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100 bolets del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 3

Aquest llibre va dirigit al bo-
letaire en general de la nostra pro-
víncia perquè quan agafem un llibre 
moltes vegades hi trobem una ines-
gotable llista de bolets però molts 
d’aquests mai els veurem ja que són 
bolets comuns en altres països. Ens 
passa el mateix quan agafem un lli-
bre de bolets d’Espanya i fins i tot de 
Catalunya, ja que fins i tot aquí te-
nim el costum de mirar cap al nord, 
perquè és als Pirineus on trobarem 
més varietat de bolets i també on 
n’hi ha més quantitat. Només fa falta 
mirar quan ha començat la tempo-
rada quants cotxes van als Pirineus, 
i recordem quants amics i coneguts 
van allí per buscar els rovellons o els 
ceps, ara que estan de moda.

Però hi ha boletaires que només 
van per la comarca o per la província
i moltes vegades porten el cistell no 
ple del tot o fins i tot hi porten es-
pècies de no massa alta qualitat quan 
les que realment són exquisides es-
tan al bosc esperant que les agafem.

Segur que pot haver-hi algú que 
digui que no hi són totes les comesti-
bles, com la gírgola de panical (Pleu-
rotus eryngii), que fa més de 10 anys 
que no trobo, i és ben cert, però sí 
que hi són les més representatives 
i algunes que es poden considerar 
no gaire comunes, com el sureny 
castany (Gyroporus castaneus), que és 
deliciós i difícil de veure.

La selecció està feta pensant 
en bolets de mida mitjana a gran, i 
la majoria així ho són. Hi he posat 
una representació de l’ordre Boletales,

que són els que porten una espècie 
d’esponja sota el barret en lloc de 
làmines, i el seu gènere Boletus, amb
bolets tan característics com el cep, 
que, per cert, es diu sureny en català 
i el nom de cep ens ve donat d’un gal-
licisme ja que s’escriu cèpe en francès, 
i els mataparents de carn vermella, el
matagent i altres, els Xerocomus, molt 
comuns en el prelitoral i litoral i fins 
i tot algun Gyroporus. Els Lactarius in-
clou espècies com el rovelló, el ro-
velló bord i altres. Les Russula, com 
el pebràs. Els Hygrophorus, als quals 
pertanyen les mocoses o llenegues, 
els bolets d’alzina, etc. 

Com que és un llibre dirigit al 
boletaire he mirat de posar-hi un
llenguatge planer, i també una altra
cosa: encara que no sigui un llibre de 
cuina sí que és molt important donar 
una sèrie d’indicacions bàsiques de 
com gaudir-los millor perquè la festa 
comença a la muntanya o al camp
però acaba sempre a taula compar-
tint la nostra joia amb els nostres i en 
el nostre país tota celebració i festa 
sempre s’acaba a la taula.

Per últim també he posat aten-
ció en bolets verinosos i tòxics que 
podem trobar per aquí, ja que pen-
sem que és important saber diferen-
ciar el bolet bo del dolent i fona-
mental per no convertir la festa en
un malson.

Totes les fotografies estan fetes 
al camp ensenyant el bolet tal com el 
veiem, moltes vegades quasi enterrat 
ja que és la manera com se’ns presen-
ten als nostres ulls quan passegem, 

Introducció
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100 bolets del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre4

però haig de fer una indicació molt 
important: els bolets tenen una mor-
fologia que pot ser molt canviant, ja 
que el terreny, el vent, la pluja, el sol 
fa que molt sovint es pugui dubtar. 
Enfront d’un dubte sempre s’ha de 
rebutjar el bolet i abans de consumir 
una espècie nova és imprescindible 
consultar un expert ja que ens hi ju-
guem la vida i la dels nostres.

Per últim he tractat de posar la 
nomenclatura en català i especial-
ment els noms a les nostres contra-
des, que estan tan oblidats pels lli-
bres. Respecte als noms científics el 
nom en negreta és el més utilitzat. 

Esperem que aquesta obra us si-
gui útil i que us reporti alegria.

RAMONRR  CASALÉ I ARANRR

100 bolets del Camp de Tarragona4   4ets del Camp de Tarragona 4 5/8/09   14:32:5932:599



100 bolets del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre8

Tarragona té un hàbitat molt 
ric i variable i això és molt bo per al 
boletaire, ja que ens permet gaudir 
d’una temporada, tot i que no tan 
completa com el Pirineu o el País 
Basc, que és molt variada.

