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Pròleg

Des de fa poques dècades, la natura torna a recuperar un gran pres-

tigi. Es parla, sovint amb una certa retòrica, de la gestió sostenible, de 

l’empobriment accelerat de la seva diversitat, dels desequilibris que 

l’amenacen a causa del canvi climàtic. Però en la fascinació que la 

natura provoca sobre les persones que encara no estan totalment 

insensibilitzades a causa de la vida urbana, hi ha quatre grups d’orga-

nismes que concentren clarament el protagonisme: els ocells, les pa-

pallones, les flors (sobretot les orquídies) i els bolets. És curiós que 

només els tres primers grups han inspirat els artistes, sobretot els 

poetes, potser perquè estan relacionats amb la primavera i amb la 

renovació, sobretot sensual i vital, que aquesta estació representa 

(especialment a l’Europa extramediterrània).

Els bolets apareixen sobretot a la tardor, en unes condicions miste- 

rioses i sovint efímeres, aparentment capricioses, s’amaguen, però no 

s’escapen, i porten un variadíssim regal de formes, de colors, d’olors. 

El seu misteri es presta a la mitificació. Molts bolets són menges deli-

cioses, d’altres poden comportar dolor i mort: la barroca contrapo- 

sició entre plaer i mort. I són encara, gairebé sempre, malgrat els in-

tents de regulació, un producte dels boscos i dels prats que es pot 

recollir lliurement: l’innegable atractiu del regal gratuït. Hem oblidat 

ja l’època en què els camperols recollien bolets per combatre la gana, 

o quan els ordes religiosos obligats a un dieta vegetariana en consu-

mien pel seu sabor més intens i, per tant, més semblant al de la carn. 

Ara són moltes les persones que obtenen, gràcies a la recol·lecció i al 

transport de bolets a llocs sovint allunyats, on es concentra la deman-

da, un complement important per a la seva economia.

La recol·lecció de bolets com a activitat lúdica desplaça milers de 

persones, satura boscos, pobles, restaurants, mou molts diners, com 

ens ho confirmen estudis com els del Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya (Solsona), que també han avaluat el rendiment econòmic 

de la recol·lecció professional. La fal·lera dels catalans per anar a cer-

car bolets té també aspectes problemàtics, com l’impacte sobre el 
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medi natural, per hiperfreqüentació, i legals, com els referents als 

possibles drets dels propietaris sobre els productes dels seus boscos. 

En general, i malgrat els avenços recents, els estudis forestals, des dels 

més científics (biodiversitat, ecofisiologia) fins als de tipus més pràc-

tic, són pobres en dades sobre els bolets. El que passa sota terra se’ns 

fa difícil d’esbrinar. I d’aquí el misteri dels bolets, la part visible d’una 

aventura amagada on el més important és la captació de matèria 

orgànica, viva o morta, i el seu transport i intercanvi, aprofitant l’enor-

me poder circulatori que té la xarxa d’hifes, que el naturalista no veu.

Des de fa molts anys, partint de la meva curiositat i especialització en 

botànica, i estimulat per la necessitat de poder explicar als alumnes 

de Micologia no sols el que diuen els manuals, sinó observacions re-

alment viscudes, m’he interessat pel component fúngic de les comu-

nitats naturals i m’he interrogat sobre com s’integra en el bon funcio-

nament dels ecosistemes. Però també m’ha admirat el batibull 

etnobotànic que la micofília dels Països Catalans ha organitzat en la 

nostra cultura. Cultura primer rural, que passa de pares a fills, amb 

centenars de noms populars (només en part recollits pels lexicògrafs, 

i sovint mal interpretats), moltes dites, moltes “falses creences” i tam-

bé moltes receptes de cuina ben acreditades i, després, cultura de 

ciutat, més basada en els llibres i en un contacte, sovint mal assimilat 

i temerari, amb la saviesa popular.

Algun dia haurem de fer balanç de la importància cultural dels llibres 

dedicats als bolets: de com van aparèixer, sovint producte de traduc-

cions, de com es va intentar adaptar-los o fer-los de cap i de nou. 

