
R e s u l t a t s  d e l  pla lu i i iquenna  1 
mico 1 Ogic a Cataluny+, iy3i-iq35 

,el Professor PIUS FONT 1 QUER 

S ben coneguda l'afició dels catalans, sobretot dels de la meitat E oriental del país, a buscar bolets destinats a I'alimentació o 

emprats com a condiment. Catalunya és  el pobie més micofag de la 
Península Ib&rica,operqu& ben segur que deixa molt enrera el País 
Basc, l'únic que podria disputar-li la. supremacia. El comer$ dels 
bolets representa a Catalunya uns quants milions cada any. El mercat 
de  Llinars dels Valles és una cosa única, exclusivament dedicat a la 
venda a l'engros. Cal veure a Berga la sortida diaria de  coves i més. 
coves de  rove1lons;fins a carregar-ne diversos camions. Hi ha pobles, 
com és  ara Prades, per als quals la collita de bolets és  la més im- 
portant (1). 

(1) Llegiu vquests retalls de la Premsa : 
nLlinás del Vo1lés.-Aunque es ya tradicional el mercado de setas en esta pa- 

blación. este año puede asegurarse que por la abundante cosecha sobrepasando 
todos 10s nrecordaii este mercado especial. 

De todos los pueblos colindantes acuden los aboletsires>> con sus cestas ~eplefas 
a la báscula municipal. que a tal efecto tiene instalada el Ayuntamiento en la plaza. 

Se calcuia que se venden diariamente cinco mil kilos de setas y se hacen transac- 
ciones por valor de más de diez mil pesetas diarias. 

Ha llegado a adquirir h l  renombre este mercado de L l i~ás ,  que el pasado domingo 
llegaron por la estación de ferrocarril más d i  ochocientos viajeros. además de innu- 
merables autos. que hacen sumar-la cantidad de excursionistas en mucho méis de 
un millar. 

También debe notarse que Iss setas que se recogen son de Is meioi calidad, 
como lo demuestra que en la exposición arganizada por le Junta de Ciencias Natu- 
rales de Barcelona hs obtenido CI primer premio don Emilio Codina. de Llinás, por 
une colección de bongos del Val1és.a-(Lo Vanguardia, 6 de novembie del 1935.) 

nCoidedeu.-Ensuany és extraordinaria la collita de bolets als boscos d'aquests 
voltants. Hom assegura que ascendeixen a més de 100,OW pesseies els bolets venuts 
durant aquesta temporada a la nastra vila. Giacies a aquesta font d'ingressas que la 



Amb tot, fa uns quants anys que la riquesa micolbgica de Cata- 

lunya, des del pvnt de vista purarneut botinic, ens era quasi desco- 
neguda. L'estudi dels fongs superiors el teníemmolt descurat. Costa, 
l'iniciador i l'ordenador dels estudis botinicc catalans, deixi en pur 

projecte tot. el que fa referencia a la criptogimia: 1 després d'elt, a 
part d'unes poques citacions escadusseres, no trobem res escrit sobre 
macromicets fins a comencaments del segle actual, amb els treballs del 
Dr. Aranzadi, de Barnola i de Codina. 

Aquest estat de desconeixrment de la flora micotbgica no podia 
continuar tenint corn teníem un Museu de Cieucies Naturals amb el 
Departament de Botinica, i més tard I'lnetitut Botinic. El 1922, Joa- 
quim Codina, nietge d e  la Crllera i expert micbleg, fou encarregat 
pel Museu de realitzar unes excursions a la Val1 d'Aran i a Puig-Alt 
de Ter per. tal d.'estudiar els fongs del Pireneu, fins aleshor~s poc 
menys que absolutament iguorats. Aquesta iniciació fou sobtadament 
interrompuda an any més tard amb I'actuació de la Junta de Ciencies 
Naturals drl temps de la dictadura, i Senipresa moria en flor. 

Nou anys més tard, amb el bon desig d'iniciai de bell nou I'es- 
tudi dels fongs superiors, Codina i iiosaltres publicivem la elntro- 
ducció a l'estudi dels macromicets de Catalunyan ( l ) ,  en la qual 
compilivem tot allb que havia estat citat corn a característic del país 
i les propies observacions nostrrs. En aquest recull consignarem corn a 
integrauts de la flora catalana 627 especies de fongs, la totalitat de 
les conegudrs en aquella data. 

