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BOJOS PELS BOLETS . La tardor és el temps
per excel·lència dels bolets, malgrat que se’n
poden trobar tot l’any. És també quan proliferen les
activitats al seu voltant i es reobre el problema que
genera la presència massiva al bosc.

JORDI COMELLAS

Manresa

J Som en plena tardor, l’època

en què, si l’any ha estat benèvol

en pluges, com per art de màgia,

el bosc ens obsequia amb un dels

seus fruits més preuats: els bo-

lets. Durant tres o quatre mesos,

els boscos s’ompliran de rove-

llons, llenegues, fredolics, peus

de rata, rossinyols, cama-secs,

carlets, pinetells, pebrassos, ca-

mes de perdiu, pets de llop i mol-

tes altres espècies comestibles,

per a tots aquells que els sàpi-

guen trobar i apreciar. Enmig de

tots aquests, però, també de met-

zinosos, com el reig bord (la fa-

mosa Amanita muscaria), la fari-

nera borda, el pixacà, la gírgola

d’olivera, el peu de rata bord, i

més... que cal mirar-se només de

lluny.

Des de temps enllà, Catalu-

nya ha estat un país micòfil; això

vol dir que hi ha hagut i hi ha per-

sones interessades en l’estudi

dels bolets, les seves espècies, els

seus noms, etc. Precisament fruit

d’aquest interès són els dibuixos

del pòster que acompanya

aquesta revista. Al llarg del

temps, aquesta afició s’ha anat

estenenta la restadelsPaïsosCa-

talans, però Catalunya és l’indret

històricament més micòfil de tot

l’Estat. I, juntament amb la resta

dels Països Catalans, som també

un país de boletaries, i la conse-

qüència de totes dues aficions és

la gran quantitat de noms popu-

lars diferents que trobem al llarg

de tota la geografia per identifi-

car la mateixa espècie de bolet.

Fins i tot el fet d’anar a buscar bo-

lets s’anomena de diferents ma-

neres al llarg de la geografia. Si a

bona part del Principat en diem

anar a buscar bolets, a les comar-

ques gironines els cacen, i a al-

guns indrets del Berguedà i del

Solsonès els van a mirar. Al País

Valencià els cerquen i a les Illes

els van a cuir.

Òrgans reproductors
Tothom sap com són els bolets i

qui més qui menys s’atreviria a

identificar-ne mitja dotzena. El

que no sap tothom és que aquest

fruit boscà que adopta diverses

formes, textures, gustos i colors,

és, ni més ni menys, que l’òrgan

reproductor dels micelis que

constitueixen els fongs. La mis-

sió dels bolets és produir un im-

portant nombre d’espores, per

garantir així la supervivència de

l’espècie. Les espores, quan

cauen en un lloc apropiat, germi-

nen, i de la germinació en neix

una espècie de filet, que els ente-

sos coneixen com hifa, que creix

i es ramifica i penetra en el subs-

trat. Aquest no ha pas de ser ne-

cessàriament el terra del bosc,

pot ser un tronc, un munt de palla

o una pila de fems. Del substrat

el fong en treu els nutrients que

necessitaperal seudesenvolupa-

AL LLARG DEL
TEMPS, AQUESTA
AFICIÓ S’HA
ANAT ESTENENT
A LA RESTA DELS
PAÏSOS
CATALANS, PERÒ
CATALUNYA ÉS
L’INDRET
HISTÒRICAMENT
MÉS MICÒFIL DE
TOT L’ESTAT.

Temps
de
bolets



presència I Del 8 al 14 d’octubre del 2004 DOSSIER / BOLETS N 3

Una parada de rossinyols

i camagrocs al mercat de

Vic a finals d’aquest

estiu. / Foto: ALBERT

LLIMÓS

ment. Els fongs transformen les
restes de la matèria orgànica d’a-
nimals i plantes en substàncies
aprofitables pels vegetals. A
més, els micelis dels fongs for-
men part de l’estructura del sòl,
que és el suport imprescindible
per al desenvolupament de la
vida vegetal i, per extensió, de
tota forma de vida. Els micelis
són perennes, d’aquí la impor-
tància que té el fet de no des-
truir-losquanescullenelsbolets.
D’aquesta manera, si no es mal-
met el miceli, en el cas de moltes
espècies, sempre podrem tornar
almateix indret,amblaseguretat
que hi trobarem bolets (rovello-
neres, llenegueres...). Quan arri-
ba la tardor, en aquest cas, tot i

que de bolets n’hi ha tot l’any, si
les condicions ambientals els són
favorables, els micelis pro-
dueixen els bolets que afloren a
l’exterior.

Esport de masses
Antigament, anar a collir bolets
era cosa de la gent de pagès i d’al-
guns de ciutat que gosaven acos-
tar-se als boscos. Per als de pagès
representava un complement
per a la seva, a vegades, migrada
alimentació, i confitats, els servia
per adornar alguns plats fora de
temporada.

Amb el temps, anar a buscar
bolets s’ha convertit en un autèn-
tic esport de masses. Ja no són
només aquells que hi viuen a

prop, ni els que en treuen quatre
calerons, ni aquells socis de pe-
nyes i associacions que des de
sempre han promulgat una cul-
tura del bolet i un respecte al
bosc. Actualment, gairebé tot-
hom es veu amb cor d’anar amb
el cotxe al bosc, amb un cistell o
una bossa de plàstic, i esgarrapar
marges i soques de pi a la recerca
dels preuats bolets. Molts arriba-
ran a casa amb pocs bolets, però
el seu pas pel bosc no haurà pas-
sat desapercebut per als boleta-
ries de veritat.

Una dita molt estesa entre
micòlegs i boletaires és la que diu
queelbonboletaireésaquellque
va al bosc i en torna sense ha-
ver-hi deixat cap rastre.

Tanta presència humana al
bosc, però, ha acabat produint
problemes. Per una banda, els
desconsiderats que malmeten i
embruten el bosc, i per l’altra,
aquells que se n’aprofiten massa.