Seria curiós precisar quins són clònics, i ho afusellen gairebé tot d’al-

tres fonts, i quins intenten innovar, i s’han proposat adaptar-se de 

veritat a la flora micològica local. En tot cas, el nombre de guies sobre 

bolets mareja, però n’hi ha moltes de molt atractives. És segur que 

han evitat molts accidents, potser en part mortals, que han estimulat 

els buscadors a ampliar el nombre d’espècies que recullen i, en alguns 

casos beneïts, han fet interessar algunes persones vers un estudi més 

aprofundit amb el microscopi, cosa que ha permès afegir dades molt 

interessants al coneixement del ric patrimoni natural fúngic del nostre 

país. I, miracle especial, els llibres han fet aparèixer, en pobles tradi- 

cionalment micòfobs, com el gallec, el castellà, l’anglès, etc., col·lectius, 

cada cop més grans, capaços de reconèixer i apreciar els bolets. Per-
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tot arreu floreixen les Societats Micològiques, que aporten noves da-

des científiques i compensen, així, la disminució galopant dels micò-

legs de camp de caire acadèmic.

Actualment, i a casa nostra, si ens fixem en el nombre i èxit de públic 

de les exposicions de bolets, hem de deduir per força que l’afició és 

molt gran. La gent s’hi sent irresistiblement atreta.

L’altra cara de la moneda és que la recerca científica sobre biodiver-

sitat fúngica està massa endarrerida. No hi ha micòlegs de camp en 

els instituts de recerca i molt pocs a la Universitat. La recerca es con-

centra sobretot en les malalties de les plantes produïdes per fongs, 

en l’estudi de les floridures i dels fongs patògens de l’home i dels 

animals, i en aspectes aplicats al conreu dels bolets comestibles. Com 

hem dit més amunt, alguns micòlegs independents, integrats en so-

cietats (Societat Catalana de Micologia, Societat Micològica Joaquim 

Codina, Institut d’Estudis Ilerdencs, etc.) han continuat, sovint amb 

automecenatge, fent interessants estudis de camp. Per a això, han 

comptat amb molt bons llibres i monografies, que sovint són en anglès, 

francès o alemany, i exigeixen dades sobre caràcters químics i dades 

sobre microscòpia de les espores, de la cutícula, anatomia de les là-

mines, etc. Hi ha molta feina a fer i molt pocs micòlegs formats en 

aquest camp.

Però entre els llibres de claus, basades principalment en caràcters 

microscòpics, i les guies de camp, que es fonamenten sobretot en 

fotografies i que han estat sovint pensades per a una flora que no és 

la de casa nostra, faltava un llibre bàsic que ens presentés els bolets 

més importants de la nostra flora, ben ordenats taxonòmicament, 

acompanyats de claus de classificació, i amb una bona il·lustració dels 

principals caràcters microscòpics, per contrastar-les, si es disposa de 

microscopi. El llibre que ara presento ocupa molt bé aquest buit.

En Ramon Pascual no solament té una sòlida cultura biològica, obtin-

guda a la Universitat de Barcelona i en contacte amb la seva dona, 

Núria Duran (professora de Ciències Naturals amb l’enyorat i cada cop 

més rar “estil Angeleta Ferrer”), sinó que ha viscut des de fa molts 

anys el contacte amb els bolets, amb una bona familiaritat amb la 

saviesa rural (a Castellterçol) i amb la flor i nata dels micòlegs de camp 

catalans (els socis de la Societat Catalana de Micologia, de la qual ha 
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estat president). A més, la seva formació professional, procedent del 

món de la comunicació, l’edició i la publicitat, li ha permès un bon 

coneixement de les tècniques de confecció d’un llibre i el difícil art 

d’explicar les coses amb ordre, claredat i concisió. Tot això es fa palès 

en aquest llibre, molt didàctic i “educador”, no pensat solament per 

als boletaires sinó també per a tots els naturalistes que senten la fas-

cinació del món dels bolets. En aquest llibre, l’autor centra l’atenció 

en els macromicets, i en els caràcters macroscòpics i organolèptics 

(color, olor, sabor) i fins a cert punt es complementa amb la deliciosa 

obra de Maria Muntañola Guia dels fongs microscòpics, dedicada a la 

microscòpia dels fongs i als fongs petits. 