Deiem en el prbleg del treball esmentat: iiNo és pas gaire co- 
piosa la bibliografia catalana referent als' macromicets: hom podri 
constatar-ho en la llista final del nostre treball. No obstant aixb hem 

cregut útil publicar aquest catileg, tan complet corn ens ha estat 
possible, de totes les cites anteriors i de les propies troballrs nostres, 
corn a cosa preliminar per a un altre de més complet i acurat que 
tots voldríem prbximn. ii.. Calia, bo o dolent, reunir ací tot allo que 
ha estat publicat de Catalunya, per tal que aquest catileg nostre 
pugui ésser, corn hem dit abans, el punt de partensa per a un altre 
de  més depurat i complet. Per tal d'arribar a aixo darrer, a coneixer 

naturalesa proporciona, moltes fakílies que romanen eense feink s'han pogut procurar 
quelcorn indispensable a la Ihr, puix que la nostra viia fa uns quants mesos que 
sofreix el flegell de la crisi, particularment en el ram de la construcció. agreUiat 
darrerament desut a la disminució de treball B les f&briques.o-(La Pubiicitat, 1 2  de 
novembre del 1935.) 

( 1 )  Cavanillesia. vol. 111, farc. VII-XII. 15 de febier del 1931. 
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bé la flora dels macromicets de Catalunya, ens falta recórrer encara 
molt camí. Les condicions privilegiades d'aquest extrem nord-orien- 
tal de la Península Iberica, tant pel que afecta al clima, variadíssim. 
corn pels substrats més diversos que trobem en el], ens deixen pre- 
veure una gran riquesa de macromicets. de la qual no en pot donar 
idea aquest catileg, car, probablement, no hi tenim consignada ni 
una tercera part de les especies catalanes>> 

De-la certesa de la nostra apreciació, quant a I'estat del conei- 

xement de la flora micoldgica catalana, en són bon testimoni els 
resultats obtinguts per A. A. Pearson, President de la Societat Mico- 
ldgica de Londres, amb. un sol dia d'exploració a La Forca, al peu 
del Montsrny. Pearson, en el treball ~iHongos de Sant Pere de Vila- 
major<i ( 1 ) ,  fa menció de 35 especies de fongs citades per primer cop 
de  Catalunya. 

El mateix any 1931, en que foren publicades la nostra i<lntroduc- 
ción i la nota de Pearson suara esmentada, proposivem a la Junta de 
Ciencies Naturals, i aquesta ho acceptava, d'invitar un professor emi- 
ngnt dins el camp de la micologia, per tal de fer un estudi a fons 
dels macromicets de Catalunya recorrent ekpaís durant una mesada 
en el bon ternps dels bolets. La invitació fou feta al Prof. René 
Maire, de la Universitat d'Alger, una primera figura de la micologia, 
i acceptada de bon grat. El Prof. Maire arriba a Barcelona a primers 
d'octhbke i partí a darrers de mes després d'haver explorat la serralada 
central catalana prls volts de Sant Guim de la Plana; l'avetosa de la 
Mata de Valencia, prop d:Esterri ; la Val1 d'Aran, a Viel]% i als boscos 
de Baricauba ; les suredes i pollancredes de Tordera ; Vic, ~isauca de 
Ter, Montesquiu, Ripoll, Setcases,Vidra, Berga, Montserrat, les ser- 

res dz  fade des i el Montseny. Ensems mobilitzirem el personal del 
Departament de Botanica del.Museu fent-1i.recollir bolets en diverses 
bañdes: Joan Santamaria al Tibidabo; Enric Gros, a Fonts de Sa- 
calm, Breda, Caldes de Malavella i Franciac de la Selva: J. Segura, 
a Sant Quirze Safaja. Diversos collegues i amics trameteren mostres 
de molts altres indrets de Catalunya, així com aquells que prengueren 
part al concurs de bolets organitzat amb motiu de I'Exposició de 
Fongs celebrada els dies 23, 24 i 25 d'octubre. Els resultats d'aquella 

( 1 )  Cavanillesia, vol. IV, fasc. 1-111, 10 maig del 1931. 



campanya foren publicats pcr Maire el 1933 en aFungi catalaunici. 

Contributions a I'étude de la flore mycologique de la Catalogneii (1). 
en el qual són descrites vuit especies noves. i enumerades 257 (2)-no 
citades abans de  Catalunya. 