Pel que fa als primers, és el
problema clàssic de quan una ac-
tivitat es converteix en un esport,
en una moda, i aquesta activitat
es desenvolupa en plena natura.
Aleshores, la pràctica es conver-
teix en un perill, perquè molts
dels que la practiquen ni són
conscients del que estan fent ni
tenen prou coneixements per sa-
ber com ho han de fer. Només cal
veure com es comporta molta
gent a les nostres ciutats i pobles,
per imaginar-nos com es poden
comportar en un medi que no és
el seu, fràgil i sensible com és el
medi natural.

Cotxes aparcats a qualsevol
indret del bosc; tot terrenys que
arriben a llocs difícils d’arri-
bar-hi caminant, sense parar
atenció al fet de si malmeten o no
els camins; gent amunt i avall,
amb bosses de plàstic i cistelles,
alguns encara amb els clàssics
ganxos en forma de forques cor-
bades per poder gratar a cons-
ciència el terra, aixecar les mol-
ses i destruir, sense saber-ho, els
bolets que encara han de sortir i
els que ja no sortiran mai més. Al
costat d’això, llaunes i ampolles
de plàstic buides, papers de plata
que embolicaven entrepans, al-
tres papers, llaunes, restes de
menjar, tanques de bestiar ober-
tes... És l’esperpèntic panorama
que es pot veure durant els caps
de setmana dels mesos de setem-
bre a desembre a moltes zones de
muntanya que reben una forta
pressió de suposats boletaires.
Al costat del boletarie de cap de
setmana i d’aquell del país que
més o menys en viu durant un
temps, hi ha els que van al bosc
amb furgonetes i omplen ciste-
lles i cistelles per anar-los a ven-
dre als mercats de les ciutats.
Així, sovint s’han pogut veure per
indrets de muntanya furgonetes
amb grapats d’immigrants que
fins i totdormenalbosc,quededi-
llunsadivendres, idesolasol,om-
plen caixes i caixes de rovellons.
És una situació que obre un debat
a la societat sobre l’accés al medi
natural, sobre si s’ha de cobrar o
no per buscar bolets i sobre la pro-
pietat dels productes del bosc.
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Dibuix d’una farinera borda (Amanita phalloides). / IL·LUSTRACIÓ: JOSEP RIBOT

JORDI COMELLAS/Barcelona

JMalgrat els consells de no co-
llir, i menys d’ingerir, bolets d’es-
pècies no conegudes, cada any
encara es produeixen nombroses
intoxicacions, fins i tot mortals.
Segons el micòleg Miquel Àngel
Pérez-De-Gregorio, la gran ma-
joria de les vegades les intoxica-
cions són fruit d’una imprudèn-
cia, però no pas d’una confusió.
«Els casos en què una persona ha
menjat sempre bolets i un dia s’e-
quivoca són casos comptats, tam-
be n’hi ha, però són els menys. La
majoria de vegades és gent que ha
menjat bolets verinosos per igno-
rància, o perquè et diuen que n’hi
havia molts, o que eren molt
bonics...»

La majoria de les intoxica-
cions greus es produeixen a causa
de la farinera borda (l’Amanita

phalloides), un bolet molt cone-
gut pel nom, però no tant pel seu
aspecte ja que freqüentment s’a-
costuma a confondre amb l’Ama-

nita muscaria, la de color vermell
i taques blanques. «La Amanita

phalloides és de color verdós, no
té les berrugues blanques de l’al-
tra, i la resta és de color blanc. De
vegades,enconferències iexposi-
cions l’ensenyemi lamajoriade la
gent no la identifica, la confon
amb l’altra amanita», comenta
Pérez-De-Gregorio. «També hi
ha gent —continua— que han
consumit els ous tancats de l’A-

manita phalloides pensant que
són ous de reig; per això sempre
diem que no s’han de consumir
ous tancats, primer perquè són
bolets que encara no han crescut,
i segon,perquèhihaperilldecon-
fusió ja que quan són tancats tots

s’assemblen molt, i fins que no
s’obren no es veu bé de quin bolet
es tracta.»

El president de l’associació
micològica gironina explica que
hi ha moltes altres espècies veri-
noses, però moltes són massa pe-
tites per cridar-nos l’atenció.
També explica que s’ha donat el
cas de gent que ha anat a l’alta
muntanya, o a França, on hi ha al-
tres espècies, i n’ha confós algu-
na. Pérez-De-Gregorio recoma-
na anar en compte si es cullen bo-
lets verinosos, no perquè amb el

contacte dins de la cistella puguin
enverinar els bons, sinó perquè es
poden trencar i barrejar-se amb
trossos de bons. La gran recoma-
nació continua sent no menjar
bolets desconeguts, però en el cas
de tenir símptomes, generalment
vòmits i diarrees, cal anar de se-
guida al metge i, si pot ser, por-
tar-li exemplars o restes del bolet
que s’ha menjat. Afortunada-
ment, al país hi ha equips mèdics
especialitzats en intoxicació de
bolets a l’Hospital Clínic de Bar-
celona i a la Vall d’Hebron.

La farinera borda, el gran perill del bosc

Bolets a la venda en una parada. / REGIÓ 7

J És molt difícil poder dir el nombre exacte d’espècies

de fongs i de bolets que podem trobar al país, però els

experts calculen que d’espècies que es puguin veure

bé, que tinguin uns dos o tres centímetres de diàmetre,

n’hi ha unes deu mil, algunes encara per descobrir.

Una altra cosa seria els bolets que podríem arribar a

identificar en un indret concret i propici, una xifra que

podria vorejar les tres-centes o les quatre-centes

espècies. Un vuitanta per cent de les espècies de

bolets conegudes no són comestibles, bé perquè els

bolets són durs, perquè són amargs, perquè piquen,

perquè són molt petits o perquè no tenen cap interès

culinari o perquè, un deu per cent, poden arribar a ser

tòxics.

Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio, president de

l’Associació Micològica de Girona Joaquim Codina i

assessor, juntament amb Carles Ginès, en l’edició del

pòster amb els quaranta bolets principals dels Països

Catalans que el lector trobarà amb aquesta revista, és

del parer que cal ser molt bon aficionat per agafar més

de vint o vint-i-cinc espècies diferents per menjar, però

assegura que fent treballs antropològics s’ha trobat

amb persones que han sabut identificar més de

seixanta bolets, sense saber-ne els noms científics,

sinó els noms populars que havien après del pare o de

l’avi quan eren nens. «Això, però, és l’excepció, perquè

de mica en mica es va perdent; és una cultura molt oral.

Ara hi ha la gent que ha entrat per la via naturalista i que

pot identificar de seixanta a cent espècies, però amb el

nom científic, perquè els ha après de gran, amb els

llibres, no al bosc», afirma el micòleg gironí.

Sobre el cultiu de bolets s’ha avançat molt els

últims anys. Els japonesos i els americans en són

pioners i cultiven de tot; s’han arribat a cultivar

múrmules i ceps, una altra cosa és que aquí el seu

cultiu arribi a donar un rendiment econòmic. Abans

només es cultivava el xampinyó, i ara hi ha la gírgola i el

xiitake, un bolet oriental que mengen molt els

japonesos i els xinesos. En total es deuen cultivar unes

dotze espècies. / J.C.

Només un vint per cent de
les espècies són comestibles

J És impossible fer una aproximació als diners que

genera la venda de bolets durant la temporada de

tardor. Impossible perquè es tracta d’una activitat

que no està controlada i perquè són moltes les

persones que intervenen en aquest negoci de

temporada i, per altra banda, perquè el preu dels

bolets és molt variable. Estem parlant de bolets

que alguns boletaires venen als restaurants, als

hotels i a les botigues dels pobles de muntanya,

els que es venen a les parades i als mercats que hi

ha a peu de carretera i els que van a parar als grans

mercats com Mercabarna que, si en plena

temporada poden procedir de Catalunya, quan la

temporada no és prou bona, com aquest setembre

passat, vénen de fora de Catalunya.

Al fet que es tracta d’una activitat poc o gens

controlada, cal afegir-hi que el preu dels bolets

està totalment subjecte a la llei de l’oferta i la

demanda. Quan és una temporada que n’hi ha

molts i tothom en troba, baixen de preu, i quan n’hi

ha pocs, doncs lògicament pugen de preu com ara

fa un mes, en què en alguns indrets els 300 grams

de rovellons valien uns vint euros. En llocs turístics

es dóna la picaresca que es demana un preu a la

gent del país i un altre preu molt més superior als

forasters. / J.C.

Un mercat sota la llei de l’oferta i la demanda
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Un home cull bolets al

bosc. Per anar a collir

bolets cal seguir unes

normes bàsiques per no

malmetre el bosc, ni

tampoc els bolets o els

llocs on es fan. / REGIÓ 7

J Elsconsellsqueespodendonar
a tots aquells que volen anar al
boscabuscarboletsespodrien in-
cloure en dos: un que va en bene-
fici del boletaire, com és no aga-
far espècies que no es coneguin, i
un altre que va en benefici del
bosc i de retruc també del boletai-
re, no malmetre el bosc.

e No malmetre el terra. No gra-
tar el terra amb eines —cal re-
butjar ja del tot aquells ganxos
com unes petites forques que es
van fer famosos fa alguns anys—,
ni aixecar la fullaraca o la molsa,
ja que amb aquestes dues pràcti-
ques es pot destruir el miceli que
origina els bolets. La destrucció
del miceli causa la mort del fong
i impedeix l’aparició de més bo-
lets en aquell lloc.

e No agafar espècies que no es

coneguin. Cal rebutjar tots
aquells bolets que no estiguem
totalment segurs que són comes-
tibles. Davant el dubte, val més
perdre un bolet que arriscar-nos
a una intoxicació.

e Tallar-los amb un ganivet. És
recomanable tallar-los amb un
ganivet arran de terra ja que això
no fa perillar el miceli (el tal·lus
format per filaments que consti-
tueixen l’aparell de nutrició de
les plantes). Així també s’evita
portar terra i fulles a casa.

e Ni bolets vells ni petits. També
es recomana no collir bolets
vells, ni els petits. Els vells, per-
què no són tan saborosos i per-
què garanteixen la continuïtat de

l’espècie, i els petits, perquè no
han tingut temps de produir es-
pores per reproduir-se.

e Cistell de vímet. Els entesos
aconsellen recollir els bolets en
cistellsdevímet inopasambboss-
ses de plàstic. Això és per dos mo-
tius. Un, perquè a mesura que es
recullenelsbolets,esressembrael
bosc amb les espores que deixen
anar, i l’altre, perquè amb les bos-
ses de plàstic els bolets s’aixafen i
l’excés de calor i la manca d’oxige-
nació acaba podrint-los.

e Peralsmés llepafils.Els més ex-
perimentats, i també més llepafils
al parer d’alguns, aconsellen tam-
bédurunpinzell,per taldenetejar
la terra que porten els bolets i evi-
tar emportar-nos brosses i insectes
a casa. També aconsellen dur una
lupa per poder reconèixer detalls
ínfims que en algunes espècies po-
den arribar a diferenciar un bolet
verinós d’un de bo.

e No llençar deixalles. Ni deixa-
lles ni brutícia al bosc.

Consells per ser un bon boletaire

J Al conjunt dels Països

Catalans, el bolet és un

organisme que es troba

durant tot l’any, tot i que hi ha

dues èpoques en les quals la

seva recerca està més

consolidada, que són,

sobretot la tardor, però també

la primavera.

