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INTRODUCCIÓ

Segurament, en època prehistòrica, quan els aliments no sem-
pre eren fàcils d’obtenir, els primers humans ja devien menjar 
bolets tot imitant els animals de bosc que ho feien. I a base d’anar-
los tastant, de patir indigestions i, fi ns i tot, de perdre la vida, els 
homes primitius devien aprendre quins bolets eren dolents i quins 
eren els bons. Se sap, per exemple, que a l’època dels romans el 
costum de menjar bolets ja estava molt estès i que, en aquell temps, 
el cèlebre reig que encara ara collim estava considerat un dels 
menjars més exquisits.

Però, com succeeix amb l’afi ció a la caça o a la pesca, no es 
tracta solament d’una qüestió de menjar: part del plaer consisteix 
a aconseguir aquests aliments al bosc, al riu o al mar, és a dir, a 
anar-los a buscar.

Què és un bolet?

Un bolet pot ser l’excusa per passar el matí al bosc, un plat 
exquisit que convé degustar a poc a poc o, senzillament, una cosa 
que es recull sense pagar i es ven a preu d’or. A la natura, però, 
els bolets són molt més que tot això i tenen una funció. De fet, 
són només la part visible d’uns éssers vius que passen l’any sota 
terra, enmig de la fullaraca o dins els troncs. El nom que reben 
vulgarment aquests éssers és el de boleteres, que equival al que els 
micòlegs coneixen com a fongs. El nom de boletera, a més, també 
s’utilitza per anomenar l’indret concret on creixen els bolets.

Els bolets són uns éssers vius classifi cats com un grup amb 
personalitat pròpia, que no s’inclou dins de les plantes ni dels ani-
mals. De fet, el seu aspecte i el sistema de reproducció recorden 
de lluny els d’una planta, amb la diferència que els bolets no tenen 
clorofi l·la. La clorofi l·la és una substància pròpia de les plantes, un 
pigment verd que els permet transformar els minerals en matèria 
orgànica aprofi tant l’energia del sol. Els fongs no en tenen i això fa 
que no siguin de color verd i que la llum no els serveixi de gaire 
res. La seva alimentació és semblant a la d’un animal: s’alimenten 
de productes ja elaborats, siguin plantes o animals, vius o morts. 
I per això acostumen a viure sobre troncs, fullaraca, fems, pèls, 
plomes o altres elements similars.

El contingut d’un bolet és, principalment, aigua. Si exceptuem 
alguna espècie, com ara alguns bolets de soca, ens trobem que la 
majoria de bolets es componen per un 90% o un 95% d’aigua i per 
una mínima part de proteïnes, sucres, greixos o sals minerals. A 
més, aquesta petita part alimentària no sempre comporta una fà-
cil digestió, ja que els bolets contenen una substància anomenada 
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quitina que es digereix amb difi cultat. 
Pel que fa al valor nutritiu, un quilo 
de bolets conté, aproximadament, 
400 o 500 calories, més o menys 
les mateixes que trobaríem en 50 
grams de fruits secs. En altres pa-
raules, menjar bolets, des del punt 
de vista calòric, és equivalent a men-
jar enciam, tomàquets o altres verdures 
de l’hort.

Com conèixer els bolets

A Catalunya hi ha com a mínim unes 
1.500 espècies de fongs que fan bolets. La 
major part d’aquests bolets no té cap subs-
tància tòxica, és a dir, són inofensius, però 
no es consumeixen senzillament perquè no te-
nen bon gust o perquè se’n desconeixen les qualitats. Només un 
centenar són coneguts popularment. I d’aquest centenar, aproxi-
madament només la meitat és consumida en algun indret de ma-
nera habitual. La resta de bolets no s’utilitza si no és des del punt 
de vista científi c.