El 1'932. no havent pogut venir Maire, fou invitat a prosseguir 
els estudis sobre foigs catalans un. altre professor eminent de mico- 
logia, el Subdirector del Laboratori de Criptogamia del Mus*um de 
París, Prof. Roger Heim. Les excursions comencaren el 14 d'octubre 
i finiren el 13 de novembre. Visitar-m Manresa; Berga, Llinars de 
Morunys, Espinalbell icastellar del Riu ; Núria, fins al cim del Puig- 
mal; Olot, La Pinya, La Salut. Collada de Santigosa, Puig-Alt de Ter ;  
Montserrat, Sant Guim de la Plana ; el Tibidabo ; Girona, Quart. Bor- 
dils, Darnius, I'Escala, Pals, Tossa ; Espluga de Francolí i muntanyes de 
Prades; el Montnegre. Com el 1932, també fou mobilitzat el personal 

del Departament de Botinica del Museu de Ciencies Naturals, que, 
amb altres collaboradors i concursants de les tres exposicions de 

bolets celzbrades a Olot, Barcelona i Cirona, portaren material de 
les procedencies següents: Breda, Fonts de Sacalm, Santa Fe del 

Montseny, Castelltercol, Viladrau, Montcada, Pins del Valles, Sant 
dorenc del Munt, Caldes d:: Malavella, Balenya, Olzinelles, Pui,g- 
sacalm, Collsacabra, Osormort, Pau de Crrt, Cerdanyola, Martorell de 
la Selva, Hostalric, Riudellots, etc. J3s resultats d'aquesta extraor- 
dinaria campanya, a la qual collabora durant uns quants dies Ceorges 
Malencon, 'l'eminent fitopatologista d r  Rabat, vingut expressament 
del Marroc, foren publicats per'Heim el 1934 en irFungi Iberici. Ob- 
servations sur la flore mycologique catalane» (3). En aquest treball 
figuren les primrres observacions fetes a Catalunya sobre la flora 
fún&cca d'alta muntanya, entre els 2,000 i els 3,000 mztres d'altitud, 
i estudis molt acurats sobre fongs hipogeus i sobre els que es fan a 
les dunes. Són descrites no" especies noves i enumerades 175 no 

mencionades abans del nostre país. 
El 1933 la Junta de Ciencies Naturals invita per segona vegada el 

Prof. René Maire, que arriba a Barcelona el 5 d'octubre i ens deixi 

el dia 27. El treball de camp no fou menys intens que el dels anys 

( 1 )  Treballs del Museu de Ciencias Nkturels. serie botanica; vol. XV. núm. 2. 
10 de julio1 del 1933. 

(2) Prescindirn de les citacions referents als miciornicets. algunes de les quals 
figuren en aquests treballs de Maire i de Heim. 

(3) Treballs del Museu de Ciencies Naturals, serie botanica, vol. XV, núm. 3. 
29 d'octubre del 1934. 



antenors: explorarem durant els primers dies els boscos de pi negre 
i les avetoses de la Molina i de la collada de Tosses,' acompanyats de 
Mr. Pearson: després el Tibidabo, les Planes de Vallvidrera i el 
Jardi Botanic de Montjuk; Solsona, El Miracle, Bages d'En Selves; 
SUrgell i el Segria, Puigverd, Lleida, Montagut i Raimat ; les rnunta- 
nyes de Pradzs fins a Albarca: Cladells de Vallors, La Cellera, els 
voltants de Sils i de Caldes de Malavella, Farners de la Selva, amb 
Joaquim Codina i Fernandez Riofrío; Palautordera, Colius, Bagur, 
Torrent, Mieres, Pau de Cert, Castellfullit de la Roca; Hostoles i Amer, 
algunes vegades acompanyats també de Codina, i de Pages i d'lbañez, 
de Girona. També amb motiu de l'Exposició de Fongs celebrada a Bar- 
celona el 22 d'octubre, el personal del Museu de Ciencies Naturals en; 
presta el seu concurs des de diversos indrets del país: Viladrau, 
Figueró, Montseny, La Cellera, Gualba, Hostalric, Montcada, Breda. 

El 1934. havent estat nomenat Professor auxiliar de la Catedra 
de Botanica de 'la Facultat de Farmacia el Dr. Rolf Singer, especia- 
litzat en estudis micolbgics, a el1 foren confiats els que calia realitzar 
per tal de prosseguir els anteriors. 1 tenint en compte que tots els 
fets fins aleshores per Maire i Heim tenien per base reco~leccions 
autumnals, vam creure del major interes comencar les excursions a 
I'estiu, al Pireneu, hatuialment, on el regim pluvial permet la sortida 
de fongs adhuc en plena canícula. Fou per aixb que Singer prengué 
part a 1'Eucursió Extraordinaria que la Institució Catalana d'Historia 
Natural realitza a la Vall d'Aran durant la primera quinzena de juliol, 