Al litoral i prelitoral, de terreny 
calcari, bàsicament, i clima molt 
suau, les primaveres són seques nor-
malment, per la qual cosa les tem-
porades bàsicament són a la tardor,
però és pel seu clima que es poden 
allargar fins a l’hivern, però estudi-
em-ho més amb calma.

Els boscos tenen molts pins 
blancs (Pinus halepensis) i també al-
zines (Quercus ilex), i això comporta 
que hi trobarem una varietat no molt 
extensa de bolets.

El pi blanc porta associat una 
sèrie de bolets molt exquisits com 
ara el rovelló, però aquí sí que hem 
de dir que el millor rovelló és el 
Lactarius sanguifluus, les llenegues o 
Hygrophorus limacinus i els apreciats 
fredolics o Tricholoma terreum, però 
no acaba aquí la nostra collita ja que 

també podrem trobar candeles de 
bruc i altres.

Quan els tipus d’arbres són del 
gènere Quercus, com les alzines, 
l’espècie més apreciada a les nos-
tres comarques és el bolet d’alzina 
o Hygrophorus russula. Altres espè-
cies també són apreciades, com 
el pebràs o Russula delica, però jo 
no comparteixo la veneració per
aquest bolet. Aquí el rovelló més 
comú és el rovelló bord o Lactarius 
chrysorrheus.

Altres espècies no tenen predi-
lecció pel tipus d’arbre i poden sortir 
en qualsevol punt com ara els xampi-
nyons, els apagallums o la Lepiota pro-
cera i altres lepiotes comestibles, i les 
múrgoles, ja que tots aquets bolets 
no són simbiòtics sinó que s’alimen-
ten de matèria orgànica.

Interior de la província
A més altitud hi trobem pins pi-

nyoners i el rovelló tant pot ser el
rovelló normal o Lactarius deliciosus
com el rovelló vinater o Lactarius
sanguifluus. També hi ha llenegues o
mocoses, camagrocs o moixernó de
bosc, Cantharellus lutescens, i els ma-
teixos groguets o bolets del grup de
Suillus i quan hi ha alzines no obser-
vem variacions substancials.

Però quan veiem canvis en la
varietat és quan el terreny és silici
ja que s’hi produeixen més tipus
de bolets. El mateix passa amb la
flora que li agrada un pH més àcid,
i per això anirem a l’espai natural
de Prades.

El nostre hàbitat
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Espai natural de Prades
Aquí s’hi dóna un tipus de ter-

reny, silici, que comporta una vari-
etat de flora molt rica; de coníferes 
destacarem el pi pinyoner i el pi 
negre; del gènere Quercus hi ha tant 
alzines com roures i arbres com 
castanyers i altres, però quan anem 
a buscar bolets jo diria que el que 
qualsevol boletaire somia és trobar 
ceps, ceps negres per ser exactes, 
ja que és el millor de la seva famí-
lia. Altres bolets que hi trobem són 
el Boletus impolitus, el mataparent de 
peu roig, Suillus com el molleric de 
calceta, ou de reig o reig i també les 
perilloses farinera borda, pixacà i el 
reig bord, però a més hi ha cua de 
cavall i altres.

Hi trobarem el rossinyol, la mo-
cosa d’alzina, mocosa blanca, dife-
rents varietats de pets de llop, bolets 
d’alzina, pebrassos.

Si tenim cura i l’any és normal 
podem afirmar que podrem omplir el 
cistell però en triarem els exemplars 
més sans i de les espècies que són 
més adients al nostre gust.

Hi ha bolets del gènere Lepiota
com els apaga-
llums, la Lepiota
mastoidea, que no 
té nom en català, i 
altres com el moi-
xernó de tardor, 
que quasi no es 
cull en cap indret 
del nostre país si 
no és que anem a 
la Franja de Po-
nent.

En fi, que po-
dem gaudir d’un 
dia fabulós.

Hi ha moltes 
espècies que nor-
malment no les 

cull la gent com els fredolics pe-
brers, la gírgola de bruc, la bossa 
escapçada i uns xampinyons espec-
taculars com el xampinyó impúdic, 
el rubiol de sang i la bola de neu 
anisada.

