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SORTIDES 

Maria Carme Barce/ó i Martí 
Sec ció de ClI/llIra 

Estem a la tardor, 
tornem-hi amb els bolets! 

T otes les epoques de l'any te

nen el seu encant, pero és la tar

dor, amb les seves harmonioses 

tonalitats ocres deIs arbres ca

ducifolis, la que ens porta els 

bolets. 

És doncs, en aquesta esta

ció que tradicionalment la Sec

ció de Cultura de l'Agrupació 

Excursionista Talaia, amb 

l'estimable col.laboració 

de la Societat Catalana de 

Micologia, organitza la 

Mostra de Bolets que 

aquest any és la tretzena, 

es celebra durant els dies 

19 i 20 de novembre. 

En aquestes mos

tres es poden veure tant 

els bolets trobats a la nos

tra comarca com diferents 

especies d'altres indrets de 

Catalunya. 

una de les especies més aprecia'" 

des a Catalunya; el rossinyol 

(Cantharellus ciharius) , d'himeni 

amb plecs i excel.lent comesti

ble; la farinera (Amanita ovoidea), 

comestible, pero que hem de re

butjar perque es pot confondre 

amb les amanites blanques mor

tals. Fa dos anys poguérem ad

mirar-ne a la Mostra exemplars 

És freqüent poder 

observar el carlet (H ehe

loma edurum), apreciat a 

Vilanova i la seva rodalia, 

pero rebutjat en altres 

1I0cs, el garlandí (Tricholo

ma caligatum), de perfum 

oriental Iacil de reconeixer 
M osl!'a de ho/ers . (FolO:Farriol) 

pel seu anell ascendent 

que divideix el peu en dues zones 

de colors diferents i barret amb 

esquames brunenques, comes

tible apreciat en algunes zones, 

pero la seva carn amargan teja; 

el morro d'ovella (Tricholoma te

rreum), excel.lent comestible; la 

llenega (Higrophorus limacinus), 

molt apreciada; la llemena (Hyd

num repandum), de color groc 

pill.lid amb l'himeni amb agulle

tes; el rovelló (Lactarius delicio

sus), no cal que esmentem que és 

GUIANOVA 

que pesaven aprox imadament 

500 g. Es caracteritza per una 

gran volva marronosa i per la 

seva carn blanca que deixa els 

dits amb una lleugera polsina 

d'aquest color, d'aquí li ve el nom 

popular. 

Altres anys també han es

tat exposats el camperol (Agari

cus campester) , comestible de 

bona qualitat; la gita de bruixa 

(Clathrus ruho), format per un 

enreixat vermell recobert a 

l'interior per una gleva verda que 

despren una forta olor i atrau les 

mosques, i el pixaconill (Hygro

cyhe conica) , de mida petita amb 

un barret vermell , lamines blan

que s i peu primo 

En cada Mostra s'intenta 

portar la farinera borda (Amanita 

phalloides) , bolet sovint gran, amb 

el barret verd olivaci i amb les 

lamines, anell, peu i volva 

de color blanco És toxic 

mortal, i el fet d'apareixer 

als boscos a la meitat de la 

tardor, en plena tempora

da, la fa més perillosa. 

Només un any hem 

gaudit de la presencia del 

reig bord o reig foil (Ama

nita muscaria), el més bo

nic deis bolets, 

representat habitualment 

en molts contes infantils, 

amb el barret de color 

vermell , amb restes de be

rrugues blanques i lami

nes, anell, peu i volva de 

color blanco 

És toxic i provoca 

trastoms a l'aparell diges

tiu, sovint acompanyat 

d'altres del sistema ner

viós, amb al.lucinacions. 

1 clourem la serie de bolets 

amb l'espectacular apagallums 

(Macrolepiotaprocera) , dedimen

sions considerables, amb anell 

mobil al peu i comestible quan és 

jove. 

Encara que malaurada

ment hi ha una gran part deis 

boscos del nostre país arrasats 

pel foc, esperem poder gaudir de 

la 13a Mostra de Bolets amb 

nombroses especies diferents. 


