
ON SURTQUAN SURTCOMESTIBILITAT

BARRET: De 2 a 4 cm d’amplada 
per 3 a 7 de llargada. Forma arro-
donida o cònica amb alvèols de 
forma i mida diferents que li do-
nen l’aspecte d’un rusc d’abelles. 
De color marró fosc. Buit. Adherit 
al peu.

PEU: De la mateixa alçària del 
barret. Buit. Blanc.

CARN: Prima. Blanca. Olor suau 
lleugerament perfumada.

Múrgola
Morchella conica

És un bolet excel·lent. 
S’asseca amb molta fa-
cilitat i es guarda bé en 
pots tancats. Cal remu-
llar-lo abans de fer-lo 
servir i es revé i recu-
pera la seva mida origi-
nal. Aromatitza qualse-
vol guisat.

Surt en boscos remo-
guts on s’han tallat i 
arrossegat troncs i so-
bretot a la primavera 
següent a un incendi 
d’estiu.

El trobem a la primave-
ra, de març a maig.

Després dels incendis, que generalment passen a l’estiu, a 
la primavera següent apareixen les múrgoles en els bos-
cos cremats, generalment en grups molt nombrosos.

COS DEL BOLET: El bolet té una 
forma de corall o de coliflor, 
d’uns 8 o 10 cm d’amplada. A 
partir d’una base carnosa de co-
lor blanc es ramifica diverses ve-
gades en branques de color palla, 
cada cop més primes.

CARN: Compacta i tendra. Blanca. 
Olor agradable.

Peu de rata
Ramaria flava

Més o menys apreciats, 
els peus de rata es cu-
llen en els llocs en què 
hi ha tradició de fer-ho. 
S’afegeixen als guisats 
de carn. S’ha d’aprofi-
tar només els exem-
plars joves, i s’han de 
menjar en petita quan-
titat, ja que poc o molt 
purguen.

Creix en tota mena de 
boscos frescos i humits 
de muntanya mitjana.

Surt des de finals d’es-
tiu fins a finals de tar-
dor.

Hi ha diferents tipus de peus de rata. En conjunt són incon-
fusibles, per la seva forma de corall, però no són fàcils de 
diferenciar els uns dels altres.

BARRET: De 3 a 12 cm. En forma 
d’embut irregular o aplanat, amb 
el marge sinuós. Color groc de 
rovell d’ou o més pàl·lid.

PLECS: A sota el barret la carn 
està rebregada i es formen plecs 
gruixuts, decurrents, que no són 
làmines. Les làmines dels bolets 
que en tenen són totes si fa no fa 
iguals i d’una consistència dife-
rent de la de la carn del barret.

PEU: D’uns 2 a 8 cm, difícil de me-
surar perquè no està ben definit. 
Del mateix color de tot el bolet.

CARN: Ferma. Blanca o grogosa. 
Olor suau de fruites.

Rossinyol
Cantharellus cibarius

És un dels bolets més 
apreciats arreu d’Euro-
pa, amb una gran tradi-
ció culinària. Adequat 
per afegir a guisats de 
tota mena. Es pot asse-
car tallat a llesques pri-
mes i conservar-lo en 
pots ben tancats.

Surt en boscos de tota 
mena en grups o for-
mant erols.

En llocs on es manté 
una bona humitat pot 
sortir ja a la primavera i 
a l’estiu, però quan és 
abundant és a la tardor.

El rossinyol és un dels pocs bolets que mai no es troba cor-
cat. Com que és pobre en proteïnes, potser les mosques 
s’han adonat que és millor pondre els ous en altres bolets.

Cantharellus lutescens

Excel·lent comestible 
que s’ha d’afegir gene-
rosament als guisats, ja 
que té molt poca carn 
però molt aromàtica. 
S’asseca molt fàcilment 
i es pot guardar en pots 
ben tancats.

Camagroc

BARRET: De 2 a 6 cm. En forma 
d’embut o aplanat, de contorn ir-
regular. Color marró per sobre i 
ataronjat per sota.

PEU: D’uns 2 a 6 cm, poc definit ja 
que només és una continuació 
del peu. Del mateix color que el 
de la part de sota del barret.

PLECS: A sota del barret la carn 
rebregada forma plecs gruixuts i 
espaiats, poc prominents. No són 
làmines. 

CARN: Molt prima, elàstica. Olor 
de fruita, molt agradable.

Surt a les pinedes i en 
boscos mixtos, entre 
l’herba i entremig de les 
molses. 

El trobem a la tardor i 
fins ben entrat l’hivern 
si no glaça.

És un bolet petit fàcil de veure perquè surt en grups a vegades 
molt nombrosos, que amb el seu color cridaner es fa notar 
entre les molses,  on sol viure. Recorda un rossinyol petit.