Pel que fa a l’època

clàssica de la tardor, en un

any normal podem dir que el

bolet comença a aparèixer a

primers de setembre a les

parts més altes del Pirineu, va

baixant i a finals de novembre

arriba a les comarques

costaneres, on molts anys per

Nadal encara s’han collit

rovellons. Amb comptades

excepcions, a la majoria de

llocs l’època s’acaba amb

l’arribada de les glaçades.

Pel que fa a la primavera,

sobretot al Pirineu, perquè

se’n facin cal que hi hagi

hagut pluges durant tota

l’estació i temperatures

suaus. Els bolets típics de la

primavera són bàsicament el

moixernó i les múrgoles, dues

espècies també molt populars

i apreciades pel seu bon gust.

A l’hivern també hi ha les

tòfones, però per collir-ne es

requereix una llicència i una

tècnica depurada, que només

és a l’abast dels entesos.

Els primers bolets de la

tardor acostumen a ser els

ceps i els rossinyols, i al

Pirineu, el pinetell i el rovelló,

mentre que més cap a la costa

surten més tard, a mitjan o

finals d’octubre o primers de

novembre.

Els darrers són els

fredolics, que surten fins que

comencen les glaçades.

A les Illes Balears, el bolet

de tardor més apreciat és

l’esclata-sang, nom amb què

es coneix el rovelló, sobretot

el de la serra de Tramuntana,

a causa de la constitució del

sòl i del clima. Al País

Valencià, també és el rovelló,

que també rep el nom

d’esclata-sang i pebràs.

De bolets i de
boletaires als
nostres boscos
n’hi ha tot l’any

J Els entesos en el tema coincideixen

que a tot el llarg dels Països Catalans hi

ha bolets i una cultura del bolet més o

menys estesa, tot i que cap a Tarragona i

a mesura que ens endinsem al País

Valencià baixa el sentiment de micofília,

malgrat haver-hi zones molt riques en

bolets com el massís dels Ports, amb

masses boscoses importants, però on no

hi ha tradició associativa de micòlegs i

boletaires. El mateix passa en terres de

Lleida i cap a la Franja de Ponent, que

són terres més seques. La zona més

«fluixa» però, coincideixen a dir, serien les

comarques tarragonines.

En contrapartida, les comarques que

tenen més diversitat d’espècies són les

comarques que disfruten de tenir costa,

plana i muntanya alhora, com ara la Selva

i l’Empordà, tot i que des del punt de vista

cultural i antropològic on hi ha més

riquesa de noms populars i més antics,

segons els estudiosos, són la Garrotxa, la

Selva, el Gironès, l’Empordà..., que és

també on asseguren que hi ha més

tradició, no de quantitat de gent que va a

buscar bolets el cap de setmana, sinó pel

que fa a l’existència d’una tradició de

dos-cents o tres-cents anys enrere en

l’aspecte científic i de boletaires.

A les Illes Balears, al País Valencià i a

Andorra també van a buscar bolets, tot i

que el Pirineu sempre ha estat una zona

amb molts bolets, però la menys micòfila

de tot el Principat. Fins i tot a zones com

el Ripollès o la Cerdanya, asseguren que

inicialment eren els de Barcelona els que

anaven a buscar bolets i no la gent del

país. / J.C.

Les comarques amb més diversitat són les que tenen costa
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P R O P O S T E S

Bolets a la venda en una parada del

mercat de Premià de Mar. / EL PUNT

L’explotació massiva dels bolets obre el
debat sobre l’accés al bosc i sobre qui s’ha
de beneficiar d’aquesta activitat econòmica

JORDI COMELLAS

Santa Coloma de Farners / Barcelona

J Per poder parlar del tema dels

bolets des del punt de vista dels

propietaris del bosc, el solsoní

Joan Rovira, secretari del Con-

sorci Forestal de Catalunya, vol

partir de la premissa que al nostre

país des de sempre hi ha hagut

una gran permissibilitat per acce-

dir al bosc perquè «hi ha hagut

una vocació clarament pública i

de servei social», diu.

En els darrers anys, però, la si-

tuació per als propietaris de bos-

cos ha canviat i han vist reduïts els

aprofitaments que havien estat

tradicionals dels bosc i alhora el

bosc «ha entrat en la vida de tot-

hom i la gent el té com un article

d’oci i de consum», assegura.

A partir d’aquí, tenint en

compte que el 80 per cent de la

propietat forestal de Catalunya és

privada, Rovira creu que cal com-

pensar econòmicament el profit

que se’n treu, i pel que fa al tema

dels bolets, distingeix clarament

dues tipologies. El boletaire de

cap de setmana que s’ho pren com

una activitat d’oci i el qui ho apro-

fita econòmicament i ho conver-

teix en una activitat comercial.

Joan Rovira assegura que els

propietaris de boscos no estan en

contra de l’accés a peu al bosc i

que s’hi cullin bolets, però el que

no troba lògic és que, sense tenir

en compte els propietaris, «algú

hi munti una activitat comercial i

se’n lucri». «Tot el que sigui una

activitat econòmica s’ha de trac-

tar com una activitat econòmi-

ca», assegura.

La seva proposta concreta se-

ria laconfecciód’uncarnetperals

boletaries, que paguin un mínim

(com passa a Aragó o a França),

que reverteixi en un fons forestal,

iuna llicènciaperaaquellsqueho

converteixen en un negoci. «Per

tant, que paguin els impostos co-

rresponents que haurien de re-

vertir sempre en el propietari del

bosc», diu. Rovira creu també

que, al marge de llicències o car-

nets, cal tenir el permís del pro-

– CONSORCI FORESTAL
DE CATALUNYA:
Boletaires: que tinguin

un carnet i paguin una

quantitat mínima.

Professionals: que ho

declarin com qualsevol

activitat econòmica i

que reverteixi en els

propietaris del bosc.