. . 
i prosseguí encara les reco1.Ie~cions uns quants dies més a la val1 d'Es- 
pot. Abans, el mes.de juny, li havíem fet cineixer els boscos de 
Collsacabra, i més tard, el mes de setembre, retorna a la Vall $Aran, 
on féu llarga estada. El 12 d'octubre, en venir d'una excursió a Prat 
de Llobregat, fou posat pres i retingut a la presó fins a comencaments 
del 1935, que fou expulsat del país. De París estant, i desp& des de 
Leningrad, Singer ha publicat diversos trebails sobre fongs catalans: 
~ E t u d e  systématique sur les Melanoleuca d'Europe et clé des especes 
observées en Catalogneii ( l ) ,  iiNotes sur quelques Basidiomycetes)iv(2) 
i dos més a rrAnnales Mycologici>,, . . 1935 i -  1936s. En e l  primer ens 
dóna tres especies de Melano1euca no citades encara de Catalunya, i 
en el segon cinc macromicets, tres dels quals són nous per a la ciencia. 
Els resultats complets de les excursions de Singer a Catalunya siran pu- 

( 1 )  Cavanillesia, vol. VII, fbse. VI-IX. 25 de julio1 del 1935. 
(2) Revue de Mycologie. 1 d'abril del 1936. 



A R X I U S  

blicats prdximament en un treball iiChampignons de Catalognen, que 
ha rebut ja I'lnstitut Botinic. 

Finalment, el 1935 la Societat Micologica de Fransa, haveut ac- 
ceptat la invitació que li fou adrecada per la Junta de Ciencies Natu- 
r a l ~ , ,  celebra a Barcelona la seva primera Sessió General fora del 
seu país, coronant aixi aquesta mena de pla quinquennal micoldgic 
planejat per l'lnstitut Botinic de Barcelona. Assistiren a la sessió de 
Catalunya figures molt erninents de la micologii: Paul Baar, de Lie- 
ge;  Robert Buisson, de La Touche; M. i Mme. Causse, de París: 
Cendrier, de Provins; M. Gilbert, de París; Louis Irnler, d'Anvers, 
isenegger, de Lausanne ; Paul Konrad, de Neuchktel; M. i Mme. Le- 
clair, de Belleme ; Maire, d'Alger ; M., Mme. i Mlle. Maublanc, de 
París; .Oliver, de Montargis; Arthur Pearson, de Londres; M. i 
Mme. Priot i M. Soudan, de Montargis. La sessió inaugural va cele- 
brar-se a I'Acadernia de Ciencies, í lesaltres dues, una el dia 23 i 
l'altra el 27 d'octubre, a la Sala d'Herbaris de l'lnstitut Botini'c. La, 
primera excursió micoldgica va ésser realitzada els dies 20 i 21 a les 
Guillerizs, on explorarem principalment els voitants de Collsacabra i 
férem nit a la Salut, i el dia sepüent, passant per Osor, Fonts de Sa- 
calm i Arbúcies, estudiirem les suredes de la part baixa de les Gui- 
llenes i d r  la Selva. Aquesta excursió fou organitzada d'acord amb 
la Institució Catalana d'Hist6ria Natural i va assistir-hi el grup iiPuig- 
mal)) de I'lnstitut Escola del Parc amb la seva Professora Angela 
Ferrei. El dia 24 els micdlegs anaren a ~on t ie r ra t ,  per explorar 
I'obaga de Santa Cecilia i les proximitats d-l Monestir, i, en rcgressar, 
les pinedes de pi d'Alep, d'0rdal. Els dies 25- i 26 explorarem el 
Montseuy, pels volts de Santa Fe i, en retornar, els boscos del peu drl 
Montnegre per la banda d'Olzinelles. El 27 fou celebrada l'Exposició 
de Fongs al Parc, a la qual assistí una extraordinaria concurrencia. - 
Amb motiu de l'exposició, rrbérem bon nombre de cistells de bolets 
d e  Codines del Valles, Aiguafreda, Breda. ~ rbúc ies ,  s a i t  Sadurní 
d'osormort, Vilanova de Sau i La Costa. 

Tant els resultats de la campanya micoldgica de M. Maire. del 
1933, com el; de la Sessió Extraordinaria.de la Societat MicolAgica de 
Franca del 1935 (exceptuats els feferents a les especies noves o crí- 
tiques del 1935, perque no han estat acabats els estudis), acaben d'és- 
ser publicats en un opuscle d'aquell autor: iiFungi caialaunici. Series 
altera11 (1). en el qoal són descrites una vintena d'esp&cies noves i 
addicionats 168 números a la flora micol6gica catalana. 

(1) Publicacions de I'lnstitut Botinic, vol. 111, núm. 4, 10 de mar$ de! 1937. 
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En resum, després de l'actuació micolbgica d'aquest quinquenni 
hem passat de les 627 especies, que consignavem en el nostrr recull 
del 1931, a 1,371, que són les que tenim actualment catalogades se- 
gons el detall següent: 

. . . . . . . . .  Codina i Font i Quer, 1931 
Addicionades per Pearson, 143 1 ... 