Tradicionalment, els fi lls aprenien dels pares a ser boletaires 
i per això sovint hi ha famílies senceres que només cullen uns 
quants bolets concrets, que són els que han vist recollir sempre, i 
en deixen de bons senzillament perquè “aquests a casa no els co-
llim”. Però qualsevol que ho vulgui, encara que no en sàpiga gens, 
pot aprendre a conèixer els bolets posant-hi un mínim d’interès, 
sobretot si té la sort de poder-se encomanar de l’experiència d’un 
expert. Si no hi ha mestre boletaire a l’abast, cal preguntar molt, i 
fi xar-se en tots els detalls.

Els bolets són apreciats des del punt de vista gastronòmic prin-
cipalment pel seu gust i la seva textura. A vegades, però, exemplars 
d’una mateixa espècie presenten sabors diferents en funció, per 
exemple, de si són joves o ja tenen molts dies. El gust també varia 
en funció de la zona on es fan. Els pinetells de la terra baixa, per 
exemple, solen ser més gustosos que els de muntanya perquè no 
disposen de tanta aigua i això fa que tinguin un sabor més intens, 
mentre que els de muntanya, que disposen d’aigua en abundància, 
tenen un gust més suau, més diluït.

El valor culinari dels bolets és sempre una cosa molt subjec-
tiva, i, per tant, és impossible classifi car els bolets segons el seu 
gust, i encara menys quantifi car-ne el sabor. Però hi ha algunes es-
pècies que es consideren molt bones o excel·lents, com ara el reig, 



6

el cep, el moixer-
nó, el rossinyol, el 
pinetell, el rovelló, 
la llenega, la múr-
gola, el carlet, la 
trompeta, la tòfona o 
els cama-secs.

Què cal fer en cas 
d’intoxicació?

Tot i que a Catalunya els 
bolets realment perillosos no 
arriben a una vintena, alguns 
són realment molt tòxics i poden ser mortals. Per això hem de posar 
molta atenció a reconèixer bolets com la farinera borda, la cogo-
massa, el cortinari de muntanya, el bolet de greix i el fals carlet.

Les intoxicacions produïdes per ingestió de bolets tenen en 
comú que afecten el fetge i els ronyons i, de vegades, també el sis-
tema nerviós. El malestar no es cura amb cap mena d’antibiòtics, ja 
que no hi ha cap bacteri ni virus per combatre, sinó que es tracta 
de substàncies que ens alteren el funcionament normal d’alguns 
òrgans i, en conseqüència, també de tot el cos. Un enverinament 
per ingestió de bolets s’ha de considerar una urgència clínica greu 
que requereix atenció com més aviat millor.

Malgrat les campanyes de prevenció, llibres i exposicions, cada 
any hi ha intoxicacions per ingestió de bolets. La major part d’in-
toxicats pateix només un mal de ventre i malestar general, però 
d’altres pateixen agressions importants al fetge i als ronyons, i uns 
quants arriben a morir.

Quan una intoxicació és molt greu, cal recórrer a tractaments 
que en alguns casos impliquen un trasplantament d’òrgans, nor-
malment de fetge. I, de vegades, si la intoxicació es detecta massa 
tard, ni tan sols aquesta mesura és sufi cient.

Si en alguna ocasió ens trobem davant una situació d’intoxica-
ció per bolets o la patim nosaltres mateixos, hem de tenir present 
que no hi ha cap remei que es pugui preparar a casa per curar-lo. 
L’única cosa que podem fer, en tot cas, és mirar de provocar el 
vòmit per expulsar el que pugui quedar a l’estómac i adreçar-nos 
de seguida a l’hospital més proper.

També és important conservar les restes de menjar que han 
quedat, si n’hi ha, i buscar parts dels bolets per poder ensenyar-les 
als metges com a mostra. Identifi car el tipus de bolet causant de la 
intoxicació és molt important de cara a poder aplicar el tractament 
més adequat.
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Falses creences populars

1. No és veritat que els bolets que mengen els animals del bosc 
són comestibles també per a les persones, ja que el nostre sistema 
digestiu és diferent del seu.

