Z  A. Brboricultura o sea cultivo de árboles y ar- 
bustos.-Madrid, 1884. T. 1, pág. 400. 

aCinco de ellas tenemas en Ecpaña. E l  av,ellano de fruto g.rueso 
=redondo ; de fruto grueso oblongo ; de fruto encarnado cubierto de 
rpelícula blanca ; de f r u ~ o  rojo cubierto de película encarnada ; y e? 
ade fruto grueso y anguloso. E l  cultiva del avellano Dowston, cuyo 
nfruto grueso es encarnado, de cáscara tierna y película blanca, no 
rparece se haya extendtdo todavía entre nosotroso. 

BUSSARD-DUVPIL. Arbo-ricz~ltura frutal.-Trad. española. Barcelo- 
na, 1920. Pág. 518. 

En  una nota del traductor al  capítol corresponmt a l'avellaner 
es diu : 

 también son numerosas las variedades españolas de avellano. 
rCon mayor exactitud podríamos decir catalanas, porque, en efecto 
vsolamente en Cataluña reviste verdadera importancia el cultivo del 

. navellano para la producción de frutos. 
>Las variedades más importantes y más exten'didas son las si- 

np i en tw  : 
~Artelleta (sin. : Araneta, Taraneta, Ratllada).-Avellana bas- 

ntante parecida a, la negreta por su forma y tamaño, pero con unas 
orayas características que van de un extremo a otro del hueso. Cuesco 
ndelgado y por lo tanto el rendimiento del fruto es elevado. Arbol de 
.buen vigor, de gran desarrollo con hojas grandes, productivo, de 
  fructificación regular. 

nMadiira pronto y puede por tanto cultivarse en los suelos, secos. 
~Gironell (sin. : Avellana llumta).-Avellana de forma regular, 

uparecida a la negreta pero algo más grande y de menos rendimiento. 
aArbol de mucho desarrollo, vigoroso; hojas arrugadas y de color 
~obScur0. Variedad poco productiva. 

aGrzfol1. (En algunas comarcas Uámasele también Qmixal de 
nllop).-Avellana de tamaño regular, algo alargada, recubieria pos 
Duna especie de polvo blanquecino. 

~Arbol  muy vigozhcx>, rústico, pero de desarrollo irregular, con 
nramas muy ~bie r tas  y que se adapta a las tierras compactas. Brota 
salgo más tarde que la variedad anterior y se defiende por tanto de 
slas heladas. 

oCuesco grueso ; por eso su rendimiento en grano es máv pequeño 
aque el de la varidad negreta. 



aGrossal (sin. : grossala o cmtanyera).-Avellana muy grande; 
.es la más grande de las que se conocen en Cataluna, pero es muy 
upoco cultivada por ser de rendimiento muy pequeño y por ser poco 
nproductiva. 

~Morell (sin. : Avellana blanca de Falset).-Avellana algo peque- 
aña, de forma regular, de color claro ; cuesco grues? 

~Arbol  de buen desarrollb con tendencia a abrirse dej,ando hueco 
ael centro. No muy productivo. 

nNegret (sin. : Negreta).-Avellana de tamaño mediano, de for- 
uma muy regular, de gusto muy delicado. 

nArbol vigoroso, de desarrollo regular, muy productivo, que pro.. 
nduce pocos renuevos en la (base. Florece pronto y puede por eso ser 
uperjudicado por las heladas. Hojas de color obscuro caraderisiico, 
d e  donde deriva el nombre de la variedad. Es la clase preferida por 
ael comercio y la que se paga más. 

 cuesco muy delgado; per eso la avellana tiegret w la que da 
nel mayor rendimiento en grano. Este se separa fácilmente de la pe- 
nlícula que lo envuelve, cuando el fruto está bien seco. 

nRoset d'Alforja (sin. : Caixal de llop bort.)-Avellana muy pa- 
~recida a la Grifoll por su tamaño y color, es sin embargo algo más 
i redonda y de mayor rendimiento. 

~Arbol  vigoroso, de  desarrollo más bien reducido, con ramas muy 
sabiertas ; producc:ón consitante y regular. 

nAdemás de estas variedades exi,sten otras que tienen menos im- 
uportancia pero que también se cultivan en algunas comarcas : Rosel 
no Cul-plá o C.urplá, de mueho rendimiento, pero de producción irre- 
ugular. Negret capeliut o Negret primerenc, que es el que más se 
aparece'al Negret, aunque su desarrollo es algo mayor y sus ho; 
~ j a s  son más grandes y están en menor número; es poco. pro- 
ductivo. 

~Pinyolelzc o de Avellana petita, de avellana muy pequeña, ae 
npoco rendimiento y de producción irregular. Gironenca, variedad 
ncultivada en la comarca de S.anta Coloma de Fasnés, provincia de 
~Gerona, de donde es: originaria. Clase muy inferior, etc.s 

COLMEIXO M. Er~unzeracién y revisidn de las plantas de la PenZnsula 

Hispano-lusitana e Islas Baleares, etc.-Madrid, 1888. T. IV. 

A la plana 669 recorda els següents noms de varietats, algunas 
de les quds  es probable que siguin asturianes : 



Avellanas cápeludas, grij'olas tentpranas y tardias, negretas, gros- 
sals, gordalrs, comunes, grifollas tanpranas y tardias, llarguetas. 
piñolencas, rudoñzls y de muela. 

CORTÉS Y MORALES B. Novisima guca del hortelano, jardinero y ar- 
bo1ista.-Madrid, 1888. 

.Las cuatro variedades que tenemos en España son las sigu'en- 
ates : la de fruto grueso redondo ; la de fruto grueso oblongo ; de 
ofruto rojo cubierto de una película blanca, y la de fruto grueso y 
 anguloso ; pero he aquí, según el inteligente agricultor D. Antonio 
ade Magriñá, las que se cultivan el el Campo de Tanragona : 

nA. negret.-De cáscara muy delgada y ser el de mejor calidad 
Dque se cultiva en el Campo de Tsrragona. 

a A .  cu1plá.-Que prospera en tos terrenos silíceo~. 
D A .  grifo1l.-Apreciado por lo que pesa, pero de cáscara dura. 
nA. more1l.-Variedad idéntica a la anterior. 
D A .  @.ñolench.-Fruto pequeño, pero que abunda mucho en los 

usvellauos de su clase. 
A .  grosa1.-Es el que presenta el fruto de mayor dimensión, 

asiendo en cambio de mala ca1idad.o 

COSTA MARTINEZ (J.) E l  arbolado y Ea patria.-Madrid, 1912, pá- 
gina 131. 

uconiprende un corto número de espec'es que crecen en las regio- 
Dnes templadas de Europa y de la América Septentrional, y otra va- 
~riedad ,de ellas que es muy resistente al frío, que se encueutrs en 
oel Pirineo.. .a 

DASCA SUMSI A. Cult~vo del avellano. - El  Cultivador Moderno, 
Barcelona, 1915, an. 5 ,  n.' 5 ,  pág. 6-7 amb 3 fig., u.' 6, pág. 4-5, 
n." 7, pág. 3-4. 

aDe las clasesde avellano, la mejor es1 la Negreta, a la que siguen 
ala More11 y el Kibet. Pueden citarse igualmente las clases Pinyo- 
~ l e n c  o Queixal de Ilap, Capellut, Arte11 i Grifoll, pero son menos 
importarires. La clase Negreta no adquiere gran desarrollo pero tie 
nne su fruto más estima que los otros y las cosechas son más r e p  
blares ; el Morell y Ribet adquieren mucho desacro110 y rimdkn con 
>iabundaucia.a 



D'AYCALLEERS (P). Los árboles frutales y la viña. Trad. por 
J. P. y A. Madrid, 1904, pág. 68. 

nLasi distintas variedades ofrecen caracteres muy semejantesi. Las 
apriucipales son : 

~ A v e l l a m  ordinario. Fruto mediano, oblongo y con cárcara se- 
nmi-dura; están recubiertos estos frutos por una película blanca o 
 rojiza. Fruto temprano. 

aAvellam avelzm. Fruto de tamaño regular, ovoide y corteza 
asemi-dura. 

a avellano de Prouenza. Fruto grueso, redonideado y película 
nblanca. 