– MICÒLEGS:
Boletaires: no creuen

que plantegin cap

problema a part de

l’impacte visual i de

brutícia. Pensen que als

llocs on fan pagar per

collir bolets es fa per

cobrar uns diners i no

pas per preservar

l’hàbitat, que per ells és

el que és important.

Professionals: cal

controlar totalment el

negoci des del punt de

vista sanitari i fiscal.

«No és lògic que algú
munti una activitat
econòmica amb els
bolets al marge del
propietari del bosc»

Rossinyols dibuixats per Josep Ribot.

J A buscar bolets al bosc no només hi van els

boletaires, la finalitat dels quals és cruspir-se els

bolets tan bon punt arriben a casa. Hi ha també els

micòlegs, que, tot i que també puguin ser boletaires i

no menspreïn els bolets comestibles, també es fixen

en els que no ho són, perquè el seu interès pels

bolets és científic.

És Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio, fiscal del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i

president de l’Associació Micològica Joaquim

Codina, una associació gironina que du el nom de

l’anomenat apòstol de la micologia catalana, qui ens

en parla: «Els de l’associació —ens explica— no

som boletaires, som micòlegs, fem ciència; també

busquem bolets, però no només els comestibles, sinó

tot tipus de bolets. La finalitat nostra no és trobar bolets

per menjar, sinó per estudiar-los, per descriure

espècies noves i per conèixer el patrimoni que tenim.

Això no vol dir que els micòlegs catalans no siguem

boletaires, però no és la finalitat principal.»

Aquesta estimació de les persones pels bolets, que

és la definició que Pérez-de-Gregorio fa de la

micologia, «és un tret característic de la cultura

catalana», assegura. Fora dels Països Catalans, l’afició

de menjar bolets és recent, dels anys seixanta o

setanta, però originàriament no hi havia una cultura del

Micofília: estimació pels bolets, bons i dolents
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Participants en un concurs de bolets al Berguedà. / REGIÓ 7

J Els bolets generen, cada vegada més, tot un seguit

d’activitats als pobles de muntanya, empesos per la

necessitat d’atreure visitants.

Als habituals mercats del bolet que es fan durant tota

la temporada a peu de carretera, cal afegir-hi mercats

puntuals a moltes poblacions; trobades micològiques;

exposicions de bolets i de plats cuinats amb bolets; fires

d’un tipus de bolet concret, com és el cas de la llenega;

concursos gastronòmics de bolets; tallers de cuina.

Com a dades curioses, cal esmentar que l’Associació

de Boletaires de Manresa El Rovelló, una de les entitats

amb més socis de la ciutat, cada any elegeix la seva

pubilla, i que la Penya Boletaire de Berga, que d’aquí a

dos anys celebrarà la cinquantena edició del seu concurs

de bolets, cada any crema una falla en acabar l’època

dels bolets.

Des de fa alguns anys, els restaurants d’algunes

zones boletaires també estan fent esforços per donar a

conèixer aquesta gastronomia, com és el cas de la

campanya gastronòmica Bolets a Taula, de les valls del

Montcau; la protagonitzada pel Gremi Comarcal

d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, que per quart any

consecutiu ha organitzat el Menú del Bolet, o la que es fa

conjuntament a Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Platja

d’Aro i Sant Feliu de Guíxols amb el títol de La cuina dels

sentits. El bolet.

El bolet també és el tema d’un museu de Montmajor,

al Berguedà, en què s’exposen uns esplèndids exemplars

de tot tipus de bolets fets en ceràmica per l’artista local

Josefina Vilajosana que són autèntiques rèpliques dels

bolets de bosc.

Des de fa poc temps, però, una nova activitat ha

nascut al voltant del bolet i la seva captura, són les

sortides guiades per anar a buscar bolets, algunes de les

quals van acompanyades fins i tot d’una espècie de curset

per conèixer les espècies, saber com s’han de collir i com

es poden cuinar. De moment, només tenim constància

que se’n facin al Berguedà i al Montseny, però segur que

serà una activitat que proliferarà, si es té en compte la

bona acollida que ha tingut per part de persones que

volen anar tranquil·les al bosc, sense por de perdre’s i

amb la garantia de trobar pocs o molts bolets. / J.C.

Des de concursos fins a
cursets i excursions amb guia

pietari, perquè de la mateixa ma-
nera que hi ha vedats de caça, si
ho vol, també ha de poder fer un
vedat de bolets.

El micòleg Miquel Àngel Pé-
rez-De-Gregorio recorda que
des del vessant científic sempre
han estat partidaris de regular
l’hàbitat.«Elquenohauriadepo-
der ser, tenint en compte que a

més estem a la Unió Europea, és
que es puguin vendre bolets di-
rectamentdelboscal restauranto
al mercat sense cap tipus de con-
trol ni sanitari ni fiscal. D’això cu-
riosament la gent no se n’estra-
nya, però jo he vist bolets amb
cucs a la plaça, i ningú no diu res.
En canvi, seria impensable veure
pomes amb cucs o un peix... I aquí

hi ha un negoci important, total-
ment subterrani i sense cap mena
de control», assegura.

Pel micòleg gironí, el proble-
ma no és que hi hagi massa gent
al bosc, sinó que els bolets perta-
nyen al propietari del bosc. «Des
de sempre —diu—, des de l’èpo-
ca romana, hi ha un principi de
dret que permet entrar a la finca
d’un altre a recollir el que ell no
fa servir, sense fer-li cap mal.
Això es fa; entrem i agafem car-
gols, bolets, espàrrecs, i no passa
res. No passa res perquè l’amo
t’ho deixa fer, però si l’amo t’indi-
ca que no vol que li agafis els bo-
letsdelasevafinca,nopotsagafar
els bolets de la seva finca.»

Pérez-de-Gregorio creu que
quan la recol·lecció era de la gent
del poble o de cap de setmana, no
passavares.«Ara,però,hihagent
que contracta aturats i immi-
grants i fan una recollida massiva
de bolets. Això fa que molts pro-
pietaris, que pateixen pel descens
de la producció forestal, hagin
vist que tenen una cosa que val di-
ners i que l’estan desaprofitant i,
a més, que n’hi ha d’altres que els
l’agafen sense que a ells els repor-
ti cap mena de benefici», afirma.