2. No és veritat que els bolets agafen el verí d’altres plantes 
tòxiques, ni tampoc d’animals. Les substàncies tòxiques que tenen 
alguns bolets han estat elaborades pel seu sistema biològic.

3. No és veritat tampoc que els bolets siguin bons o dolents en 
funció del lloc on els trobem.

4. No és veritat que els bolets que es fan en llocs bruts, al costat 
d’escombraries, de porqueria o de ferros rovellats siguin els dolents. 

5. No és veritat que el color i la forma dels bolets tingui alguna 
cosa a veure amb el seu gust, i encara menys amb la seva toxicitat. 

6. No és veritat ni té cap fonament que els bolets que canvien 
de color quan es tallen amb el ganivet són dolents i els que no 
canvien són bons.

7. No és veritat que els bolets que ennegreixen un all o una 
cullera de plata posats dins l’aigua de la cocció són dolents.

8. No és veritat que tots els bolets són comestibles un cop ben 
cuits.

La recol·lecció

L’habilitat dels boletaires consisteix a conèixer 
els arbres i els bolets, i endevinar quins llocs 

poden ser bons per haver-hi boleteres i 
quins no ho són tant. Per això els que 

hi entenen no busquen per qualse-
vol indret, sinó que saben on van. 
I, al mateix temps, tenen present 
que una boletera pot viure molts 
anys si ningú no la fa malbé. Per 
això és important tenir molta cura. 

De boleteres noves, no se’n troben 
cada dia. I els bons boletaires, això, 
ho saben prou bé. El millor boletai-
re és el que omple el cistell sense 
deixar rastre ni senyal al bosc. Un 
bon boletaire no diu on va, cull sen-
se fer soroll només els bolets que li 

van bé, sense fer malbé els dolents i deixa el 
bosc exactament tal com l’ha trobat, sense deixalles 

escampades ni el terreny barrigat. A més, no dóna pistes a 
altres boletaires, que podrien fer malbé en quatre dies una bolete-
ra conservada durant molt temps.
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Xampinyó

Juntament amb la 
gírgola o orellana, 

el xampinyó és un dels 
pocs bolets que es con-

reuen industrialment. És 
de color blanquinós, amb 
el peu curt i rabassut, ben 
ple de dins quan el bolet 
és jove. De bon primer, 
el barret porta un tel que 
el cobreix fi ns al peu, de 
manera que els xampi-

nyons joves tenen el llibre 
totalment amagat i protegit. Amb 

el temps, el barret creix i s’eixampla, i el tel es trenca mostrant les 
làmines atapeïdes, de color rosat, que s’enfosqueix amb el temps.

Bolet carnós i molsut 
que és molt semblant 
als xampinyons conre-

ats que venen a les botigues, però normalment més gros, fi ns a deu 
centímetres de diàmetre, i no tan rabassut. El barret és blanquinós 
per sobre, sovint embrutat per unes taques més fosques, i se separa 
molt fàcilment del peu. Surt a fi nals d’estiu i a la tardor en camps 
ben adobats, de vegades també a la primavera. És comestible, més 
apreciat que el xampinyó.

Camperol

Agaricus bisporus

Agaricus campestris
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Bolet robust, amb forma de xampinyó i barret una mica escamós, 
de color blanc brut, que a vegades tira a groguenc rovellat. El peu 
és gruixut i molsut i porta un doble anell. La seva carn és forta, de 
color blanc o rosat, que s’enfosqueix amb el temps. És comes-
tible i té un cert gust i olor d’avellana. A aquest bolet li agrada 
créixer en terrenys ben compactats on cap altre bolet no pot sortir, 
surt a vegades enmig o al costat dels camins de pagès i, fi ns i tot, 
aixeca l’asfalt vell dels carrers.