~ A v e l l a m  de España. Fruto grande, lleno, anguloso, con pelí- 
~ c u l a  rosa, y también los hay cm fruto grueso alargado y película 
t blanca. 

DE LA PEÑA (J.) Avellenas. Rev. d. Insr. Agr. Cat. de Sn. Isidro, 
1902, pág. 428. 

.Existen en nuestros bosques millares de variedades ; se culti- 
svan un centenar y las aprobadas como de mérito superior y adop- 
utadas por el Congreso Pomológico de Francia, son la avellana de 
npelícula blanca en su almenidha, la de película roja, la Bergeri, 
uImperial de Trebizonda y Maravilla de Bollwiller. Nosotros sólo 
oestudiaremffi las que cultivamos, que por todos a t á n  reconocidas 
ncomo las mejores,. 

nNqqreta Selva. Denominada también, de Barcelona, de Mallor.. 
oca, Noiseite d'Espagne a fruit loug, películe rase, etc. E s  de ta.. 
omaño grande, algo alargada, cáscara medio dura, almendra con 
apelícula roj'a, y que, aun sec:a, llena por completo la cáscara ; de 
nbastaute buen gusto. En  todla Cataluña y en especial en el Campo 
sde Tamagona, se cultima cori esmero y produce en gran cantidad, 
 haciendo de ella gran exportación al precio de 40 a 50 pesetas el saco 
ude 56 kilógramos y de 70 a 80 pesetais. saco de 41'60 kilógramos, 
despojada de su cáscara. 

 gruesa redonda.-Se denomina también Aveliur, rouge ronde, 
~Grosse dlEspagne, dlEspagne fruit roud. Es gruesa, sedondia como 
adice su nombre ; compiie con la anterior en el comercio de exporta- 
oción ; su cáscara es más blanca, su almendr,a má.3 sabrosa ; pero no 
~relSena toda la cáscara, y es más apireciada que la anterior para :a 
npastelería. 



~Bergeri. Variedad muy nueva que, comparada con todas las 
aconocidas, se ,aprecia que es muy superior por su tamaño, por 
DSU gusto y excelente calidad. E s  la mejor de todas, reconocido así 
apor el Congreso Pomológico de Francia. El  arbolito es de una 
uabnnldiante y constante fertilidad. 

 asturiana. Muy cultivada en la región Cantábrica. E l  arbolito 
sriende siempre a elevarse adquiriendo dimensiones de los demás 
frutales. E s  muy productiva ; los frutos aparecen en el arbolito por 
atroquets, o sea, gnipos de tres1 o cuatro avellanas. Las avellanas 
oson de mediano tamaño, l a  almendra no llena toda la cáscara y 
ncomúnmente no ocupa. más que la mitad del hueco, y la almendra 
2ide esta avellana es sumamente ~ s t o s a .  

nAvellano a?e hojas purpúreas. La citamos por ser una variedad 
sornamential para jardines y huertos, formando arcos' de -entrada, 
ocalles de alineación y centro de macizos con otras plantas de notable 
nefecto. Las hojas son redondas, grandes, convexas, de Iin color 
srojo obscuro ; el fruto pequeño, oblongo, de cáscara dura y almen- 
sdra  gustosa.^ 

Du BREUIL A. C0ur.s éihzentaire d'Arboricu1tura.-París, 1861, 
t. 11, pág. 878. 

Ultra les varietats estrangeres, cita : 
aNoisette grosse Eongue dJEspagne. Fruit oblong, gros a pelicule 

urouge. n 

EL ARBOLISTA PRÁCTICO. Arte de cultivar toda clase de árboles.. . 
Madrid, 1844, pag. 153. 

aHay varias especies de avellano, que los botánicos nos dan a 
conocer, que se diferencian en los, ángulas o redoudez de las avella- 
anas, en el mayor o menor grueso de sus almendras, o en el color dr 
nla película interior que cubre el fruto ; pero el labrador no debe per- 
oder tiempo en estudiar estas variedades, porque ninguna ventaja 
 sacaría de ello : la variedad que generalmente se cultiva en España, 
Des el avellano común de fruto blanco, grueso y anguloso, una de lac 
smejores que se conocen.. .u 

ESPASA. Enciclo-pedia universal ilustrada. Barcelona, s .  d. T. VI, 
pág. 1221. 

aEntre las variedades de esta especie se cultivan principalmente 



Den España la de fruto grueso y oblongo, la fruto redondo y la 
ude fruto rojo cubierto de una película blancap. 

ESTEBAN COLLANTES A. - ALFARO A. - Diccionario de Agri- 
cultura práctica y Ecolzomta rural. ¡Madrid, 1855. T. 1, pá- 
gina 497. 

mabas variedadea principales del avellano común son : 
B I .  C. tubulosa, Willd ; sat{va, Lino ; C. tubulosa alba, B. ; C. 

atubulosa rubra. 
n z .  C. heterophylla, Lodd ; laciniata, Hort. 
03. C. purpnrea, Lodddi; atrdpurpurea, &rt. 
a4. C. pumila, Lodd. 
05. C. glomerata, Ait. 

. ~ 6 .  C. tenuis, crispa, barcelonensis, ,arborescazs, máxinm, gran- 
dis hunzilis. 

FERRER JOVER (M.) Elaboració y colocació dels productes agrtcoles 
en general, - excepte vins y olis - principalment de l'a7~ellana. 
Tema V desenrotllat al XII congrés de la F. A. C. B. celebrat a 
la ciutet de Tarragona els dies 30 y 31 de maig y I de juuy de 
l'any 1909. Tarragona, 1910, pag. 159. 

aQuina classe ens convé més aquí al Camp de Tarragona ?. . .a 

#La. calitat és molt diversa si bé tots estan conformes en reco- 
an&ixer que la millor és l'anomenada anegretaa, encara que n'hi ha 
ualtres classes que tenen condicions per a l'embarc per ser de closca 
ogroixuda y fa bon pes, com la operemasas, y altres com la agrifoliao 
oque també té bones caudicions ; pero en els tmenys on pot fer-s'hi 
nla negreta, aquesta és la que ha de recomanar-se, ja que a tots els 
~mercats alcansa lo milior preu y es presta, per no haber-n'hi de 
ahides, a ser trencada y exportada en p, sobretot a Alemauyan. 