El president de l’Associació
Micològica Joaquim Codina creu
que l’impacte del boletaire de cap
de setmana és mínim. «Fa un im-
pacte més de contaminació vi-
sual; pot deixar la llauna, el pa-
quet de tabac o la bossa de plàstic,
o passar per camins per on no ha
de passar, però no fa una re-
col·lecció massiva, tipus indus-
trial, per anar a vendre. El que
s’ha de fer és controlar el negoci
des del punt de vista sanitari i fis-
cal», recorda.

bolet; ara es fan festes, exposicions, conferències,

però no hi ha encara l’hàbit d’anar a buscar bolets.

«Tècnicament hi ha la micofàgia i la micofília

—explica—. La micofàgia és menjar bolets, i això

pot fer-ho tothom, però la micofília és alguna cosa

més. A Catalunya, tradicionalment, des de temps

immemorials la gent coneix els bolets amb noms

populars, intervenen en els contes i les tradicions,

els dibuixen, i això és un tret característic de la

cultura catalana que ens diferencia d’altres pobles

propers.»

«Sempre, pèro, parlant de micofília

—insisteix— no de menjar bolets, que és un hàbit

recent, de fa poc, parlo d’anar a buscar-los un

mateix, de conèixer-los, del fet que tinguin noms

populars autèntics, no traduccions o

neologismes, sinó noms populars de segles

d’antiguitat. La riquesa dels noms populars

catalans, per exemple, quintuplica els que hi

puguin haver en castellà», explica el micòleg

gironí, que ha assessorat Presència, juntament

amb Carles Ginés, un altre membre de

l’associació Joaquim Codina, en l’elaboració del

pòster dels quaranta bolets principals dels Països

Catalans que la revista regala aquesta

setmana. / JORDI COMELLAS.
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TONI MASSANÉS / Cuiner, crític gastronòmic i investigador

A la fotografia, el

gastrònom berguedà

Toni Massanés fent un

curset de cuina als

actors i actrius de la

sèrie El cor de la ciutat

de TV3. / REGIÓ 7

JORDI COMELLAS / Berga

J Per tractar del bolet i de la cui-

na, o del bolet als fogons, com diu

ell, hem parlat amb el berguedà

Toni Massanés, crític gastronò-

mic, investigador del Grup d’Es-

tudis Alimentaris del Parc Cien-

tífic de Barcelona i director del

Centre d’Investigació Alicia.

J—Es pot dir que hi ha una cui-
na del bolet?

—«Hi ha diverses cultures

que gaudeixen especialment dels

bolets a la seva cuina. La catala-

na, sens dubte, és una de les més

micòfiles.»

—És una cuina tradicional o
moderna?

—«Tradicionalment s’han

collit, cuinat i menjat diverses va-

rietatsdeboletsacasanostra.Al-

guns, i a vegades, més com a com-

plement alimentari, i d’altres, o

en altres moments, sobretot per

les sevesvirtutsorganolèptiques.

En la cuina això sempre es barre-

ja i és bo que sigui així. Tradicio-

nalment hi ha plats per treure’s el

barret com la sopa de fredolics o

la vedella amb llenegues. Ara bé,

és la cuina creativa que tant s’ha

desenvolupat en els darrers anys

al nostre país la que més ha ex-

plotat les possibilitats gastronò-

miques del regne fúngic. A més,

des d’altres cultures micòfiles

ens ha arribat l’estimació per bo-

lets que abans no teníem o gaire-

bé no cuinàvem, com el xiitake o

els ceps.»

—Quin paper tenen en la cui-
na dels nostres avis, sobretot a les
zones de muntanya?

—«Era allò que la temporada

donava i que acompanyava la

—sovint escassa— carn per ati-

par. Pèsols a la primavera, bolets

a la tardor, naps a l’hivern... era

la guarnició que s’anava substi-

tuintalsguisats.Amés, laconser-

vaensalo l’assecatajudavaapro-

veir el rebost. Però, això no vol

dir que els ous de reig just passats

per la paella o les patates amb

fredolics i rosta no fessin la ma-

teixa il·lusió que ara a qualsevol

amb un mínim de sensibilitat

estètica.»

—Quin pot ser el bolet més
apreciat per cuinar?

—«Depèn a qui ho demanis.

L’ou de reig, la llenega, el cep...

i a l’hivern la sensacional tòfona

negra, i a la primavera el moixer-

nó o la múrgola, que de bolets

n’hi ha tot l’any. Però això va i ha

d’anar per gustos —cal fugir del

pensament gastronòmic únic— i

a moments. Per exemple, qui pot

dubtar que els primers rovellons

de la temporada cuits a la graella

representen una experiència

molt propera a la felicitat?»

«La felicitat: uns rovellons a la graella»

J INGREDIENTS:
1 quilo de vedella (de la part de la costella, tallada a

trossos), dues cebes grosses, dos tomàquets, un got
de vi negre, dues fulles de llorer, avellanes, all, sal,
pebre negre, oli i 750 grams de bolets variats.

J ELABORACIÓ:
Rostiu la vedella en una cassola amb una mica

d’oli o llard. Un cop daurada, afegiu-hi la ceba tallada a
trossos, deixeu-la sofregir i poseu-hi el vi; més tard, el
tomàquet triturat, la sal, el pebre, el llorer i l’aigua o el
brou, fins a la meitat del tall. Deixeu que cogui fins que
la vedella estigui tova, i una mica abans que sigui cuita,
tireu-hi la picada d’avellanes i alls i els bolets, que
haurem saltat prèviament.