L’autor ha triat una ordenació pràctica de les espècies, evitant la sen-

sació de desgavell que podria produir sobre els principiants una sis-

temàtica més actualitzada, que defineix grups genèticament homo-

genis però difícils d’explicar. El lector interessat en aprofundir els seus 

coneixements micològics pot trobar moltes dades de Micologia ge-

neral i aplicada al volum 5 de la Història Natural dels Països Catalans. 

Alguns manuals molt més extensos, com el de Gabriel Moreno i José 

Luis Manjón (Omega 2010) o el de Josep M. Vidal i Enric Ballesteros 

(Brau 2013), porten les espècies ordenades d’acord a la sistemàtica 

actual. 

Cal superar, amb l’ajut d’obres de Botànica (que encara segueixen 

tractant els fongs), el simple interès culinari dels bolets, i entrar en els 

aspectes de la seva vida que expliquen el seu èxit evolutiu, i fins a quin 

punt tenen un paper estel·lar en el bon funcionament de la biosfera, 

de la qual, recordem-ho, no són sinó una peça més, potser més vul-

nerable que els grans triomfadors de l’evolució: els insectes i les plan-

tes vasculars. La contemplació de tant d’enginy i tanta varietat ens 

hauria de fer perdre els fums d’espècie dominant i dominadora, i en-

senyar-nos a admirar la diversitat natural, a conèixer-la millor i a ac-

tuar amb seny i mesura, per assegurar-ne una bona conservació.

Xavier Llimona
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Procediment

Recol·lecció dels bolets

Cal recordar les sabudes normes relacionades amb la recol·lecció dels bolets 
i el respecte que en tot moment cal tenir envers el medi natural.

Per tant, no s’ha d’entrar en els boscos amb vehicles, ni encendre foc, ni 
fumar. S’han de collir només bolets joves, en bon estat i mai mig passats, i 
només aquells que poden ser d’interès, en quantitat suficient per facilitar el 
seu estudi i en diferents estadis de desenvolupament, si és possible. Cal po-
sar-los en cistells de vímet o en capses, i es poden embolicar en paper d’alu-
mini si es preveu que en arribar a casa s’hauran de desar a la nevera a l’espe-
ra de poder treballar-hi.

Convé recollir els exemplars sencers i no tallar-los amb un ganivet arran 
de terra ja que es pot quedar dins del terreny una part important i distintiva 
del bolet que es vol identificar. S’han d’arrencar amb compte a fi de no dete-
riorar el seu voltant.

Cal anotar immediatament alguns dels seus caràcters organolèptics, com 
ara l’olor i el gust, que probablement es modificaran en les pròximes hores, i 
aquells altres que se suposi que poden canviar abans d’arribar a casa (color, 
grau d’hidratació, color de les làmines, que pot canviar radicalment en poques 
hores quan maduren les espores) o bé aquells que es poden malmetre en el 
transport (vel parcial, cortina, ornamentacions).

També s’haurà d’anotar les dades referents a la data de la recol·lecció, 
l’hàbitat i la localitat.

Obtenció de l’esporada

S’anomena esporada, o espores en massa, el dipòsit que es recull sobre una 
superfície llisa, procedent de l’himenòfor d’un bolet deixat en repòs durant 
unes quantes hores, del qual s’han anat alliberant les espores madures.

Per fer-ho, es talla el peu del bolet, gairebé a dalt de tot, bo i deixant el 
bocí suficient per poder posar-lo sobre la taula sense que el marge del barret 
s’hi recolzi. A sota cal posar una cartolina o un plàstic de color fosc si es pre-
veu una esporada clara, i blanc, si s’espera una esporada fosca.