GALOBARDAS J. B. Compendio sobre el modo de sanbrw, #lactar. 
criar y cortar toda especie de árboles ... Barcelona, 1817, pág. 95. 

nEn los montes, fríos de Cataluña prevalecen los avellanos a abun- 
odancia ... ...y en el Campo de Tarragona se coge abundante y de 
 buena calidado. 

GAJON M. Curso completo de arboricultura general.-Barcelona. Ma- 
drid, S. d. p. 240. 
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&Las variedades más estimadas son la redonida' de Tarragoua y la 
nde Provenzar. 

GARC~A M O R ~ O .  Cultivo de árboles y arbustos.-Madrid. s. d. 
pág. 200. 

rAvellano de fruto grueso, redondo, grueso" oblmtgo, encarnado, 
srojo y grueso angu1oso.n 

HERRERA C. A. DE. Agricultura general corregida segzin el texto 
riginal de ia jrimera edición publicada a 1513 por e6 mismo au- 
tor y a&cimada por la Real Sociedad económica matn'tense.- 
Madrid, 1818. T. 11, Cap. X. pág. 119-126. 

=Los avellanos son de una de dos maneras : unos montesinos y 
oestos dan avellanas menudas y muy duras de c&scara y de buen 
usabor y dulces. Zos caseros son de dos hechuras, que unas hay luen- 
ogas, y estas son de mejor sabor, y aún maduran más aina que las 
aredondas y tienen más blanco el fruto de dentron. 

En la adició corresponent, firmada per A. (Antonio Sandalio 
de Arias) es diu <;o que segueix : 

aLos botánicos dan a conocer muchas, variedades de avellano, 
oque se diferencian en los angulos o redondez de las avellanas, en el 
omayor o menor grueso de sus almeudms, o en el color die la pelí.. 
zcula interior que cubre el fruto. 

DEI esiudio y conocimiento de estos carácteres tan propio de la 
obotánica debe ser indiferente al sencillo labrador ; . . . 

... baste decir que la variedad generalmente cultivada en Espa- 
sña es una de las mejores que se conocen hasta el día, y que el agri- 
ocultor deberá contentarse con propagar en sus posesiones el avellano 
 común de fruto blanco, grueso y anguloso (coryllus sativa frzcctu 
ralbo majore seu vtilgaris Lin.). . .D 

DEI Sr. D. Francisco Bringas ,... tiene ... una variedaidc de ave- 
allano de fruto grueso, casi redondo, con la almendra blanca, y la 
npelícula que la cubre sumamente encarnadan. . . aI .a  planta llega a 
ala altura que la del avellano común ; pero sus hojas son más car- 
wnosas más grandes y de ud  verde muy oscuro.n 

HIDALGO TABLADA J. Tratado del cultiz~o de los árboles frutaies en 
España y modo de mejorarlo.-Madrid, 1871. 

=Las variedades principales son : 



a ~ .  Avellana tubulosa : de esta especie hay las siguientes varie- 
 dade es : avellano de fruto blanco ; avellano de fruto rojo y avellano ds 
D fruto F r p u r a  ; tiene la cáscara algo dura. 

e2.  Avellano de fruto grande : cáscara blanda y película blanca. 
'3. Avellano español : este comprende dos variedades, una d-t 

nfruto redondo y blanco, y otra, largo y rojizo ; fruto de buen tama- 
~ ñ o ,  de cáscara algo dura. 

04. Avellano de Provenza : fruto grande, cáscara blanda y pelí- 
ocula rojo claro. 

'5. Avellamo de fruto 9equeño : hay ,dos variedades ; una con pelí- 
ocula blanca y otra roja ; fruto redondo, algo prolongado, cáscara 
ndura.0 

HIJOS DE NONELL. Gu<a del jardinero o nociones de jardilteria y ar- 
boricultura.-Barcelona. s. d. pág. 140. 

#El avellano contiene unas veinte variedades, pero las más Gti- 
 les son : 

a Avelina. 
 avellano comGn. 
~Negreta del Campo de Tarragona.~ 

UPEZ MART~NEZ M. HIDALGO TABLADA J. PRIETO PRIETO M. Dic- 
cirmarw enciclopédico de agricultura, ganaderia e industrias ru- 
rales.-Madrid, 1886. T. 11, pág. 618. 

En  l'article Avellano, escrit per HIDALGO TABLADA, diu : 
aEl avellano tiene hasta siete variedades, pero las más útiles son : 
aAv~llano común ; de éste se conocen las variedades : 
.Avellana tubulosa ; de ésta hay g1 avellano de fruto blanco, ave. 

sllano de fruto rojo y de fruto púrpura ; tiene la cáscara al- 
go dura. 

oAveElano de fruto grande ; cáscara blanda y película blanca. 
 avellana espacol, que contiene dos variedades, una de fruto re- 

udondo y blanco, otra de fruto largo y rojizo ; ambos son mdk buen 
rtamaño pero de cáscara algo dura. 

aAvellano de Provenza ; fruto grande, cáscara blanda y película 
 rojo clara. 

 avellano de fruto pequeño ; hay dos vyriedades, una de película 
.blanca y otra de roja ; fruto redondo, algo prolongado ; cáscara 
~dhra.0 



MAGRIÑÁ A. DE. El avellano (Coryllw avellana L.)-Revista del 
Inst. Agr. Cat. de  S. Isidro. T. XIV, 1865, pág. 201-205. 

aVarias clases de avellanos se conocen ; las principales son : m- 
~ g r e t ,  importante por tener el fruto la cáscara muy delgada y ser de 
nmejor calidad, siendo el que principalmente se cnltiva en el Campo 
ode Tarragona ; culplá, éste va muy bien en los terrenos silíceos ; 
ag&foll y morell, estas dos cualidades son apreciadas por el peso, 
opero en cambio tienen la cáscara muy d u m ;  piñolench, de fruto 
npequeño, pero que abunda mucho en los avellanos de su clase ; grosal, 
séste es el que presenta el fruto de mayor dimensión, siendo en c m -  
obio de mala ca1idad.n 

MATONS A. Els badocs de llavellaner.-Agricultura, revista agnc. 
catal. 1920, any IV, págs. 279-281. 

oHi ,han algunes classes que són meuys atacades (per 1' Eriophyesi 
DEI grifo11 (qneixal de llop al Partit de Sanra Coloma de Farnés) re- 
osisteix molt més que la negreta, la qual, potrser, per éscer una classe, 
opodríem dir d'elecció, és m& atacada que les altres vanetats.0 

MEMORIA sobre los groductos de la agricultura española reunidos en 
Ea exposición gelteral de 1887.-MadTd, 1859-1861. 

En fer la relació dels fruits i productes presentats a l'esposició, 
parla en les planes 543-544-545, de l'avellaner i cita l'expositor, la 
procedencia i la classe o la vanetat de l'avellana presentada. A con- 
tinuació transcrivim solament aquelles notes on s'enumeren varietats : 

nD. Plácido M. Montoliu.gCastellón :, Morella. 
nAveElana común. 
n o gordal. 
D D negrita. 

UD. Manuel María de Córdoba.-Castellóu : Puebla, ex-monas- 
ateno de Benifassr. 

 avellanas capelludas. 
n D comunes. 
a D grijolr. tardía. 
B » o tenz$vana. 
D D negrita. 