Camperol dels carrers
Agaricus bitorquis

Bola de neu anisada
Agaricus arvensis

També conegut com rubiol o ru-
biola. De jove és arrodonit, de 

color blanc i desprèn una 
certa olor d’anís; aquest és 
l’origen del seu nom. Un 
cop ha crescut, agafa la for-

ma de bolet convencional, de 
color groguenc, amb la cama més 
prima i més llarga que els campe-
rols. Porta un anell dentat a la part 
alta de la cama. Creix en prats i jar-

dins, també sota boscos si hi ha herba, 
tant a la primavera com a la tardor. És 
bon comestible, però cal tenir pre-
sent que hi ha molts bolets semblants.
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L’únic bolet de la família de les amanites que és comestible i molt 
apreciat. L’identifi carem pel color de rovell d’ou de la part de so-
bre del barret, amb el peu i el llibre d’un groc daurat pàl·lid. Porta 
beina blanquinosa a la base del peu i anell poc patent. La carn és 
de color blanc trencat, tirant a groc, i fa una olor molt agradable. 
És bolet de terra baixa, creix a boscos oberts i sol aparèixer solita-
ri, ben visible, al costat dels camins o a les clarianes. Els reigs joves 
apareixen embolicats per una beina blanquinosa i són coneguts 
com a ous de reig o cocous. Hi ha qui els cull igualment i els fa 
créixer posant-los en un got amb aigua. És un comestible excel-
lent, que ja en temps dels romans era molt apreciat.

Reig
Amanita caesarea
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També conegut com a oriol foll, reig tinyós i matamosques, és el 
típic bolet que surt als contes de fades i follets. La forma és molt 
semblant al reig, però es fa força més gros. La beina, el peu i l’anell 
són ben blancs. També ho és la seva carn, que no fa cap olor es-
pecial i té un gust dolcet. La part superior del barret és de color 
vermell intens, sovint adornat tot de taquetes blanques, restes de 
l’antic tel que el cobria tot quan era jove. Solen créixer a les pi-
nedes i als boscos de bedolls. No és comestible, al contrari, 
la ingestió pot provocar malestar i fi ns i tot sensacions de deliri, 
atordiment i visió distorsionada durant un temps. Aquests poders 
al·lucinògens del reig bord expliquen l’expressió ben catalana “es-
tar tocat del bolet”.

Reig bord
Amanita muscaria
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Bolet petit, que no arriba als dotze centímetres d’alçada, de color 
blanc o groguenc. Té totes les característiques típiques de les ama-
nites: la base del peu està embolicada per una beina membranosa 
ben patent, i a la part alta hi ha un delicat anell membranós. Es pot 
confondre fàcilment amb la farinera borda. Però el reig bord groc 
té un color més descolorit, i els trossos de tel de sobre el barret 
són nombrosos i ben repartits. Se’n fan a la tardor, tant als boscos 
de pins com als d’arbres caducifolis. Sense valor culinari. La 
carn, blanquinosa o groguenca, fa una olor semblant a les patates 
velles, però no és gens recomanable recollir-lo per evitar la confu-
sió amb la mortal farinera borda, massa semblant.

Reig bord groc
Amanita citrina
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Pixacà
Amanita pantherina

Com totes les amanites, el pixacà neix embolicat dins d’una beina 
blanquinosa que s’obre per dalt i deixa sortir el bolet. El peu és 
llarg i molsut, de bon primer massís, però a la llarga queda buit 
per dins. L’anell està situat gairebé a mig peu, però no és tan vis-
tós com en altres amanites. Tant la beina com el peu, l’anell i les 
làmines són de color blanc. El barret vist per sobre, en canvi, té 
un color marró fosc, sempre esquitxat de moltes taques blanques, 
restes de l’antic vel que cobria tot el bolet, de manera que el dis-
seny recorda el reig bord, però amb el color de fons diferent. Es 
considera més tòxic que el reig bord i, per tant, és molt perillós, 
però no és al·lucinogen. La carn, blanca, no té gaire gust. Quan és 
vell, fa pudor.