BARRET: De 2 a 8 cm. En forma de 
paperina amb la vora ondulada i 
mig partida. De color de cendra o 
gairebé negre.

PLECS: A sota del barret la carn 
una mica arrugada forma plecs 
molt fins a vegades gairebé im-
perceptibles. Sorprenentment les 
espores d’aquest bolet són blan-
ques i quan maduren enfarinen 
els plecs.

PEU: D’uns 2 a 5 cm. Difícil de 
definir, ja que és una continuació 
del barret. 

CARN: Molt prima. Una mica 
dura, però elàstica. De color gris 
o negre. Olor aromàtica.

Trompeta dels morts
Craterellus cornucopioides

Bon comestible ade-
quat per afegir a gui-
sats on pugui coure una 
bona estona per esto-
var la carn, una mica 
suberosa. Es pot asse-
car fàcilment i guar-
dar-lo en pots tancats.

Sort en boscos d’alzi-
nes i roures o mixtos, 
frescos i humits, en 
grups, entre la fullara-
ca i entremig de les 
molses.

Apareix a mitjan dels 
estius plujosos i durant 
la tardor.

El seu color negre el fa ressaltar sobre el terra del bosc. 
La seva forma d’embut és semblant a la dels rossinyols i 
camagrocs.

BARRET: De 4 a 20 cm. Té forma 
d’orella o de petxina mirant cap 
per avall. De color variable, quasi 
sempre gris, però pot tenir tons 
grocs i fins i tot blaus.

LÀMINES: Conflueixen totes a la 
base del peu. Blanques.

PEU: D’1 a 2 cm, a vegades més 
curt o fins i tot sense peu. En po-
sició lateral. A la base se solda 
amb els d’altres bolets.

CARN: Prima i trencadissa. Blan-
ca. Olor agradable.

Gírgola
Pleurotus ostreatus

Bon comestible, però de 
gust bastant dolç que no 
lliga amb segons quins 
menjars.

Surt sobre branques i 
troncs de salzes i po-
llancres morts.

En podem collir a finals 
de tardor, quan baixa la 
temperatura de cop, i a 
principis d’hivern si no 
glaça.

Es cultiva fàcilment sobre encenalls de fusta de pollancre 
o en bales de palla i es ven tot l’any al mercat. Crida l’aten-
ció la seva forma de petxina.

BARRET: De 5 a 12 cm. De forma 
arrodonida quan és jove, s’aplana 
al créixer. De color de grisenc a 
marró, més fosc al centre i més 
clar cap al marge. Revestit d’un 
mucílag molt enganxós.

LÀMINES: Gruixudes, espaiades, 
baixen poc o molt pel peu. De co-
lor blanc.

PEU: De 5 a 10 cm. Blanc a dalt de 
tot i amb colors del barret més 
avall. Llefiscós com el barret.

CARN: Gruixuda i ferma. De color 
blanc. D’olor agradable, lleuge-
rament perfumada.

Llenega negra
Hygrophorus latitabundus

Excel·lent comestible 
per millorar un bon 
guisat. S’ha de procu-
rar no treure el mucílag 
al rentar-les ja que aju-
da a donar consistència 
al suc.

Creix sobretot a les pi-
nedes de la muntanya 
mitjana i en boscos 
d’arbres de fulla plana 
barrejats amb pins.

Surt a la tardor i cap a 
l’hivern.

Hi ha diversos tipus de llenegues: blanca, groga… però la 
negra és la més apreciada. La seva mucositat característi-
ca fa que en alguns indrets siguin anomenades mocoses.

BARRET: De 5 a 10 cm d’amplada, 
de forma arrodonida de jove i ir-
regular i abonyegat quan es fa 
vell. Molsut. Color blanc tacat de 
rosa.

LÀMINES: Fines, estretes i molt 
juntes. Color blanc amb taques 
de color rosat.

PEU: De 4 a 10 cm. Gruixut i a vol-
tes torçat. Color blanc amb punts 
i taques rosades.

CARN: Abundant i consistent. De 
color blanc. Dèbil olor de fruites.

Carlet
Hygrophorus russula

Comestible, apreciat en 
molts llocs. No és gaire 
saborós però té una 
textura agradable. Molt 
apropiat per fer barreja 
de bolets.

Creix als alzinars i a les 
rouredes, en grups.

Surt des de les darre-
ries d’estiu fins al final 
de la tardor.

Molt sovint, els carlets es troben corcats amb nombroses 
larves que es van menjant la carn del barret. En aquest 
cas, no es poden aprofitar.

BARRET: De 3 a 8 cm. En els bo-
lets acabats de sortir té forma de 
campana arrodonida i en els més 
vells és aplanat i sot tenir un bony 
sobresortit al centre. De color 
gris amb fibres negres al damunt.