DD. Francisco Fages de Romá.-Gerona : Figueras. 
 avellanas comu~zes. 
D D ggrdales. 

aD. Joaquín Valis.-Castellón : Rupiá. 
oAue lhas  gordeles. 

DD. J. Ba1cells.-Tarragona. 
v avellana grifolla. 
D D negreta. 
D o ribeta. 

aD. José de Moragas.-Tarragona : Valls. 
 avellanas blamachas. 
s D grifoll. 
D D grosals. 
D D llargziatas. 
D D negretas. 
D D piñolencas. 
D D rudunill. 

oD. José Aixalá y Agui1ó.-Tarragona : Vilaplana. 
 avellanas conzunes. 
D D negretm. 

DD. Agustín Be1da.-Valencia : Carcagente. 
 avellanas largas. 
D D mollares. 
D D pestañetas. 

DI). Vicente Lasala.-Valencia : Llano de Cuarte. 
 avellanas del batle. 
D D pestañetas. 

Diu, demés, que a l'exposició aHubo avellanas correspondientes 
aa las variedades ovata, máxima, strieta y aún de la racmosa y tám- 
nbién algunas procedentes de la especie C. tubulosa. Willda. 

NONELL I COMAS J. El diablú de 1'avellaner.-Arxius de 1'Escolz 
Sup. dlAgric. Barcelona, 1921, págs. 10-11. 
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BEI diabló té tambe certes preferencies en els seus atacs a l'avc- 
nllaner, segons sigui la varietat ; així, doncs, les varietats que se- 
ogueixen : Artell, Negreta, Capllut i Gironell són les que pel seii 
.nordre, psefereix l'insecte i que coincideix amb l'ordre en que fa la 
aseva aparició el seu fruit, lo que explica de sobres el fet, encara que 
ol'ordre dú maduració sigui la Pinyolenca,, Arteli', erc., etc.n 

PASSY P. Arboriculture fruili2re.-París, 1910. T. IV, pág. 19. 

Cita com cultivada a Espanya : uAveEane, Avelane du Piémnt .  
nFruit gros, preque sphérique, cultivé dans le Midi, en Espagne, 
~Piémont, etc. Dans la Nord, cette variété est peu fructifere et la 
anoix souveut est vide. T ~ o i s  saus-variétés (1) : 

olWerveille de Bollviller, probablement originaire de Hollviller 
~(Alsace). Fruit tres gros et bien plein. 

~Merveille de Trebizonde. - Variété vigoreuse, fruirs presque 
oronds, tres gr0s.o 

PELACH JOAN. Explotació de l'avellaner com a arbre fruiter. Explo- 
tació i plantaci6.-Tema IV desenrotllat al XIX CougrBs de la 
F. A. C. B. celebrat a Santa Coloma de Farnes. Barcelona, 1918, 
pags. 104 a 106 i 1 x 0  a 112. 

aPer desvaneixer lo que alguns (pocsi) sostenen que altres classer 
nsón més productives que la negreta i el caixal de llop citaré dos datos 
vrecollits fent proves amb 10 avellaners de cinc clavses diferents du- 
Dranr 5 anys o siga del 1911 al 1915 inclusius, i que feia 8 anys que 
neren plantats al comenpr les pmves, tinguent-ne 1 2  al acabar-les, 
nel terreny era regular, pero bastani sec. 

 total en Qg. de avellana produida per cada classe de avellaner 
ndurant els 5 anys ; 

~Negreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 Qg. 
~Caixal de llop. . . . . . . . . . . . . . . .  109 a 

8 D v n bord. . . . . . . . . . . . .  87 D 

 avellana blanca. . . . . . . . . . . . . . . .  81 o 

P D petita. . . . . . . . . . . . . . . .  78 a 

u . .  .A m&, ts'ha de tenir en compte que la classe caixal de llop tarda 
nmés a p d u i r  que altres, o sigui, que els primers anys de plantat, 
-treballa molt per el], pacant fusta. 

(1) En recorda nomes les dues que es transcriuen. 



nvarietats d'avez~~zers i c h s e s  que donaz més rawEim8nt.-IA 
nmés antiga d'aquesta comarca és la que anomenem del país, que fa 
osigles existeix ; després uns 40 anys enrera, es van comengar d'im- 
 portar avellaners anomenats del Camp de Tarragona, per ésser de la 
rprovíncia que venia el planter, dels quals n'hi ha moltes varietats, 

~ nsignent les inési conegudes, les que anomenem negreta, caixal de 
ollop, de I'avelhna blanca, de l'avellana peiita, caixal de llop bord, 
anegret primerenc, de l'avellana lluenta, ratllada, gnrssa, rosseta etc. 
aN'hi ha moltes altres de menys importancia, i a més el que vulgui 
salguna classe nova ho lograra amb molta facilitat, sembirant avellana, 
opuix mai .surt el mateix tipo que s'ha sembrat. Respec~e a noms. de 
oavellana o avellaners faré una petita aclaració perque a cada comar- 
nca (per no dir a cada poble) els hi donen noms diferents, exceptnant 
ala negreta que per tot té el mateix ; així citaré els noms com són 
uconegndes lec classes m& ikqortan~s en aquesta comarca de la Selva 
n i  com ho són a Reus, centre de producció i principal d'Espanya 
od'exportació $'avellana. 

Nom amb quins $6" «ineglits en Ir Selva de Oirona Com ho $6" n Ueus 

nAvellaner del país. . . . . . . . . . . . . . . .  Gironenc 
n id. negreta . . . . . . . . . . . . . . .  Negreta 
D id. caixal de Ilop . . . . . . . . . . . .  Grifo11 
B id. de I'avellana blanca. . . . . . .  More11 

. . . . . . . . .  D id. de l'avellana petita Pin~olenc 
. . . . . .  n id. caixal de llop brt... Rosset de Alforja 

. . . . . . . . .  a id. negm pnmerenc. Negret capellnt 
n id. de l'avellana lluenta. . . . . . .  Gironell 

. . . . . .  o id. de I'avellana grossa. Grossala o castanyera 

a id. de l'avellana ratllada . . . . . .  Artelleta 
D id. rosset. . . . . . . . . . . . . . . .  Cul-pla 

aLa del p í a ,  que de temps immemorial es cultiva en aquesta co- 
.marca, i a pesar d'ésser Ia que predomina i fins fa p o ~  quasi I'única, 
*té molts inconvenients. Rs un avellaner de petit desenrotllo, per 
olo qual s'ha de plantar més espb, essent m6s dificultós i més car de 
~ c u l ~ i v a r  ; és molt sensible i delicat a les fredors tardanes, que sovint 
ase l'hi emporten quasi la totalitat de l'anyada i se l'hi assequen moltz 
sbrots tots els anys, per lo que es fa precís donar-los-hi una poda 
uqne resula molt cara. Té  en canvi l'aventatje d'ésser son fruit 



ode closca molt prima per lo qual rendeix rnés quantitat de gra, 
Dno obstant, és ben poca cosa davan: els gran inconvenients que he 
odit. Per  aixo és que jo crec esta destinada a desapareixer, o al 
amenys red'uir-se molt. L a  major part ja estan en completa deca- 
~dencia  ; altrea, els que eren plantats en terreny de fortes pendents, 
nja han desaparegut quedant per cert el terreny esquilmat per baver- 
ose emportaq les fortes pluges la terra del fons dels barrancs ; i els 
ntons que queden jo crec que s'aniran substituint pels del Camp, 
ncom ja hem fet alguns. 