Però en l’apartat dels rovellons 
hem de dir que l’espècie predomi-
nant és el Lactarius deliciosus, que no 
és el millor però és bo a la brasa. I, 
per als amants dels pebrassos, hem 
de dir que també n’hi ha.

La llàstima és que es trepitgen 
les espècies desconegudes i no es 
respecta i es fa malbé l’entorn.

Microclimes
Hi ha microclimes que afecten

les vores dels rius, per exemple,
que tenen unes condicions d’humi-
tat i si estan voltades d’una vege-
tació exuberant les condicions són
molt favorables perquè s’hi puguin
recollir bolets en moltes èpoques
de l’any.

En la foto inferior es pot veure
una vora de riu que fins i tot en anys
de secada va donar molts bolets tant
per estudiar com per menjar.
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Els bolets es diferencien de les 
plantes en què no poden assimilar 
matèria inorgànica i és per això que 
no són pròpiament plantes sinó que 
pertanyen al regne dels fongs.

Abans hem de veure unes coses 
ja que no és el mateix fong que bo-
let. Els fongs, per explicar-ho molt 
bàsicament, són les plantes i els bo-
lets són els aparells reproductors, és 
a dir, si fem la mateixa comparació 
entre una perera i una pera, la pera
serà el bolet.

Com són els bolets. El més comú 
és la de paraigua, encara que també 
tenen altres formes, com els pets de 
llop, que tenen forma de bola, o bé 
altres com els peus de rata, que 
tenen forma de coral, i altres que te-
nen forma com d’ungla, bàsicament 
els bolets que són paràsits d’arbres.

En el cas dels que tenen forma 
de paraigua la part superior es diu 
barret i poden ser de moltes formes i 
tenir moltes textures.

A la fotografia d’aquesta pàgina
es pot veure el barret d’un apaga-
llums, que té moltes esquames.

Sota el barret s’hi troba la part
reproductora del bolet i té en la ma-
joria de casos unes làmines que en el 
seu interior hi tenen les espores, que 
asseguren la continuïtat de l’espècie, 
però alguns bolets tenen cànules que 
semblen esponges, per exemple els 
ceps i els groguets o bolets de bou, 
i alguns com les llémenes tenen agu-
lletes i la funció sempre és la matei-
xa.

La part que uneix la part repro-
ductora amb el miceli és el peu, que 
té formes molt diferents, però la més 
comuna és la que es pot veure a la pà-
gina 11, ja que hi ha bolets que pràc-
ticament no tenen peu i és per això 
que s’ha de llegir atentament l’expli-
cació per saber com és un bolet.

Però sí que hi ha una cosa que 
hem de tenir clara i és la funció dels 
fongs, ja que varia molt però sem-
pre és fonamental per a la vida del 
conjunt de la natura. Hem vist abans 
que al no tindre al funció clorofíl·lica 
no poden pas assimilar la matèria in-
orgànica i per això han d’obtindre
aquesta font indispensable d’aliment 
a partir de matèria orgànica i aquesta
pot ser d’altres éssers vius o morts.

Si la volen obtindre d’éssers 
vius pot ser fent una simbiosi, o bé 
com a paràsits. En el primer cas el 
fong s’associa amb una planta viva i 
el seu miceli entra en contacte amb 
les arrels de la planta i mitjançant 
una unió, que es diu micoriza, el 

Què són els bolets
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fong absorbeix matèria inorgànica 
i la dóna a la planta, la planta mul-
tiplica la seva capacitat d’absorció i 
creix més sana i fins i tot pot ser que 
la simbiosi serveixi per evitar que 
altres fongs malèfics entrin en con-
tacte amb la planta. La planta dóna 
la matèria orgànica necessària per al 
desenvolupament del fong. 

En aquest cas la funció serveix 
perquè les plantes del bosc o del 
camp siguin més sanes.

 Veurem a continuació quina és 
la funció dels fongs paràsits. Si hi 
ha un arbre malalt com pot ser un 
pollanc, per exemple, veurem que hi 
creixen al seu tronc bolets i la funció 
en el conjunt de la natura és que els 
éssers malalts deixin pas a altres de 
sans i és per això que s’ha de rege-
nerar la natura. Els pollancrons, per 
exemple, són paràsits i poden créi-
xer en arbres planifolis malalts, tam-
bé en tascons, i el paràsit acaba amb 
la vida del parasitat, que deixarà un 
lloc per a altres éssers vius més sans 
i joves.