(Restaurant Els Roures, de Castellar del Riu)

Vedella estofada amb bolets
J INGREDIENTS:
Per a la pasta: 300 grams de farina, 150 grams de

llard de porc, 90 centilitres d’aigua i 5 grams de sal.
Per al farcit: 1 quilo de rovellons, 1 litre de nata

líquida, 10 ous, 500 grams d’espinacs i sal.

J ELABORACIÓ:
Pasteu tots els ingredients de la massa i

deixeu-los reposar 30 minuts. Estireu la massa i
formeu un motlle més ample que alt. Feu bullir els
espinacs, escorreu-los i tritureu-los juntament amb la
nata i els ous. Amb una mica d’oli, salteu els rovellons
tallats petits; afegiu-hi la barreja anterior i ompliu el
motlle. Finalment, poseu la preparació al forn a 180
graus durant 20 minuts.

(Restaurant La Cabana, de Berga)

«Quiche» d’espinacs i rovellons
J INGREDIENTS:
4 llenques de salmó, 150 grams de bolets tallats a

trossos, una ceba tallada a la juliana, sal i pebre, 1 dl de
fumet, 1 dl de maionesa, 50 grams de llet, dos rovells d’ou.

J ELABORACIÓ:
Saltem 100 grams de bolets amb una mica d’oli i

sal, i els emboliquem amb les llenques de salmó i la
ceba tallada a la juliana que abans hem ofegat.
Emboliquem les polpetes amb paper de plàstic com si
fossin un caramel i les fem coure al vapor. Saltem els 50
grams de bolets restants, els afegim a la llet i els
triturem; afegim aquesta preparació a la maionesa
juntament amb els rovells d’ou. Emplatem les polpetes,
les tapem amb la mussolina de bolets i ho gratinem.

(Restaurant La Nau, colònia el Guixaró)

Polpetes de salmó i bolets
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El nou pòster editat per Presència. A baix, Carles Ginès i Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio, els dos micòlegs
assessors de l’’edició. / JORDI SOLER.

Presència regala avui als lectors un nou pòster de natura «Bolets dels Països Catalans», amb quaranta il·lustracions del
dibuixant Josep Ribot i amb l’assessorament dels micòlegs Carles Ginès i Miquel Àngel Pérez-de-Gregorio

MIQUEL RIERA

J Presència regala aquest cap de
setmana als seus lectors un nou
pòster Bolets dels Països Catalans,
el tercer de temàtica de natura que
la revista coprudeix amb la Funda-
ció Territori i Paisatge de l’Obra
Social de Caixa de Catalunya des-
prés dels dedicats als ocells i als
mamífers.

En el pòster hi apareixen qua-
ranta dels principals bolets que es
poden trobar al país, identificats
cadascun d’ells amb el nom més
popular i amb una fitxa que conté
el nom científic, les diferents va-
riants lingüístics si n’hi ha i un petit
comentari que resumeix les carac-
terístiques més destacades. A cada
casella hi trobareu també una ico-
na que indica la comestibilitat del
bolet i una altra que assenyala l’hà-
bitat preferencial on es troben.

Assessorament científic
Les il·lustracions són dibuixos orgi-
nals i molt poc coneguts del di-
buixant Josep Ribot i Calpe (Bar-
celona, 1888-1974), cedits expres-
samentperaquestaediciópels seus
hereus (veure plana següent),
mentre que l’assessorament cientí-
fichaanatacàrrecdelsmicòlegsgi-
roninsCarlesGinès iMiquelÀngel
Pérez-De-Gregorio, de l’Associa-
ció Micològica Joaquim Codina.

Ginès i Pérez-De-Gregorio
han estat, doncs, els responsables
de la tria dels bolets i de redactar
els comentaris i el contingut de
cada fitxa. Els dos micòlegs van
partir d’una llista de cinquanta bo-
lets feta a partir de la premisa que
hi fossin els bolets del país que la
gent hauria de conèixer, «aquells
que la gent es troba al bosc de ma-
nera regular», afirmen. Aquesta
llista es va reduir finalment a qua-
ranta en funció de la mida del pòs-
ter i també dels dibuixos disponi-
bles a la col·lecció Ribot. «Les
il·lustracions de Ribot estan molt
bé. És un treball molt bo i en vam
trobar de tots els bolets més popu-
lars excepte potser d’alguna coal-
bra», expliquen. A l’hora d’escollir
van primar el fet que les làmines
mostressin la forma del bolet a la
natura iquenoapareguessinexem-
plars atípics o massa vells.

Pel que fa a l’ordre de presen-
tació dels bolets al pòster, s’ha
apostatpelbotànic,queéstambéel
que se segueix en les exposicions.
Un altra aspecte important i, sovint
font de debat, és el dels noms po-
pulars. Finalment, l’opció presa ha
estat destacar cada bolet amb el
nom més extés. «Quan es tracta
d’escollir un nom popular sempre
és complicat perquè els bolets més
coneguts tenen sovint noms que
varien molt en funció de la regió
del país i a vegades, fins i tot, de la
comarca o d’una població», expli-
quen. «Al pòster hem optar per
destacar-ne un, que a nosaltres ens
sembla que és el més conegut i po-
sar la resta a sota indicant a quina
part del país es fa servir», diuen.

Indicació de color
A cada fitxa el lector hi trobarà
també una indicació de color que
indica la comestibilitat del bolet. El
color verd indica que el bolet és co-
mestible, mentre que el vermell vol
dir que és tòxic o fins i tot mortal.
Pel que fa al groc, vol dir que
aquells bolets són «no comesti-
bles» i que no tenen cap valor cu-
linari. «Hi ha tota una categoria de
bolets que no es poden menjar per
diverses raons, bé perquè són do-
lents al gust, bé perquè són corre-
juts, etcéteraobéquesí sóncomes-
tibles, però que poden donar pro-
blemes a determinades persones.
Aquest fet s’ha indicat a més en el
text. És el cas de la bromosa, per
exemple, un bolet apreciat en algu-
nes comarques, però que molta
gent no tolera», expliquen Carles
Ginès i Miquel Àngel Pé-
rez-De-Gregorio que destaquen fi-
nalment que al pòster hi ha bolets
tant de tardor com de primavera.