~Deixant,  doncs, que passin a la historia els nostres avellaners, vos 
oparlaré de llurs swstiituts del Camp, comenqant per el millor, I'in- 
ocomparable neyreta. 

DES un 'avellaner de forma esbelta, miilon dit de la forma que es 
uvulgui, perqne és ddcil en extrem dkixant-se criar a gust del sen 
.director. A falta d'aquest, també es cria bastant bé el1 sol, esen: 
osempre el més bonic per la seva configuració i per son a b u ~ d a n t  fu- 
~l la tge ,  d'un verd fosc, ben diferent de tois els altres. 

DES el que dóna fruit més bonic, de millor qualitat i amb més 
oabundhncia. 1 és  tant generás que, com cap altre, qonserva la 
nfnlla, sorprenent4d qvasi sempre ben engdanat les gdades de 
nl'octubre ; i encara més, llavors queda cobert completament d'ar- 
nracades-les flors rnascles-esperant la flor femella-la vermella- 
aper estirar-se després d'un llarg son, i deixar-li anar el polen que 
ola feconda ; i jo no sé si algú s'ha fisat, tenen un color tan fi, tan 
ndelicat i agradable que constitueixen un verdader adorno ; per mi 
nés quan són més bonics. clar que com és tan generós per nos- 
raltres exigrix que li corresponem, donant-li lo millor que tinguem 
Den terrenys. E l  seu verdader puesto és en regadiu i en terrenys, en- 
ncara que no pnguin regar-se, Ileugers, profunds i frescals ; desen- 
nrotllant-se amb tanta exnberincia que moltes vegades un avelLaner 
od'aquests produeix 30 a 40 qg. d'avellaues. 

nTambé es ,dksenroilla, encara que no tant, en terreny argilós ; 
otenint, en aquest cas, molt cuidado de tenir la tema esponjada i neta 
sd'herba, puix que de no ésser així i vingués una forta secada en els 
amesos de julio1 i agost, no sols perjudicaria al fruii, que és quan 
onecessita més aigua per omplir bé, sinó que se'n ressentiri~a molt 
.nla planta. 

oEn terrenys gresals, de poca profnnditat i en general els sequés, 
ntambé seria, encara que el seu deiftnrotllo sigués petit, la que dona- 
nri:a més rendiment, mes no pot aconseiiar-s'hi per no exposar-se, 



Den un any de molta secada, a perdre quasi tota llan.yada, ja que se- 
nrien la major part buides, sequellautse molt I'avellaner. 

nLes anyades ,s6n molt fixes i abundants, no obstant en comar. 
nques fredes cchm aquesta, algun any una fredor tardana li merma 
sun bon xic. Tambd és més delicat que altres a les pluges i boires 
ode la primavera, perque :aguanta rnés I'humitat degut a son excés 
ude fulia, lo que fa, si persi~steixeii gaire, ofegar-n'hi moltes. 

nLa seva qualitat, farsa superior a totes les altres, fa que sigui 
amolt rnés demanada i per lo taut sempre és la de més preu. 

nPertany el segon puesto, a la classe <rCaixal de Ilopn; no podem 
oregatejar-l'hi, a pesar dk tenir alguns defectes que serien de gran 
nimportancia si no n'hi restessiu les moltes qualitats. 

~Aquestes podrien resumir-se en una sola pani<ula i és : que és 
nfarreny. Per aixo és que amb molta facilitat creix bé on un altre 
os'espanta, sofreix els terrenys de subsol inzpermeable, no desdenyant 
ntampoc els f o r p  ~ecc ,  és d i r  el1 aprofita per bons els que el Negret 
ndeixa per dolents, desenrotllant-s'hi com si fos a casa seva (No obs- 
~ t a n t ,  com se auposa, prefereis els millors). 

>Les seves auyades són menys abundants que la Negreta pera 
wbastant regularitzades, maduren béi a pesar de fortes secades i com 
sque brota quinze dies rnés tard, no és perjudi'cat pels freds tardans, 
nni per les pluges i boires primaverals. Per lo mateix d'ésser tant 
ovalent i sofert, ningú que el planti el veura decaure per vell. 

nEls seus inconvenients són : ademés de no tenir tan abundants 
ocullites, que no hi ha manem de criar-lo bé, doncs les seves brau- 
oques sempre tendeixen a inclinar-se a r r i h t  moltes vegades, a be- 
osar la terra, i naturalmnt, entorpeixen el pas del bestiar fent rnés 
ocostós el trebal'ar-los. 

D D ~  tot lo expressat es despren, que per tot alli on no pugui fer- 
os'hi un Negret, devem fer-hi sense peirill de equivocar-ho, el Cai- 
oxal de Llbp. 

oDe les altres no en parlaré per haver-me ensenyat la experien- 
scia 'dk més de ;o anys de cultivar avelhaners, que en aquesta comarca 
ano hi ha cap altra que dongui tant bons resultats com les que vos he 
odit. . No sols no els recomauo, sinó que aronsello i ho ewsmyo amh 
nl'exemple en la meva finca, arsencar-los tots els que siguin pdantats 
nen el terreuy que anomenem d'avellaner i tinguin de menys 10 anys, 
n i  subs~ituir-los per la classe negreta, puix encara que de moment 
asigui un perjudici, dintre pacs anys sera un gran benefici, obteniut 
omés avellanes i de millor qualitato. 



A la plana IIO r epr ta  la següent discuusáó promoguda per les con- 
clusions presentades pel ponent a l'aprovació del Congrés. 

... aE1 Sr. Vi1alloyqa.-No, és que vulgui discutir la importancia 
nde la avellana anegretao~ pero desiijo fer una observaci6 so- 
nbre la negreta i la de caizal & llop que la experitncia m'ha en- 
osenyat. 

DEIS primers avellaners que es plantaren en aquesta comarca ho 
~foren  pel meu pare ; en 1873 no hi havia aquí avellaners i el meu 
npare va importar-ne alguns plancons de Tarragna ; tinc avellaners 
oque compten 45 anys, i la experiencia m'ha ensenyat que si bé I'avt- 
olrana anegretao ié certes condicions millors respecte la de ccaixai 
nde llopo tal.vegada en la practica en aquesta comarca, la de caisai 
ade llop té algunes ventatges sobre la negreta, ateses les condicions 
nd'avui en la encontrada. 