Hi ha fongs la funció dels quals 
serà regenerar la matèria orgànica 
morta que es troba al camp o bé al 
bosc. Aquests fongs també són ne-
cessaris per al conjunt de la natura.

Posarem uns exemples de fongs 
simbiòtics:

El grups dels Lactarius, com els 
rovellons, rovelló bord, lleterola 
vermella, etc.

El grup de les Russula, com el pe-
bràs, la llora blanca, etc.

El grup dels Boletus, com el cep, 
el bolet de bou, els mataparents, 
etc.

Normalment els fongs tenen 
unes preferències de plantes i és per 
això que en aquests bolets el tipus de 
terreny i el tipus de vegetació són 
fonamentals per trobar-los.

 El bolets paràsits també creixen
sobre unes plantes determinades i en
veurem alguns exemples:

Pollancrons, sobre planifolis.
Bolets d’esca, per exemple el bolet

d’esca marginat, sobre coníferes.
 Bolets sapròfits, és a dir, els que

s’alimenten de matèria orgànica di-
positada al sòl o bé sobre ell.

El grup dels Agaricus, com el
camperol de bosc, la bola de neu, el
rubiol de bosc, etc.

El grup de les Morchella, com la
múrgola, els ariganys.

Moltes vegades aquest coneixe-
ment serà fonamental per tindre una
bona collita de bolets.

Tots el bolets tenen una funció
en la natura i els hem de respectar
sempre, siguin verinosos, de baixa
qualitat o comestibles.
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Fitxes dels bolets

En aquest capítol tractarem dels 
100 bolets per mitjà de les fitxes, 
que estan formades per una sèrie

Una sèrie de dues fotogra-
fies on podem veure el bolet en
diferents posicions per poder
identificar-lo millor.

Fotografies

S’utilitza la nomenclatura
de la nostra província i d’altres
del nostre país.

El color indica la comesti-
bilitat.

  Vermell, tòxic o verinós

  Ambre, precaució

  Verd, comestible

Nom en català

Nomenclatura en espanyol, basc i nom científic.
Pel que fa a la nomenclatura hem de tenir en compte que el nom

científic està compost, en general, pel gènere, i l’espècie en concret.
Les fitxes estan ordenades pel nom científic ja que és entre bolets del

mateix gènere o família que hi ha més similituds.
S’ha de llegir la part dedicada als consells culinaris ja que hi ha bolets

de molt bona qualitat que no es poden menjar crus perquè són hemolí-
tics, és a dir, que provoquen trastorns que sense ser mortals poden ser
molt molestos.

La part de confusions és fonamental per evitar disgustos i hi he posat
les confusions més lògiques.

Explicacions

d’explicacions i fotografies. Així 
doncs, veurem ara la seva compo-
sició.

100 bolets del Camp de Tarragona13   13ets del Camp de Tarragona13   1313 5/8/09   14:33:553:5:555



100 bolets del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 115

A continuació posarem les es-
tadístiques del període 2003-2007 
dels bolets més representatius, com 
els ceps, els rovellons, els bolets d’al-
zina i els fredolics.

Aquesta estadística es refereix a 
la presència generalitzada d’un bo-
let, no a la troballa esporàdica d’un
parell o tres d’exemplars.

Ceps (Boletus aereus)
2003 Del 2 d’octubre al 25 d’octu-

bre, bona collita
2004 Pràcticament sense aparèi-

xer, any molt dolent
2005 Del 24 de setembre al 10

d’octubre, bona collita
2006 Del 30 de setembre al 15

d’octubre, collita regular
2007 Molt minsa, la majoria en

llocs concrets i en general
quasi no va aparèixer

Rovellons (Lactarius deliciosus i 
Lactarius sanguifluus)

2003 Del 4 d’octubre al 21 de no-
vembre, molt bona collita

2004 Pràcticament sense aparèi-
xer, any molt dolent

2005 De l’1 d’octubre al 15 de no-
vembre, bona collita

2006 Del 6 d’octubre al 4 novem-
bre, collita dolenta

2007 Molt minsa, només exem-
plars en llocs molt concrets

Fredolics (Tricholoma terreum,
Tricholoma scalpturatum)