Un cop el bolet s’ha plantat sobre la cartolina, es tapa amb un bol de vidre 
o una capsa de cartró per tal d’evitar el corrent d’aire que s’enduria les espo-
res. Passades unes hores (depèn del grau de maturitat) s’obté una esporada 
d’un color distingible i, sovint, la disposició de les estructures himenials hi 
queda dibuixada.
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Descripció dels exemplars

És molt convenient i recomanable, sobretot al començament, fer una bona 
descripció del bolet que es vol identificar i escriure-la de forma ordenada. 
Amb aquestes dades i aquelles que s’han pres al camp en el moment de la 
recol·lecció, es pot començar a entrar a les primeres claus de la guia.

A l’hora de fer la descripció s’haurà d’observar i anotar els caràcters més 
representatius de cada exemplar (pel que fa als agàrics, vegeu pàgines 73 a 
76):

• Del barret: forma, mida, superfície, marge, color.
• Del peu: forma, mida, inserció en el barret, superfície, interior, si és o 

no separable del barret, si porta anell i de quina mena, si porta volva.
• De les làmines (o d’altres menes d’himenòfor): forma, color, consis-

tència, si són separades, juntes o denses, forma d’inserció al peu, si 
són bifurcades o amb lamèl·lules intercalades.

• De la carn: gruix, consistència, color (en el barret, sota la cutícula i en 
el peu), si canvia de color i com, presència de làtex, olor, gust.

• Caràcters microscòpics (si és possible): espores (forma, mida, color, 
ornamentacions), ascs (forma, mida, nombre d’espores que contenen), 
basidis (forma, mida, nombre d’esterigmes), caràcters de les cèl·lules 
estèrils (paràfisis, cistidis). Forma i disposició d’altres cèl·lules (de la 
cutícula, de la trama de les làmines).

Material que es precisa

Al començament n’hi ha prou amb una lupa de mà, unes pinces i un bon ga-
nivet. A mesura que es van adquirint més coneixements i més ganes d’apro-
fundir es fa indispensable l’ús d’un microscopi de 1 000 augments i d’alguns 
reactius químics que permeten diferenciar si les espores o altres elements 
cel·lulars són o no amiloides, o bé donen una coloració característica a la carn 
del barret o del peu, o a la cutícula.

Estructura de la guia

Cadascun dels bolets descrits inclou d’una forma ordenada:

1.  Els noms populars més corrents.
2.  El nom científic i l’autor o autors que l’han descrit.
3.  L’etimologia d’aquest nom que ajuda a interpretar-lo i a memoritzar-lo.

001-072 Guia bolets PC.indd   14 26/06/14   18:22



15

4.  La microscòpia amb la descripció i el dibuix a escala dels elements 
més característics (espores, ascs, basidis, paràfisis, cistidis).

5.  L’hàbitat i l’època d’aparició.
6.  Una detallada descripció sota el títol Caràcters.
7.  Un apartat titulat Cal saber on es comenten les espècies pròximes i 

els seus caràcters diferencials, i on també es fa referència a altres 
bolets potser molt allunyats des d’un punt de vista sistemàtic, però 
de possible confusió per la seva forma similar, sobretot si són bolets 
metzinosos.

8.  La comestibilitat o toxicitat del bolet, indicades amb un pictograma 
adequat.

Comestible     Tòxic

   Sense interès culinari     Metzinós mortal

Ús de la guia

Tant si s’ha fet com si no una descripció prèvia del bolet que es vol identificar, 
caldrà començar per la primera de les claus que es proposen (pàg. 16) i con-
tinuar esglaonadament el camí que porta als ordres, famílies, gèneres i, en 
alguns casos, a les espècies.

La majoria són claus dicotòmiques, és a dir, per a cadascun dels caràcters 
considerats es proposen dues opcions, de les quals se n’haurà d’escollir una 
i, així, continuar avançant.

En arribar al final caldrà comprovar que el bolet que es vol identificar 
s’ajusta en tots els seus caràcters a l’espècie descrita i, si es pot comprovar, 
que coincideix la microscòpia. Les fotografies ajuden a assegurar la certesa 
d’una determinació.