Carles Ginès i Miquel Àngel
Pérez-De-Gregorio són autors,
juntament amb altres membres de
l’assocació de la publicació Bolets

de les comarques gironines (Caixa
de Girona, 1995), un volum malau-
radament exhaurit, així com coa-
tors de la col·lecció Bolets de Cata-

lunya que edita la Societat Catala-
na de Micologia. També han ela-
borat molts altres treballs científics
i habitualment ofereixen conferèn-
cies i cursets sobre el tema.

Un pòster amb els bolets més populars

J El pòster Bolets dels Països Catalans és el

tercer d’una sèrie de pòsters de natura que

produeixen conjuntament Presència i la

Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social

de Caixa Catalunya. La sèrie es va iniciar la

primavera del 2003 amb l’edició del pòster

Cinquanta ocells dels Països Catalans i va

continuar la primavera passada amb el

pòster Mamífers dels Països Catalans, que va

recollir una quarantena d’animals. La intenció

de Presència i la Fundació Territori i Paisatge

és produir dos pòsters anuals. Així hi ha

previstos pòsters sobre amfibis i rèptils,

arbres, peixos, fauna autòctona... / M.R.

Amb el suport de Caixa Catalunya
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A dalt, Josep Ribot dibuixant a Montserrat. A baix, algunes de les il·lustracions del pòster. / HEREUS DE J. RIBOT

Els dibuixos inèdits de bolets de Josep Ribot i Calpe són el gran atractiu del nou pòster de Presència. El seu nét, Domènec

Ribot, historiador i crític d’art, glossa la figura del seu avi, autor d’una extensa obra gràfic poc coneguda i divulgada

DOMÈNEC RIBOT

J El dibuixant i pintor Josep Ribot
i Calpe va néixer a Barcelona el
1888. Va estudiar a llotja amb Fèlix
Mestres, de qui va ser deixeble i
amic. Malgrat no ser especialment
conegut ni divulgat, presenta una
obra artística equiparable a la d’al-
tres grans dibuixants contempora-
nis com Joan Junceda, Lola Angla-
da o Josep Obiols.

El primer terç del segle XX va
ser el d’una etapa artística marcada
per certs èxits professionals, on va
crear tota mena d’il·lustracions i
treballs per a la indústria gràfica.
Untemaquelidesvetllaungran in-
terès va ser la coneixença del seu
propi país: Catalunya. Així, mentre
li agradava definir-se com a catala-
nesc, manifestava una gran afecció
per tots els temes folklòrics, de cos-
tums populars, de l’etnografia, del
món rural, del paisatgisme...

A poc a poc, gràcies als contac-
tes amb entitats excursionistes i ca-
talanistes, va començar a col·labo-
rar amb l’anomenat excursionisme

científic. Fruit d’aquesta passió, po-
dem esmentar la seva participació
en la fundació del Museu Etnogrà-
fic de Ripoll, on documenta la vida
de pagès i dels pastors; farà també
diverses contribucions sobre lle-
gendes i costums catalans. Des del
punt de vista de professional del di-
buix artístic, cal destacar la col·la-
boració amb la impremta Oliva de
Vilanova.

Després de la guerra, Ribot va
iniciar una nova faceta, caracterit-
zada ara pel treball de pintor i amb
altres interessos com les ciències
naturals. Així, amb Francesc Mas-

clans, va il·lustrar diverses de les se-
ves obres botàniques, com la Guia

per a conèixer els arbres de Catalu-

nya, editada inicialment pel Centre
Excursionista de Catalunya.

Però hi havia un element de la
natura que el fascinava especial-
ment: des de l’any 1908 té dibuixats
exemplars de bolets... Les il·lustra-
cionsdeboletsqueavuiensocupen
representen un treball i una dedi-
caciód’aquellesd’antany,realitzats
en la darrera etapa de la seva vida,
quan ja tenia més de seixanta anys.
Va ser a partir del 1953 que va ini-
ciar un treball sistemàtic de recerca
i il·lustració de bona part de les es-
pècies micològiques de Catalunya.
Malgrat no tenir inicialment cap
formació científica, Josep Ribot es
documentava amb els llibres del
pare de la micologia catalana, Pius
Font i Quer, coetani seu, i més tard
assessorat per Xavier Llimona, ara
catedràtic de botànica a la Univer-
sitat de Barcelona.

Així, al llarg de tres decennis,
Josep Ribot va realitzar un miler
d’il·lustracions naturalistes de la
flora micològica de Catalunya. Els
va dibuixar de mida natural, em-
prant un estil figuratiu i realista, els
acolorí amb fidelitat, i els va orde-
nar taxonòmicament segons els
seus coneixements... Va llegar, així,
una col·lecció única i peculiar, amb
un resultat final molt homogeni i
unitari, dins del seu extens treball
artístic. I vademostrar tambéel seu
absolut domini del dibuix i la pin-
tura com a valor documental en
una obra realitzada amb el rigor, la
precisió, la minuciositat i la delica-
desa propis d’un gran artista.

Amb les il·lustracions d’un gran artista

J Bona part de les espècies il·lustrades

provenen de Ripoll i la seva comarca, on l’autor

passava llargues estades a la tardor. Les

diferents làmines són documentades amb la

data i indret de trobada de l’espècie, i el nom

de la persona que va facilitar-li l’exemplar, i

sovint s’acompanyen de les denominacions

populars i altres anotacions d’interès. El

conjunt de la col·lecció té, doncs, un gran valor

unitari i documental, molt per sobre del valor

gràfic de les seves il·lustracions

individualitzades. Pocs micòlegs hi han tingut

accés i la coneixen i tan sols algunes desenes

del miler d’il·lustracions s’han publicat o exhibit.

Una col·lecció peculiar i inèdita