~M'esplicaré. La de caixal de llop dadapta a tots els terrenys, 
ofins en aquells on no s'adapta la negreta, i té, ademés, sobre aquesta, 
itla veutaija de que I'any de verdadera anyada els avellaners de caixai 
ode 1Sop n'estan carregats a més, no poder i quan no hi ha anyada la 
nnegreta no en té, i la de caixal de llop en té una votada ; i aixd ha de 
utenir-se en compte sobretot pels. propietaris que no vivim més que 
nl'avell~ner ; si un any tenim collita i altre no, ens vé molt mala. 
nment. 

oAdemés, hi ha un aitra ventatja a notar, i és que entre la negreta 
si el caixal de llop hi ha sempre molta diferencia en el pes, al menys 
ren aquesta comarca, i aixb en la venda se té molt en compte, doncs 
osi bé es diu que la negreta val més que el caixal de llop quan es 
nven triada, en canvi, quan se presenta al mercat bamejad'a, com va 
Da pes, aqnesta aventatja de la negreta sobre el caixal de llop en la 
venda, en aquesta comarca, no resulta. 

oPer lo tant, me sembla que aquesta coiiclusió no diré que s'ha- 
ogués de modificar, pero no s'hi hauria de donar tanta importáncia a 
  la negreta referint-se a aquesta comarca, con1 se li dóna. 

aE1 Sr. Ponent.-Jo crec que ha d 'ocupr  el primer Uoc la ne- 
ngreta, pesque si bé I'any que no hi ha cdlita, per baver vingut freds 
stardans o pluges de primavera, no c'aclofolSa, els anys buns la ex- 
~periencia m'b'a demostrat que teneu més avellaues les negsetes que 
s,dues de caixal ldk llop ; de manera que té ventatja la negreta perque 
Dencara que no dongui sin6 I'any de houa collita, en els altres, donen 

1 
nper dues de caixal de Ilop. 



DEI caixal de llop pesa més, és ventat ; pero la negreta com que. 
ola donem barrejade, perque de planiacion~s classificades no n'hi %a,- 
afora que! es vulgui presentar una quantitat de negreta-tal com ho. 
nhem de presentar avui, en cIasses barrejades, la diferencia die pes 
sde l'una ve equiiibrat amb l'excés de preu que té l'altra, perqut 
nhe venut avellanes molies vegades, i he vist i sentit dir que qnan 
nse pot presentar sola, comparada amb les aftres classes, porta quan 
amenys 4 o 5 pessetes de diferencia per sac.a i com que el pes és de 
Duna diferencia de 2 a 3 quilos, no val la diferencia de pes. 

DA la negreta sola no s'hi dóna est'ma ; tot v a  a la mateixa pila. 
n i  per aixb no té la importancia que haiiria de tenir. 

oE1 Sr. Vila1long.a.-Un aisut perjud'ica rnés a la  negreia que ai 
ncaixal de llop. 

~ E n s  ha passat que venen unes boires per l'agost i ens perjudiquen 
"de gran manera elc avellaners, de tal forma, que em caigueren a 
~ t e r r a  més de 40 quarteres, de les quals., no obstant, vaig poder apro-. 
nfitar-ne bona part. 1 vaig observar dues coses : que havia caigut 
~ m é s  negreta que caixal de llop; la de caixal de llop era la que 
oaguantava més ; i que aquestes petites boires que durant quinze dies. 
naquí ens perjudicaren tant, elc cnlliters de tirrenys boirosos com 
ola plana de Tordera, diuen que no els ha pas,sat mai. 

.No m'explico que unes boires tan petites facin aquí un efecte 
atan desastrós. 

uEl Sr. Ponent.-Jo no atnbueixo aquesk cas a La boira d'agost.. 
oLa avellana cau més a últims de juliol que en altres temps, si. 

nés que I'avelIana no té res ; el mal el @en les boires de primavera ; 
no crec que siguin les boires d'agost la causa d'aixo sinó les de pri- 
nmavera o els freds tardan s.^ 

PÉLACH J.  Consells sobre el cultiu de l'avellaner. s. i 

Tiratge a part de la ponencia desen~otllada al Congres de F. A. 
C. B. celebrat a Santa Coloma de Farnés. 

PLA Y RAYE (E). Manual de cultivo de arboles frutales y de adomn 
-Madrid, S. d. pag. 161. 

ase cultivan diversas variedades carcterizadas por la forma, ta- 
~ m a ñ o  del fruto y color del involucro que lo contiene, encontrátidsc 
#principalmente en Cataluña, Pirineos, Logroño, Santander, Aragon,. 
iBurgos~, Guadalajara, e t c . ~  



PRIEGO J .  M .  Arboricultura etpecial. Madrid. s. d. pAg. 35. 

.Sus principales vanedades son las siguientes : 
«Blanca redonda, gruesa larga, Berjeri y del,Piamonte, las más 

irapreciadas en el extranjero por la magnitud del fruio. L a  Impe- 
nrial de Provenza y la morada de Bolwzller, lo son, a su vez, por su 
ocuesco tierno. 

nEn nuestro país son apreciadas la Negreta de Ea Selua, m y  pro- 
oductiva ; la Asturzana, muy delicada de sabor, y la de Ma- 
nllorca.~ 

QUER J. Continnacibn de la flora española o historia de las plantas 
de España. Madrid, 1784. T. V, pág. 7. 

DI. Corylus silvestris. Común en muchos bosques de Es- 
npaña. 

DII. C. sativa fructo albo minore sive vulgaris. 
2111. C. sativa fructo rotundo mximo.  B t a s  dos variedades 

use cultivan en el Jardín de la Isla del Real Sitio de Aranjuez y co- 
omúnmeute en todos los terrenos de España, pero en ninguna provin- 
ocia como en la de Cataluña, particularmente en el Campo de Tarra- 
ogona en la jurisdicción de  la villa de Valls y sus contornos, de suer- 
ste que así como el terreno de Sevilla es un bosque de olivas, este lo 
aes de avellanos, de cuyo fruto hay gran comercio en la villa de Reus 
.y se embarca no solamente para las provincias de nuestra península 
~ . j m  también para Inglaterra y Ho1anda.o 

R. B. El avellano. Coryllus avellana de Linneo. Rev. d'inst. 
Agr. Cat. de S. Isidro an. 57 an. 57, xqoo, pags. 53-56, 70, 74. 

DEI avellano tiene una porción de variedades que se  distinguen por 
nla madera, por el color y forma de sus hojas como por el fruto, pero 
*pueden reducirse a dos grupos, la negreta y la comuna. L a  primera 
Des apreciada en primer lugar porque en esa variedad los árboles pro- 
aducen más abundantes frutos y de mejor calidad y por esto se la 
oprefiere para venderla en grano o sea sin cáscara v en el mercado 
vsuele venderse algo más cara. 

uEn el grupo conocido por comuna se cultivan en nuestro campo 
olas llamadas : Grifolla, que se distingue por su iruto de mayor ta- 
nmaño y por tener la cáscara más gruesa y dura y por lo tanto tiene 
nmayor peso ; producen bastante, si bien no hay la regularidad de la 



unegreta : la planta de esa variedad adquiere bastante desarrollo. 
nRibeta, llamada también de Calxa, es tal vez la más hermosa, 

apues se distingue por el gran desarrollo del árbol, por el gxandor 
ade sus hojas, de un hermoso color verde claro y por ser este fruto 
.casi redondo, con la corona grande y muy blanca y la cáscara de 
ncolor canela y claro brillante. E l  llamarle de Caixa se debe a que 
aesta avellana se la destinaba antiguamente para la despensa y en 
utodas las casas se sacaba como postre de invierno para comerla cruda 
DO sea sin tostar por ser la que tiene mejor sabor. 

mre l la  es muy parecida a la anterior pero de una forma alar- 
rgada y de menor tamaño, tiene más peso; el árbol se desarrolla 
upoco y hay el inconveniente que cría muchos renuevos, lo que perju- 
ndica los ramos principales ; también las cosechas són intermitentes 
oy el viento perjudica al fruto cuando está a mitad de su crecimiento 
npues tiene el peciolo muy débil y cae con facilidad ; a esta circuus- 
utancia del peciolo se debe el que cuando está madura no cae la 
aavellana limpia como sucede con las otras variedades $40 que cae 
uadherida al  cáliz que la abriga y cuesta separarla, sobre todo cuando 
el cáliz se ha secado. 

o b  Artelleta es una avcllana pequeña, de corteza bastante dura 
.y por tanto tiene peso y d o  se estima por su precocidad ya  que 
oadelanta su maduración uns ro días antes que las otras. 

n b  Gironalla, es bastante redonda, color obscuro, la corona al- 
ngo más puntiaguda y tiene azucarada la almendrilla. 

a b  Simoneta muy parecida a la anterior pero de menor ta-  
nmaño. 

a b  Caixal de llop, que se distingue por su  forma larga, la cás- 
.cara parece velluda y la madera es muy dura;  hay algunas que 
utlegan a tener más de 4 m s .  de largo. 