Per a aquelles persones que no estiguin acostumades a l’ús de les claus 
es recomana començar a fer-les servir amb exemplars de bolets ja coneguts.

Cal tenir present que en aquesta guia no hi ha tots els bolets que es poden 
trobar, i que quedarà algun exemplar que no es podrà identificar.

Si més no, l’exercici en l’intent ajudarà a familiaritzar-se amb les seves ca-
racterístiques més acusades i en facilitarà la identificació en altres guies més 
completes.

El glossari de la pàgina 285 dels termes que surten més freqüentment en 
les descripcions ajuda a la seva interpretació, i enriqueix i fa més precisa la 
terminologia que convé anar enriquint i fer servir en tot moment.
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* Bolets de carn elàstica o trencadissa, que en general 

s’assequen i no es podreixen, les formes més corrents 

dels quals són de cassoleta o d’un peu fràgil amb un 

barret rebregat o alveolat. En són una excepció les 

tòfones, bolets globulosos hipogeus.

Les espores es formen a l’interior d’un esporocist 

anomenat asc, sovint de forma allargada com el dit d’un 

guant, que conté generalment 8 espores.

L’himeni, la part fèrtil del bolet, està orientat mirant cap 

amunt, on els ascs, sovint de forma activa, disparen les 

espores.

Classe ASCOMICETS  
(pàg. 17)

* Bolets de carn compacta, fibrosa i putrescible o coriàcia 

o suberosa, rarament gelatinosa, la forma més corrent 

dels quals és la d’un barret sostingut per un peu. La 

majoria viuen al sòl o bé en forma de crosta, de ventall o 

de mènsula, i llavors viuen sobre fusta. En són una 

excepció els peus de rata, en forma de corall (pàgs. 

68-72) i els tremel·lals (pàgs. 40-43) de carn gelatinosa i 

d’aspecte semblant als ascomicets.

Les espores es formen a l’interior d’un esporocist, 

anomenat basidi, cilíndric o bé en forma de porra o de 

fus, i se situen a l’exterior, generalment en nombre de 4, 

sostingudes pels esterigmes.

L’himeni, la part fèrtil del bolet, està orientat, gairebé 

sempre, mirant cap avall, situat generalment a la part 

inferior del barret, d’on es desprenen les espores dels 

basidis i cauen.

Classe BASIDIOMICETS 
(pàg. 37)

CLAU GENERAL
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1 Els ascs es disposen a l’interior de peritecis embotits en 

un estroma.

1. Ordre de les XILARIALS

Els ascs es disposen en apotecis. 2

2 Majoritàriament bolets de bona mida, carnosos i sovint 

acolorits, en forma de cassoleta, de copa o amb barrets 

rebregats o alveolats. Els de la família de les tuberàcies 

són hipogeus. Ascs amb l’àpex més o menys pla que 

s’obre mitjançant una mena de tapadora (opercle).

2. Ordre de les PEZIZALS

* Majoritàriament són bolets petits, sovint en forma de 

porra, de llengua, d’espàtula o de cassoletes petites. 

Ascs que s’obren per un porus a la part superior, però 

sense opercle.

3. Ordre de les  
HELOCIALS

1. ORDRE DE LES XILARIALS

Cos fructífer constituït per un estroma, sec i dur, que 

allotja peritecis dins els quals es formen els ascs.

Família de les XILARIàCIES
Xylaria, Hypoxylon, Nectria

2. ORDRE DE LES PEZIZALS

1 Bolets que viuen sota terra. Família de les TUBERàCIES
Tuber

Bolets que surten a terra o sobre fusta 2

2 Bolets constituïts per un peu cilíndric, ben 

desenvolupat, i un barret cònic o globulós, alveolat.

Família de les 
MORqUELàCIES
Morchella, Verpa

Bolets d’una altra mena. 3

Classe dels ascomicets
Els fongs que pertanyen a aquesta classe es caracteritzen per produir les 
espores dins un esporocist anomenat asc, gairebé sempre en forma de beina 
allargada com el dit d’un guant i generalment 8 a cada asc.