LÀMINES: Bastant amples, sepa-
rades. De color blanc o grisenc.

PEU: De 5 a 7 cm. Llis, fràgil. Més 
gruixut al capdamunt i afuat cap a 
la base. Del mateix color que les 
làmines.

CARN: Escassa, s’esmicola fàcil-
ment entre els dits. Sense olor 
característica.

Fredolic
Tricholoma terreum

És un molt bon comes-
tible. Té poca carn i se 
n’ha de menjar una 
certa quantitat. Excel-
lent per fer sopes.

Creix entremig de les 
agulles de pi caigudes 
a terra, a la majoria de 
les pinedes.

Surt durant tota la tar-
dor i a l’entrada de l’hi-
vern.

Els noms populars de fredolic i fredeluc fan referència al 
fet que és un bolet que aguanta bé el fred i en segons quins 
indrets se’n poden collir fins i tot pels volts de Nadal.

BARRET: De 5 a 12 cm. Regular i 
tancat de jove, quan es fa vell 
s’aplana i pren una forma irregu-
lar amb el marge ondulat. De co-
lor variable segons els llocs i, si 
el temps és més humit o més sec, 
marró, amb tons violeta, lila o 
completament bru.

LÀMINES: Amples, fines i molt jun-
tes. Gairebé sempre de color lila.

PEU: De 5 a 10 cm. Regular fins a 
l’arribar a la base, on es fa més 
gruixut i forma un bulb. Del ma-
teix color del barret o més clar.

CARN: Bastant gruixuda al centre 
del barret i prima cap al marge. 
De color blanquinós o lila. Olor de 
fruita.

Pimpinella morada
Lepista nuda

És un bolet que hi ha qui 
diu que és boníssim i 
d’altres que no val res. 
Tothom té raó: n’hi ha 
de més bons que d’al-
tres, sense que s’hi hagi 
trobat cap explicació.

Surt pertot arreu: pine-
des, alzinars, dins del 
bosc i en els marges, 
vores dels camins i als 
parcs i jardins. Gene-
ralment en grups.

Creix gairebé tot l’any, 
mentre no glaci, però 
és molt més abundant 
a la tardor.

En el bulb de la base del peu hi ha sempre com una mena 
de cotó fluix blanc on queden atrapats branquillons i fu-
lletes.

BARRET: De 4 a 12 cm. Aplanat 
amb una prominència en forma 
de mamella al centre. De color de 
mel, més fosc al mig i més clar a 
la vora.

LÀMINES: Fines i juntes. Blan-
ques al principi, però en els bo-
lets vells són de color bru, sovint 
tacades de tons rogencs.

PEU: De 4 a 10 cm. Retort com a 
conseqüència de sortir molt bo-
lets junts enganxats per la part 
inferior del peu. De color blanc 
per sobre de l’anell i brunenc a la 
part de sota. Anell situat a la part 
alta del peu.

CARN: Prima. De color blanqui-
nós. Fa olor de ranci.

Alzinoi
Armillaria mellea

Comestible de poca 
qualitat i mal tolerat 
per algunes persones. 
Només es poden apro-
fitar els barrets dels 
exemplars joves, amb 
la carn ferma.

Creix sobre fusta en flo-
tes de molts bolets junts 
units per la base dels 
peus, fent una mena de 
ram.

A la tardor, en tota mena 
de boscos.

Aquest bolet fa una esporada abundant de color blanc, amb 
els barrets amuntegats, de manera que es veuen sovint 
enfarinats pel polsim blanc que cau del barret de sobre.

BARRET: De 10 a 35 cm. En els 
exemplars joves està tancat so-
bre el peu i llavors el bolet té un 
aspecte de mà de morter. S’obre i 
s’aplana. De color crema amb es-
cames brunes disposades en cer-
cles concèntrics.

LÀMINES: Amples, fines, molt 
nombroses i juntes. Blanques, o 
que s’enfosqueixen amb el temps.

PEU: De 15 a 40 cm. Dret, dur. De 
color crema amb escames bru-
nes. A la base, més gruixut, for-
ma un bulb. Porta un anell doble.

CARN: Prima a la vora i gruixuda 
al centre del barret. Blanca. Tova 
la del barret i dura la del peu.

Apagallums
Macrolepiota procera

Bon comestible. No-
més se’n pot aprofitar 
el barret. És millor co-
llir els exemplars molt 
joves, just quan s’obre 
el barret.

Surt en boscos de tota 
mena que siguin acla-
rits, i també en els 
marges.

Surt durant tota la tar-
dor fins a finals de tem-
porada, mentre no glaci.

Dels que surten de terra, és el bolet més gros entre els del 
nostre país. Té una olor agradable i un gust dolç, potser 
d’avellana.
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