.La Grosal o Castañera, llamada a& por su  gran tamaño y for- 
ama, que asemeja a la castaña. 

.Muchas más podrían citarse pero de todas ellas son muy pocos 
.los ejemplares que hay pues para el cultivo sólo sirven mejor la 
~Negre ta  y G n f o l l a . ~  

RIPOLL JOXDÁ J .  Folleto sobre plantación, cria, cultivo y produc- 
ción del avellano.-Madrid, 1915, págs., 4, 5, 6 

.Las clases de avellanos conocidas en la provincia de Tarragona, 
.pasan de 30;  y aunque hoy las Negrets son los más apreciados, 



aiiay también los Rosos, que, además de ser también una buena 
>clase, es mucho más productiva que la Negreta, casechándose su 
ufruto de dos a cuatro semanas antes, por cuyo motivo no sufre tan 
sirecuentes alteraciones en la pérdida de la cosecha por falta de 
bagua, pues al entrar en los calores fuertes, la avellana ya esth 
.casi liena. Además esta clase de avellanas se reproducen con mucha 
smayor actividad. Los artellets son también una de las mejores cla- 
rses, por tener su fruto muy poca cáscara y el grano muy repleto ; 
sy aunque sea el Artellet un avellano de muy poca talla, es el más 
.acreditado por la gran cantidad de producción, si bien que muchos 
naños se pierde su cosecha por falta, en nuestro país, de lluvias en 
nverano ; esta clase, en países faltos de agua, no puede tener acep- 
otación, porque el año que ésta le falta, queda seca su cosecha, 
 junto con gran parte del árbol ; pero en países lluviosos o de agua 
uabundante sería, a no dudar, la clase de más ventajas conocida. 
aLas demás clases de Grifolis, Pinyolenchs, Gironells, Rosets d'Al- 
oforja, Morells, Grosals, Capeliuts, Flocals, Caixal de ,Llop, Cuplá 
bete., no merecen  importancia.^ 

s...Los Negrets de regadío buenos, acostumbran a medir 3 me- 
atros de altura por 6 ó 7 de diámetro, y los de secano unos 2.50 me- 
ntros de altura por 4 6 5 de diámetro. 

....La clase Negreta, en terrenos de roca y secano, acostumbra 
afructificar de 300 a 500 kilogramos de avellana anuales por hectá- 
nrea ; en terrenos regulares y secano, de 500 a 800, y si siendo en 
asecano su terRno es superior, produce 1.200 ; cuando está en re- 
sgadío produce doble y más, según sus condiciones, pues hay paí- 
mes que siendo secano se pierde casi toda la cosecha, y en el mismo 
nterreno, siendo regadío, fructifican por cantidades extraordinarias, 
allegando a producir en terreno superior hasta 3.000 kilogramos 
nde avellana anuales por hectárea.. .v 

B.. La clase de avellanos Rosos es más productiva, siendo su 
oproducción más o menos disforme según las clases de terrenos, pues 
aya se sabe que cuanto más secativo es el país producirá menos; 
opero esta clase, con todo y producir menos, produce mucho más que 
ala Negreta, llegando su producción, según los terrenos, hasta un 
S30 y 40 por IOO sobre dicha Negreta, aunque sus cosechas son siem- 
rpre más desiguales. El hecho de producir tanto esta clase de ave- 
allaos es porque están más y con menos t'empo desarrollados y 
ocomo su fruto madura de dos a cuatro semanw más temprano, tam- 
apoco se le pierde en tanta cantidad por las sequias.~ 



RONQUILLO J. O. Diccionario ak materia mercantil, industrial y 
agrico1a.-Barcelona, 1853. T. 1, p6g. 272. 

&as avellanas difieren según los países. Las hay muy pe- 
oqueñas, redondeadas, de un amarillo pálido y lucientes, ligeramen- 
ote cargadas hacia la punta de un vello muy corto y blanquecino; 
sla cáscara es delgada ; la almendsa es llena y bien nutrida, y cu- 
abierta de una película gris pálida. Hay otras que son muy grue- 
nsas, con su cáscara gruesa y muy dura, irregularmenre redondeada 
»y de un moreno rojizo ; la almendra es de un blanco cera, cubierta 
sde una película blanquecina. En fin, hay también otras de mediano 
.grosor, de cáwrrras gruesas, señaladas en la parte por la que esta- 
a b  sostenidas en el arbusto con una mancha gris ; la almendsa es 
abieu nutrida y cubierta de una película muy delgada. 

a , .  .El principal cultivo del avellano tiene lugar en las provincias de 
noviedo, Tarragona y Gerona, sobre todo en estas últimas. La ro- 
acecha es abundante aunque variable según los años. La avellana de 
~Oviedo enviada a la exposicibu de Londres en 1851 era hermo- 
osísima según el Sr. de ia Sagra ; la de Santa Coloma de Feniés es 
ncomún y se exporta a América; la de Reus y Falset, que es de 
sexceleute calidad y cuya cosecha anual sube a 1oo.000 cuartew, 
nen su mayor parte se exporta a Inglaterra en donde es muy apre- 
nciada.~ 

SALVADOR BORRAS J. Apuntes de arbm2ultura.-Barceiona, s. d. 
Pág. 174. 
aAvellano de fruto grueso redondo, de fruto oblong6, de frutb 

nencarnado cubierto con película blanca ; de igual fruto con pIf- 
ocula e n d a  y de fruto grueso y angu1oso.n 

S A ~ Á  Y LLOVERA J. E l  avellano y el algarrobo.-Barcelona, 19x4, 
págs. 8 a 10. 

 las vadiedades del ave lho  son numemsas, tanto en estado 
asilvectre como en el de cultivo. Entre las cultivadas merecen ci- 
starse la Imperial, la Bevimi, la de Trebizonda, la MaravilZa de 
~Bol~willer. 

nLas más importantes variedades en que se divide el auetbno 
n c d n  son las siguientes : 

sAveliana tubulosa.-Tiene la cáscara algo dura y se subdivide 
¶en avellano de fruto blanco, de fruto rojo y de fruto púrpura. 



aAvellano de fruto g r a n d e . 4 ~  cáscara es relativamente blanda, 
ay blanca la película que envuelve' la carne o fruto propiamente. 
.dicho. 

 avellano de fruto pequeño.-Tiene el fruto de forma algo pro-. 
alongada y la cáscara dura. Hay dos var;edades, la de película blan- 
nca y la de película roja. 