El 30% de tots els fongs coneguts són ascomicets, uns 30.000, dels quals 
més de la meitat viuen de forma liquenificada en associació amb cianòfits i 
clorofícies. 

Hi ha moltes espècies microscòpiques, com ara els llevats, i una gran va-
rietat de fongs paràsits que ocasionen malalties, sobretot, a les plantes.

Els ascomicets típics (ascomicètides) són majoritàriament saprotròfics i 
es caracteritzen per formar micelis d’hifes monocariòtiques septades que 
produeixen carpòfors amb hifes monocariòtiques i dicariòtiques barrejades. 
Aquestes darreres són ascògenes ja que produeixen ascs i, per tant, espores.

La part fèrtil del carpòfor s’anomena himeni i està formada pels ascs i les 
paràfisis, cèl·lules estèrils que els acompanyen.

La clau que ve a continuació ens porta als ordres més importants d’aquest 
grup i a les principals famílies i gèneres de cadascun.

18
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3 Bolets constituïts per un peu, sovint solcat, i un barret 

en forma de copa lobulada o de sella de muntar o bé 

rebregat com un cervell. 

Família de les 
HELvEL·LàCIES
Helvella, Gyromitra

Bolets d’una altra mena. 4

4 Bolets en forma de calze o cassola, sovint de colors 

vius. Ascs amiloides.

Família de les PEZIZàCIES
Peziza, Sarcosphaera

Bolets en forma de cassola asimètrica o en forma 

d’orella. Ascs no amiloides.

Família de les 
PIRENOMATàCIES
Otidea, Aleuria, Sarcoscypha, 
Scutellinia, Pyronema

3. ORDRE DE LES HELOCIALS

1 Cos fructífer erecte, pedicel·lat, cilíndric, en forma de 

porra o d’espàtula.

Família de les 
GEOGLOSSàCIES
Geoglossum, Spathularia

Cos fructífer en forma de cassoleta (com ara Peziza), 

però generalment molt petita.

Família de les 
HELOCIàCIES
Bisporella, Chlorociboria, 
Bulgaria, Hymenoscyphus

Principals cossos fructífers dels ascomicets

Clistoteci Periteci Apoteci

Menys de 0,2 mm De 0,2 a 2 mm De 0,5 a 100 mm

Són tancats.

Alliberen les espores per 

disgregació de la paret.

Tenen forma d’ampolla 

amb una obertura 

apical (ostíol) per on 

surten les espores 

madures.

Són oberts en forma de cassola,  

de plat, de copa o de formes 

complexes. 

Els ascs són en contacte amb l’aire.

No hi ha descrita cap 

espècie en aquesta guia.

Ordre de les xilarials  

i altres.

Ordres de les pezizals, helocials  

i altres.

Xylaria
Hypoxylon
Daedalea
Nectria

Peziza
Morchella
Helvella
Otidea
Tuber
Spathularia
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22 Família de les morquelàcies

Múrgola, rabassola
Morchella rotunda (Pers.) Boud. (= Morchella esculenta var. rotunda)

De l’alemany Morchel: múr-

gola; i del llatí rotunda: ro-

dona.

HàBITAT
Sobretot en boscos alterats, després de tales o incendis. Espècie primaveral, 
apareix d’abril a juny. 

CARàCTERS
Barret de 6 a 10 cm de dià metre, de color de palla enrossida, buit, constituït per 
una sèrie d’alvèols, arrodonits o poligonals, com diminutes cassoletes, a la super-
fície dels quals es troba la part fèrtil del bolet: l’himeni. Els alvèols estan separats 
per unes costelles que són estèrils.

Carn blanquinosa, fràgil i molt minsa, sense olor. 

Peu buit, blanquinós, una mica engruixit a la base, que, poc o molt, pot estar 
solcat. 

CAL SABER
Hi ha diverses espècies pròximes i difícils de destriar, però totes les múrgoles són 
comestibles excel·lents i no hi ha espècies metzinoses.