... N 11. Codina, 1932 
N Font i Quer, 1933 
!> >I Maire, 1933 .;. ... 
11 1) Codina, 1933. ... 
)> i> Botey, 1934 . . . . . .  
n 11 Heim, 1934 ...... 
i .ii Singer, 1935 ...:.. 

11 )> Singer, 1936 . . . . . .  
)I 1, Maire, 1937 . . . . . .  
11 11 Sing-r, 1937 ...... 

- 
Sumen ......... 

627 especies 
35 » 
8 a 

I » 

257 I> ( 1 )  
l ,) 

I ,l 

175 11 (2) 
3 r 

5 1, 

168 1) 

90 (3) 

1,371 especies 

El pla quinquennal micolbgic.ens ha permes doblar amb escreix 

el nombre total de les especies catalanes de fongs superiors conegudes 
el 1931. lndubtablement la feina no és acabada. Queden encara al- 
guns grups poc treballats i coneixem imperfectament les especies ver- 
nals i les estivals de muntanya. D'altres generes, encanvi, potser no 
seran gaire incrementats d'ara en. endavant. De Russula, per exem- 
ple, n'han estat inventariades 63 especies a Catalunya i a ~ranc.a no 

més de 71 (4). Per tal de tenir una idea do1 que representa l'esforc. 
fet a Catalunya bastara dir que la totalitat dcls maeromicets d'Espa- 
nya, pres aquest grup artificial en la mateixa extensió que aquí li hem 
donat, segons la darrera edició, del 1920, del riCompendio de la Flora ' 

española,>, de Lázaro Ibiza, i amb tot i el gran riombre de polipor&cies 
o d'aquest autor que no tenen categoria d'especie, just arriba a 668, o 

(1) Els generes més incrementats són : Myceno, arnb 27 especies noves per a 
Catalunya: Corfinnrius, 2 6 :  Clitocybc, 18; Inacybe, 12 : Rusruln, 12. 

(2) Els generes més inciemenrats són : Mycena, 13 especies noves per a Cata- 
lunye; Tricholomn. 1 1  ; Inocybe, I I : CHtocybe, 10. 

(3)' En el treball inhdit «Charnpignons de Caialognou. Donem solarnent a tito1 
aproximatiu el nombre de 90 especies. 

(4) Sesans Singer, Bull. de la Société Mycolosique de France. t .  Lll. p. 114 
(10 julio1 1936). i prescindint de les addicions d'squest autor en el seu treball encara 
inhdit . . .  



sigui que a Catalunya coneixem actualment més del doble de les es- 
pecies espanyoles, comptant-hi les catalanes enumerades pel propi 
Lázaro Ibiza. 

* * 

El punt de vista de la popularització dels coneixements micologics 
tampoc no fou oblidat per la Junta de Ciencies Naturals. A aquest fi 
foren organitzades les exposicions de fongs, com solen celebrar-se en 
alguns paisos estrangers on hi ha molta afició sls bolets. Val a dir 
que a Catalunya ja s'havien inkiat aquestes manifestacions de vulga- 
rització molt abans: la primera exposició fou cslebrada en un Crup 
Escolar de Girona &I novembre del 1912 i la segona a 1; Casa de la 
Vila de la Cellera el I5d'agost del 19 14, ambdues organitzades per 
Joaquim Codina. El1 mateix ens contava l'kxit migrat que havien tingut, 
sohretot la primera, pobablement per falta de propaganda i per la 
poca cura en I'exhibició. La primera exposició de Barcelona es va ce- 
lebrar a la Sala d'Herbaris del Departament de Botanica del Museu. 
organitzada amb ocasió de la primer? campanya micolbgica del Pro- 
fessor Maire, els dies 23, 24 i 25 d'octubre del 1931. Fou tan gran 
l'ixit de públic i tan inesperat que, agafant-nos per sorpresa, féu gai- 
rebé intransitables els locals de l'Exposició, tan extraordinaria era la 
concurrencia. Alliconats per l'experiencia del 1931, l'Exposició del 
1932, que dura set dies, des del 29 d'octubre fins al 4 de novembre, 
fou establerta a 1'hiverna;cle del Parc de la Ciutadella. i per tal d'evitar 
una concurrencia excessiva, limitant-la als més interessats, fou acordat 
per la Junta de Ciencies Naturals percebre un petit dret d'entrada que, 
com un tempteig, fixarem a 0.15 pessetes per visitant ( 1 ) .  El públic 
acudí tan nombrós que en els set dies de I'Exposició foren venudes 
6,567 entrades, i en un sol dia prop de tres mil, com podem veure en 
el resum sepüent: 