BAvellam español.-Contiene asimismo dos variedades : una  d e  
.fruto rojizo y prolongado y una de fruto blancb y redondo. L i  
=cáscara de ambos es consistente, siendo uno y otro de buen ta- 
mmaño. 

oAvellano de Provenza.-Su película es de un rojo claro, su .fru- 
i.to grande y su cáscara blanda. 

nSi de las variedades generales antedichas pasamos a las parti-. 
aculaies de nuestro suelo, encontramos las siguientes : 

~Ave l l aG  mallorquina.-Esta variedad' es exactamente la mis-. 
sma que la distinguida con el nombre de Negreta de la Selva.-Sit. 
atamaño es grande y su forma algo alargada. Su fruto, cubierto dr- 
muna película roja, llena completamente la cáscara. Esta es ,bastante 
.dura y de color obscuro. 

DA pesar de los dos nombres con que se la conoce, esta variedad 
ise cultiva tamt;ién en el Campo de Tarragona, simultáneamente: 
ncon los-cereales, legumbres, etc. 

sAsturiam.-Cultivase en toda la región Cantábrica, creciende 
uy madurando sus frutos en racimos de dos, tres o cuatro unidades. 
$El tamaño de estas; avellanas es mediano, y si bien la almendra nra 
ailena del todo la cáscara, tiene un sabor riquísimo, que la hace. 
apreferir a muchas otras variedades. 

DEI .árbol que prodrice esta especie es muy fecundo, pero tiende 
sa elevarse con exceso, por lo cual requiere un cuidado especial e a  
.la poda, a fin de corregir la mencionada tendencia e inclinar sus 
rramas al mayor desarrollo en diámetro. 

nBerjer%.-En nuestro país es este avellano una variedad poco 
rconocida. No obstante, son algunos ya b s  agriculiorp que procu- 
rran fomentar su cultivo, tanto por el tamaño del árbol como pbr 
ala riqueza del fruto, que la hace preferible a la avellana Mallorqui- 

' s n a  o Negreta de la Selva. 
,Gruesa redonda. - L a  cáscara de esta avellana es blanquecina. 

sSu fruto, relativamente blando, es muy sabroso, motivo por lo cuai 
ses muy apreciada en pzstelería. Compite con la Negreta en el co- 
zmercio de exportación. E n  la província de e r o n a  hay grandes ex- 



stensiones dedicadas al cultivo de esta variedad. Sin embargo va sien- 
sdo reemplazada paulatinamente por la Negreta, cuyo árbol es más 
  productivo por su mayor desarrollo, ventaja a la cual se suma la de 
user su cultivo más fácil y no elcigir podas tan frecuentes ni esmeradzs. 

.De hojm purpúreas.--Esta variedad puede considerarse, más 
nque como planta de rendimiento, como arbusto de jardín por pres- 
ntarse a la formación de arcos, muros de delimitación de paseos, 
ocaminos o avenidas y demás combinaciones de gran efecto deco- 

9 

srativo. 
DEI 'fruto de este avellano es de escasas dimensiones,, teniendo 

runa c á s r a  sumamente dura. Sus hojas, redondas, grandes y con- 
ovexas, tienen, como indica el nombre por el cual se distingue esta 
.>variedad, un color rojo  obscuro.^ 

TAMARO D. Trattato di fruttico1tura.-Milano, 1915, págs. 964-965. 

Cita, ultra altres varietats estrangeres : 
oNocciuo2o di Barce1lona.-Frutto grosso, arrotondato, involu- 

scro poco sviluppato. 
~Nocciuolo di Spagna.-Frutto abbatanza grosso, a guscio se- 

ami-duro. Ci sono due sotto-vaneta : una a frutto oblungo e mandor- 
ula mssa e I'altra a frntto rotondo con mandorla bianca.~ 

VITERI FERNANDEZ S. Agricultura razonada y práctica.-Barcelo. 
Da, 1907, pág. 455. 

~Cultívanse en tres variedades de avellano : la de fruto 
ngrueso oblongo, la de fruto redondo y la de fruto rbj6 cubierto 
>de una película blanca. De todas las clases de avellano cultivadas 
aen la provincia de Tarragona, es la mejor la conocida con el nom- 
abre de wg7et.w 



INDEX DELS NOMS VULGARS CATALANS 
INDICATS EN LA P A R T  DESCRIPTIVA 

Ametllenca, p. 42. 
Araneta, p. 28. 
Artell, p. 19-23-26-28. 
Artell da  palma, p. 27. 
Artell de verga, p. 27-44. 
Artell nano, p. 27-44. 
Avellana blanca, p. 39. 
Avellana d'arracada blanca, p. 25 
Avellana del país, p. 25. 
Avellana del pais, p. 38-39. 
Avellana de Falset, p. 39. 
Avellana de rasa, p. 34. 
Avellana de sa 11'23, 34. 
Avellana de Sant Jaume, p. 42. 
Avellana de Sant Pere, p. 42. 
Avellana 3 P 32. 
Avellana l c z ,  p. 31. 
Avellana petita. p. 37. 
Caneliut. D. 16. , *  - 
~Gtanyenca  P. 32. 
Castanyera, P. 32. 
Comuna, p. 26-34. 
Culpla, p. 9-23-30-40-44. 
cupla, p. 30. 
Falsetana, p. 39. 
Ptocal, p. 26-39-4' 
Garroff, p. 29. 
Garrofina, p. 23-2971-44. 
Gironell, p. 31. 
Gironella, p. 23-31-44 
Gironenc, p. 38. 
Gironenca, p. 24-38-44. 
Grifoll, p. 9-24-30-31-32-3435-41-44. 

Grifolla, p. 35. 
Grossal, p. 19-23-32-44. 
Grossala, p. 32. 
Lluenta, p. 31. 
Morell, p. 9-24-29-30-31-39-40. 
Morella, p. 39. 
Negret. p. 33. 
Negreta, p. 9-24-29-30-31-33-3637-38 - 

41-44. 
Negret capellut,  f. 24-36-44. 
Negreta de la Se va, p. 33. 
Negret garrofí, p. 29. 
Negret primerenc, p. 36. 
Pinyolenc, p. 24-37-44 
Pinyolenca, p. 37. 
Planeta, p. 30. 
Queixal de bacd, p. 43. 
Queixal de gos, p. 42. 
Queixal de llop, p. 35-41, 
Queixal de llop bord, p. 23-25 
Ratllada, p. 29. 
Ribet, p. 43. 
Ribeta, p. 43. 
Rojaleta, p. 39. 
Ros, p. 41. 
Rossa, p. $1. 
Rosset, p. 28. 
Rosset' d8Alforja, p. 25. 
Rosset del Camp, p. 2s. 
Rosset gros, p. 28. 
S m u t ,  p. 28. 
Taraneta, p. 28. 
Treneta, p. 28-44. 

NOTA.-Sdn escritsen Cursiva els nams piincipals de les virietats descrites. Efs alires sbn si- 
nbnims. Els nemeros en cursiva iadiquso la plana on es desciiu la varietat; e18 altres, la Plana no 
so citen comparativament, o oo es  donen referencies. 
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