2003 Del 10 d’octubre al 15 de
desembre

2004 Sense aparèixer
2005 Del 14 d’octubre al 10 de

febrer del 2006, molt bona
collita

2006 Del 20 d’octubre al 15 de
novembre, mala collita

2007 Va aparèixer una collita min-
sa durant el 2008, de l’1 al 15
de febrer

Bolet d’alzina (Hygrophorus
russula)

2003 Del 10 d’octubre al 10 de
novembre, bona collita

2004 Pràcticament sense aparèixer
2005 De l’11 d’octubre al 15 de

novembre, bona collita
2006 Del 20 d’octubre al 10 de

novembre, collita minsa
2007 Pràcticament no hi van ser

Les estadístiques són sempre re-
latives i en posaré un exemple. L’any
2007 va ser un any molt dolent per
als boletaires però en alguns micro-
climes poden trobar-se bolets quasi
tot l’any ja que per exemple el po-
llancró (Agrocybe aegerita) va aparèixer
en aquestes dates:

• Segona quinzena d’abril
• Segona quinzena d’agost
• Primera quinzena d’octubre
• Segona quinzena de novembre
• Fins i tot al març del 2008

Estadístiques
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Índex de noms científics

En negreta, els noms científics 
més lògics que trobareu, i els sinò-
nims estan sense negreta.

Agaricus arvensis ......................14
Agaricus bitorquis ....................15
Agaricus campester...................16
Agaricus campestris ......................... 16
Agaricus campestris var. edulis .......... 15
Agaricus citrinus.............................  25
Agaricus haemorrhoidarius ........ 17
Agaricus impudicus ................... 18
Agaricus langei................................ 17
Agaricus placomyces 
var. meleagris ............................. 19
Agaricus praeclaresquamosus.............. 19
Agaricus procerus ............................ 79
Agaricus rodmanii............................ 15
Agaricus silvicola ....................... 20
Agaricus xanthoderma ...................... 21
Agaricus xanthodermus ............. 21
Agrocybe aegerita ..................... 22 
Amanita aspera ........................... 23
Amanita bulbosa ............................. 29
Amanita caesarea ........................ 24
Amanita citrina .......................... 25
Amanita franchetii ........................... 23
Amanita mappa .............................. 25
Amanita muscaria........................ 26a
Amanita ovoidea ......................... 27
Amanita pantherina ................... 28
Amanita phalloides .................... 29
Amanita rubens ............................... 30
Amanita rubescens ..................... 30
Amanita vaginata ....................... 31
Amanitopsis vaginata ....................... 31
Boletus aereus ............................ 33
Boletus annulatus ............................. 43
Boletus appendiculatus .............. 34
Boletus castaneus ............................. 41
Boletus circinatus ............................. 42
Boletus erythropus ........................... 38
Boletus fulvidus ..............................  41

Boletus granulatus ..........................  42
Boletus impolitus ......................  35
Boletus irideus.................................  34
Boletus lupinus .........................  36
Boletus luridus ..........................  37
Boletus luteus .................................  43
Boletus queletii .........................  38
Boletus rhodoxanthus................  39
Boletus testaceus .............................  41
Bovista nigrescens .................... 105
Bovista plumbea ....................... 106
Calodon nigrum..............................  61
Camarophyllus borealis....................  64
Cantharellus aurora ........................  47
Cantharellus cibarius.................  46
Cantharellus edulis ..........................  46
Cantharellus lutescens...............  47
Cantharellus xanthopus....................  47
Chroogomphus rutilus ......................  58
Clathrus cancellatus ......................  104
Clathrus ruber ........................  104
Clavaria canaliculata ....................  110
Clavaria cinerea ......................  109
Clavaria rugosa............................  110
Clavariadelphus truncata .......  112
Clavulina cinerea ..........................  109
Clavulina rugosa......................  110
Clitocybe candida ...........................  81
Clitocybe geotropa ..................  48
Clitocybe gibba .........................  49
Clitocybe infundibuliformis ...............  49
Clitocybe inversa.......................  50
Clitocybe odora.........................  51
Clitocybe olearius............................  88
Clitocybe viridis..............................  51
Collybia dryophila.....................  40
Coprinus atramentarius ............  52
Coprinus comatus ....................  53
Coprinus latisporus .........................  55
Coprinus micaceus ...................  54
Coprinus niveus.........................  55
Coriolus versicolor ........................  103
Cortinarius glaucopus ...............  56
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