Exposició de Fongs del 1932 

Vendo d'enfrades 

. Dia 29 d'octub re...  .................. 321 entrades 
11 30 i, ..................... 2,977 » 

11 31 . 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  523 >, 
>, I de novembre . . . . . . . . . . . . . . .  1.41 4 ,> 

( 1 )  A París hom 901 fer cada any al cornensarnent de la tardor una exposició 
de fonps. i el prev d'entrada és d'un franc. 
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Dia 2 de novembre . . . . . . . . . . . . . . .  466 entrades 

ii 3 11 n . . . . . . . . . . . . . . .  430 . ii 

,i 4 )> 1, . . . . . . . . . . . . . . .  436 1, 

Sumen . . . . . . . . .  6,567 entrades 

El mateix any celebrarem altres dues exposicions arnb el concurs 
del Departament de Botanica del Museli, una a Olot i una altra a Gi- 
rona, amb igual exit que la de Barcelona. Les deu exposicions cele- 
brades fins ara a Catalunya, ho han estat en els llocs i en les dates 
següents : 

1." Girona, el novembre del 1912. 

2.' La Cellera, el 15 d'agost del 1914. 

3.' Barcelona, 23, 24 i 25 d'octubre del 1931. 
4." Olot, 23 d'octubre del 1932. 

5." Barcelona, 29 d'octubre al 4 de novembre d::l 1932. 
6.' Girona, 5 i 6 de noveinbre del 1932. 
7." Barcelona, 22 d'octubre del 1933. 

Girona, 28 d'octubre del 1933. 
9." Figueres, 5 de novembr:: del 1933. 

10." Barcelona, 27 d'octubre del 1935. 

Per tal d'interessar els nostres boletaires en aquestes manifesta- 
cions, aprofitant la czlebració de cadascuna de les exposicions de Bar- 
celona, foren organitzats sengles Concursos de Bolets per tal de pre- 
miar els boletaires que presentessin les especies més rares o els lots 
més ben escollits o els exemplars més notables per llur pes o grandaria. 
Vegeu l'anunci del Concurs del 1932: 

Concurs de BoEets 

La Junta de Ciencies Naturals obre un Concurs de  Bolets que coin; 
cidira amb I'exposició que prepara' per als darrers dies d'aquest mes 
d'octubre. Hi ha un primer premi de cinquanta pessetes, quatre de 
vint-i-cinc i deu-de cinc pessetes, que. seran atorgats a aquells bolets 
la grandaria o raresa deis quals els en faci mereixedors: El Jurat el 
formaran el Dr. Font i Qu::r, Directordel Musw de Ciencies Naturals, 

el Dr. Roger Heim, del Museu de París, comissionat per la Junta de 
Cihncies Naturals per a I'estudi dels bolets de Catalunya, i Antoni de 

BolAs, farmaceutic, Naturalista agregat al Museu de Barcelona. 



Els bolets destinats al Concurs hauran d'ésser presentats a la Se- 
cretaria de la Junta (Museu de Catalunya, Parc de la Ciutadella), de nou 
a una del matí, els dies 28, 29, 30 i 31 d'octubre i 1'1 de novembre. 

1 el veredicte que dicta el Jurat : 
<iReunits el que subscriuen, Prof. Roger Heim, Cap de la Secció 

Micologica del Musru de París, comissionat per la Junta de Ciencies 
Naturals per a l'estudi dels micets de Catalunya: Antoni de Bolos, 
Farmaceutic, Naturalista agregat al Museu, i el Dr. Font i Quer, Di- 
rector del Museu, havent examinat els diversos exemplars de bolets 
presentats al Concurs d'enguany pels vint-i-set concursants, acorden 
per unanimitat atorgar els premis següents als exemplars que detallem: 

Primer Premi (de 50 pessetes), al bolet Phallus imperiul~s, proce- 
dent de Dos Rius, no trobat fins ara a Catalunya i nou també per a 
la Península Iberica, presentat per Timotru Botey. 

Segon Premi (de vint-i-cinc pessetes), a un exemplar de bolet car- 
ner o pelutxo (Hydnum Erinaceus), procedent de Parets drl Valles, 
presentat per Francesca Sineu. 

Tercer Premi (de vint-i-cinc pessetes), a la gírgola de garrofer pre. 
sentada per Josep Quinquilla. 

Quart Premi (de vint-i-cinc pessetes), a diversos exemplars de bo- 
lrts rars, procedents de Pins del Valles i de Sant Llorenc, presentats 

per Ventura Bertrolot. 
Cinque Premi (de vint-i-cinc pessrtes), a diversos exemplars de 

bolet d'oliu (Clitocybe olearia), procedents de Reixac i presentats per 
Cardona i Vailq. 