El bolet de greix, Gyromitra esculenta (Pers.) Fr., és un bolet de fesomia semblant 
però el barret recorda més aviat un cervell o un turbant de color bru rogenc. És 
propi de les pinedes de muntanya i surt a la primavera, a prop de soques velles. 
Aquest bolet, tingut sempre per comestible, ha provocat intoxicacions greus que 
han alertat els recol·lectors a desestimar-lo.

1. Espores amplament 
el·lipsoï dals, hialines, llises, 
de 19-22 3 12-14 µm.

2. Ascs de 350 3 18-22 µm, 
amb 8 espores

3. Paràfisis irregulars, 
engruixides, ramificades  
i septades.

Comestible excel·lent; arriba a assolir un elevat preu en el mercat. 

S’asseca amb facilitat, es pot conservar durant molt temps i es pot 

consumir fora de temporada.
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Família de les helvel·làcies24

Barretet, orella de gat
Helvella crispa (Scop.: Fr.) Fr.

Del llatí helvella: petita hortalissa i crispa: arrissada.

HàBITAT
En boscos de planifolis i mixtos, però sovint a les vores 
dels camins o enmig de l’herba. D’agost a novembre.

CARàCTERS
Barret atípic constituït per uns rebrecs lobulats dis-
posats de manera que recorden una sella de muntar; 
la seva vora no està unida al peu. La cara superior és 
grisa o ocràcia i la resta, blanca.

Carn blanca, trencadissa, sense olor ni gust apre- 
ciables.

Peu blanquinós, buit, cilíndric, un xic engruixit cap 
a la base, irregularment solcat de dalt a baix, a 
vegades molt profundament.

El bolet sencer pot assolir uns 10 o 12 cm d’alçària 
i el peu pot arribar a uns 3 cm de gruix.

CAL SABER
Una altra mena d’orella de gat que surt en indrets 
semblants és Helvella lacunosa, amb el barret for-
mat per 3 lòbuls de color bru fosc o negre amb la 
carn interna blanquinosa. Comestible com el bar-
retet.

Comestible, però poc apreciat pel seu gust fat i la carn molt minsa.  

Si es vol consumir s’ha de fer ben cuit. Cal coure’l a part del  

guisat i rebutjar l’aigua de la cocció. No s’ha de consumir mai cru.

1. Espores el·lipsoïdals, 
hialines, llises, de  
18-20 3 10-12 µm, amb 
una gútula.

2. Ascs de  
250-300 3 14-18 µm, 
amb 8 espores.

3. Paràfisis cilíndriques, 
engruixides a la part 
superior. 

Helvella lacunosa
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Família de les helvel·làcies 25

Comestible, però poc apreciat pel seu gust fat i la carn molt minsa.  

Si es vol consumir s’ha de fer ben cuit. Cal coure’l a part del  

guisat i rebutjar l’aigua de la cocció. No s’ha de consumir mai cru.

Moraga elàstica
Helvella elastica (Bull.: St Amans) Boud.

Del llatí helvella: petita hortalissa; i del grec elastós: dúctil.

HàBITAT
En qualsevol mena de bosc i a les vores dels camins, 
sobre la terra nua o entre les molses i l’herba. Final 
d’estiu i tota la tardor.

CARàCTERS
Barret de gris cendra a bru clar, que s’enfosqueix 
amb el temps, d’uns 2 cm d’amplada, en forma de 
sella de muntar. El bolet sencer pot fer fins a 10 cm 
d’alçària.

Carn prima, elàstica, blanca o groguenca, d’olor i 
gust suaus i agradables.

Peu blanquinós o esgrogueït, cilíndric, aprimat cap 
a la part superior, buit, llis, d’1 cm de gruix en els 
exemplars més grans. 

1. Espores el·lipsoïdals, 
hialines, llises, de  
18-20 3 10-13 µm,  
amb una gútula.

2. Ascs llargs i estrets  
de 300 3 15 µm,  
amb 8 espores.

3. Paràfisis cilíndriques, 
engruixides a la part 
superior.
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