Sise Premi (de deu pessetes), a una girgola de castanyer (Poly- 
porus intyb~ce.us), de Pau de Cert, presentada pzr J. Planas. 

1 cinc premis de cinc pessetes cada un als exemplars presentats 
per Edmon Iglésies. Josrp Torres, Joan Ribalta i Manuel Guijarro, que 
són, respectivament, una dotzena d e  múrgules seques, uns exemplars 

de bolet d'oliu, dos ruvellons superposats, quatre flotes de Pholiota 
spectabilis i un magnific exemplar d'ou del diable (Phullus impudicus). 
Barcelona, 4 de novembre del 193211. Signat: Heim, Bolos, Font i Quer. 

Amb els fongs recollits pel personal de I'lnstitut Botanic el dia 
abans de l'exposició i amb el que trametien els concursants, escollits 
els millors exemplars, arreglavem l'exhibició en taulells adesuats o en 
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la gradzria de I'hivernacle, cada exemplar acompanyat de la corres- 
ponent etiqueta impresa arnb el nom botanic i, cas de tenir-ne, el vul- 
gar de I'especie. El nombre d'especies exhibides ha variat molt, pero 
solia oscillar al volt de les cent cinquanta. En I'exposició del 1932, de 
durada excepcional, arribirem a exhibir-ne tres-centes durant els set 
dies que dura. Naturalment que la gran majoria han d'ésser renovades 
diiriament per la facilitat amb que es panseixen o es corrompen, de 
manera que una exposició de set dies de durada és  la successió de 
set exposicions diiries consecutives. La del 1932 possiblement ha estat 
la de més durada que mai s'hagi celebrat. 

La nomenclatura vulgar ha estat motiu de forts debats i de dis; 
putes acalorades en totes les exposicions que hem fet. La causa no és 
altra que la diversa terminologia popular en unes i altres comarques 
catalanes i el fet que algun cop un mateix nom és emprat per a desig- 
nar especies molt dif- ,rents. 

Cada fong duia tamhé indicacions de si era comestible o no co- 
mestible o sospitós o venenós. L'Amanita phalloides, que no ha faltat 
en cap exposició, amb el reto1 d'ésser timortal,i, l'única especie infal.li- 
blement mortal del nostre país, sempre provocava I'apiec d'un nom- 
b r ó ~  grup de miradors encuriosits. 

Anexats a l'exposició hi hem fet figurar els mostraris de postals 
i d e  llibres de micologia destinats a la venda, entre els quals fins i tot 
les ((Maneres de guisar bolets~ i una mena de romanc dels irBolets bons 
i holets que matenii que va compondre Codina ; i unes taules en que 
tenia lloc la venda de fongs, la mercaderia de les quals, garantida pels 

e tecnics de l'exposició. s'esgotava rapidament. El 1932 idhuc hi rnun- 
tarem un restaurant on tots els plats eren servits amb bolets. Per di- 
verses circumstancies, entre les quals, segurament, els preus no rnassa 
iipopularsii, aquest restaurant tingué un exit economic d'allo més 
dubtós. 

De la importancia de les exposicions de fongs i de llur exit en parla 
llargament la premsa. Vegeu, per acabar, aquesta nanació ben ajus- 
tada a la realitat publicada per un diari de Madrid ( 1 ) :  

((Entre la serie variadisima de Exposiciones y Concursos que se ce- 
lebran un día tras otro en Barcelona, resulta en verdad original e inte- 
resante la Exposición de setas. 

En el invernáculo del parque, la Junta de Ciencias Naturales ha 
logrado exhibir hasta 300 especies diferentes de hongos de que tan rica 

(1) El Debnte, 3 novembre del 1932. 



es la flora catalana. Allí puede apreciarse, bien acondicionados sobre 
húmedo musgo, la más inverosímil variedad de setas que pudiera ima- 
ginar el profano, desde las más diminutas que apenas miden un mili. 
metro y que pesan escasos centígramos, hasta el hongo respetable que 
es imposible sea engullido por una persona normal en una sola comida, 
pues pesa cerca de tres kilos y medio. Allí se ven variedades rosa, ne- 
gra, parda, azul, verde, amoratada ... Figuran en la Exposición los dos 
único; eiemplares encontrados en España de  una seta originaria del 
Norte de Africa que tiene un tallo de medio metro de altura ; otro ejem- 
plar curioso es el Phollus imperiolis, encontrado por primera vez en 
España. 

Es esta la sexta Exposición de hongos que se celebra en Cataluña 
con un éxito de público que el domingo culminó a 4.000 visitantes. Ello 
no es de extrañar, si se tiene en cuenta que Barcelona es la población 
de España y casi de Europa que consume más cantidad de hongos. 
Tantas setas se comen en Barcelona, que para abastecer un [(stand>> 
de venta en la Exposición ha sido preciso traerlas de Soria y de Valla- 
dolid, por estar agotadas las de Cataluña. Sólo una fábrica catalana 
dedicada a conservas de setas, prepara anualmente 40,OM) kilos proce- 
dentes de Castilla. Hay pueblos y villas catalanas para los cuales la 
cosecha.de hongos es la más importante ; las montañas de Berga y Ri- 
poli producen tal cantidad de rirovellonsi> tempranos -la seta más 
apreciada por su excelente calidad-, que en un sólo día, entre ambas 
comarcas se han podido enviar a Barcelona 3 0 . m  kilos. Todo lo con- 
sume Barcelona con una voracidad tal, que es preciso proceder a la 
búsqueda de  hongos en las montañas de Teruel y Soria. 

La nomenclatura catalana de hongos es realmente rica. Hay cata- 
logadas 627 especies catalanas, todas con sus nombres vulgares, y es 
lo curioso que existe una gran cantidad de excursionistas que llevan 
su afición hasta e l  punto de recoger personalmente las setas. Es una 
espléndida riqueza que regala pródiga la naturaleza, sin exigir más 
trabajo que el de su busca, fácil y entretenida. Alguien ha emprendido 
el cultivo más o menos intenso del champiñón francés, pero es lo cierto 
que tal especie no tiene gran aprecio en el mercado de Barcelona. 

La Junta de Ciencias Naturales presenta en sus Exposiciones los 
ejemplares más interesantes con la inscripción de si son comestibles o 
no ; da instrucciones acerca de la manera de recoger los hongos para 
que no se malogren las cosechas de años venideros, organiza viajes de 
exploración hacia las montañas catalanas y prepara Concursos y ferias 

periódicas. Esta Ekposición que ahora nos ocupa es la más duradera 



entre las de su clase, pues está abierta al público durante una semana. 
a.pesar de que a diario tienen que ser renovados casi todos los ejem- 
plares. Presenta además como complemento curioso un restaurante en 

el que sólo se sirven comidas elaboradas con setas.)) 
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El autor da cuenta de los trabajos micológicos realizados en Cataluña por e1 
Instituto Botánico de Barcelona, con el concurso de los profesores Heim, Maire y 

Sinper, durante el quinquenio 1931-35, a partir de la por Codina y Font 
Quer de SU trabajo, resumen de todos los anteriores. ulntroducció a t'estudi dela 
mscromicets de Cetalunya>i; El número total de rnacromicetos enumerados en 1931 
por Codina y Font Quer era de 627 especies, que han llegado Últirnemente a 1,371. 
es decir, a más del doble de las que para toda España. incluidas las de Cataluña. 

(1) Amb motiu de la visiea realitrada per la Societat Micoliigica de Franca a 

Barcelona. Flnstitut Batanir: publica l'opuscle ~Bibliografia micoliigica de Catalunya 
o amb referencies de fongs'catalans>>. D'ell extraiem les dades regüents addicionkdes? 
amb les postariors al 1935 i amb alguna oblidada aleshores. La bibliografia anterior 
al 1931 cal cercar-la en la nlntroducció,? de Codina i Font i Quer. 



se consignan en el último trabajo de conjunto, el .Compendio de la Flora Españokai. 
de Láíaro Ibiza, 1920. 

Se da cuente. además, de la celebración de las 10 exposiciones de hongos r6a- 
liz'adas en Cataluña y de los concursos para premiar las especies más notables o rara?. 

SUMMARY 

The autor gives an account of the mycaiogical works cairied out in Cataionia 
by the Botanie lnstitute of Barcelonb (Institut Botanic de Barcelona) with the con-' 
course af Professors Heim. Maire and Singer. during the quinquenniurn 1931-1935, 
srarting with the publication by Codina end Font Quer of their work, a sumrnary of 
al1 the previous ones end entitled olntroducció a I'estudi dels ma¿romicets de Cata- 
lunyer. The total number of mscromycetes enumereted in 1931 by Codina and Font 
Quer amounted to 627 species and this number has been brought up recently tu 
1,371, that is to say to more then double the number which, for the whole of Spain. 
comprisinp- those of Catalonia. are cited in the latest work deeling with al1 the 
country end entitled. the "Compendio de  la Flora Espsiiolen, by Lárero Ibiza, 1920. 

ln addition, he givcs %n sccount of the celebiation of the ten mushroom exhibi- 
tions or shows held in Cetalonia snd of the competitians held for the puipose of 
awarding prizes far the most remarkable end .,are species. 




