Crònica de les Jornades Micològiques i Botàniques a
Montmajor 2018
Una vegada trobats a l’aparcament de l’Hotel Estel de Berga, el divendres 11
de maig, a les 9 del matí, i després de prendre possessió de les cambres, ens
vam distribuir als cotxes i vam agafar la carretera en direcció a Solsona,
desviant-nos cap a Capolat. L’indret escollit per a la primera recerca de bolets
del dia foren uns alzinars amb clapes de pi roig, del costat de la carretera de
Travil, en contacte amb el Pla de Boixedera i la Ferradura, a uns 900 metres
d’altitud. El temps va acompanyar, frescot i amb boires a l’inici del dia, però
després va lluir el sol.

El grup a l’alzinar.

Vistes des de l’alzinar del Pla de Boixedera, Sant Sadurní del Cint i la muntanya del
Talaiador (1.323 metres).

Va ser una zona força productiva en quant a bolets, on vam trobar només
començar alguns esteperols (Leccinellum lepidum), unes múrgoles que sempre
ens animen (Morchella grup deliciosa), i cassoletes com el bocadabat negre
(Helvella leucomelaena), el bocabadat vinagrer (Helvella acetabulum), l’olla o
cassoleta coronada (Sarcosphaera coronaria) i diversos exemplars, la majoria
ben crescuts, de cassoleta múrgolera (Peziza phyllogena), que en algun cas
encara acumulaven al seu interior aigua dels ruixats dels dies anteriors.

Morchella grup deliciosa

Peziza phyllogena

Sarcosphaera coronaria (sobre la mà d’en Salvador Ventura i observada pel grup).

També hem de destacar, per la seva raresa, la troballa de dues espècies del
gènere Cortinarius de fructificació primaveral, una de les quals, Cortinarius
veraprilis, cridava l’atenció pel seu color blavós.

Cortinarius veraprilis

A prop, els prats també tenien alguns bolets, com els cama-secs o carreretes
(Marasmius oreades) dels quals alguns socis van fer grapadets.

Mª Teresa Sampera collint cama-secs. Fotografia: Maite Leal.

Després vam fer una parada als boscos de la vora del Pla de Boixedera i dels
Camps de la Cometa, en uns alzinars amb clapes de pi roig (1.030 m), on no hi
vam trobar tanta diversitat de bolets, però vam observar força Polyporus
arcularius, i alguna branca repleta d’orella de Judes (Auricularia auricula-judae).

Orella de Judes (Auricularia auricula-judae).

En Josep Girbal a la recerca de bolets de prat. Al fons, alguns cims dels Pirineus
encara nevats.

Vam veure l’església de Sant Jaume de la Boixadera dels Bancs (o Sant Jaume
dels Bancs), situada a l’enclavament de Comaposada, a la parròquia de Correà
(Montmajor, Berguedà, al límit amb Navès, Solsonès), a prop de la riera de
Tentellatge. Es va reconstruir a principis d’aquest segle, perquè s’havia
esfondrat a la dècada de 1980.

Paratge de l’església de Sant Jaume dels Bancs.

Cap a les 13 hores, quan molts ja començàvem a tenir gana, decidírem de
prendre la carretera cap a Cercs, trajecte en el qual el cronista va aprofitar per
fer una becaineta.
Vam dinar a un indret molt ben escollit pel Josep Carreras i la Pilar Gracia, la
Font Gran de Cercs, i a cobert, protegits front a qualsevol esdeveniment
meteorològic.
El dinar de pícnic, com sempre a cura de d’aquests dos cracks, va ser molt
nodrit. A banda dels entrepans encarregats i recollits de bon matí al bar de la
benzinera de Berga, gaudírem d’olives, patates fregides, llonganisses petites,
formatge, i d’una novetat d’enguany, un dip1 amb el qual en Josep i la Pilar ens
van posar a prova per endevinar el seu contingut.
Com ens van explicar, contenia formatge ‘Philadelphia’, gamba triturada i
moixernó (Calocybe gambosa) triturat. Es va sucar en unes cruixents
“regañás”.

Part del grup parant la taula del dinar.

1

: Tipus de salsa, elaborada a base de diversos ingredients, que acostuma a
ser més espessa que les salses habituals, i en la que es mullen aliments sòlids:
pa, tostes, “nachos”...

Pica-pica d’ametlles, bull, anacards, olives i el dip i les “regañás” a primer terme.

En Josep Carreras preparant el cafè amb l’ajut de la Maite. De postre, vam menjar un
pastís molt bo que havia preparat la consòcia Montserrat Mestres.

Acabat el dinar, vam enfilar cap al Santuari de Falgars, on vam prospectar els
prats i boscos però només observàrem alguna Melanoleuca i Entoloma
primaverals.

Una hora més tard, amb els cotxes seguírem el camí cap al Roc de la Lluna
(1.481 metres), on gaudírem, des del seu mirador, d’extraordinàries vistes dels
cims pirinencs com els del Moixeró, Tossa d’Alp, Puigmal o el Taga.

Mirador i vistes des del Roc de la Lluna.

Amb aquell paisatge tan majestuós de fons, vam convenir que era moment de
fer-nos una foto de grup!

El grup al mirador del Roc de la Lluna.

En baixar, en Josep Carreras ens va repartir les pomes del postre, bon moment
per recuperar forces i continuar amb la recerca.
I abans que comencés a fosquejar, vam aturar-nos en uns prats a mitja
baixada. I vam tenir sort des del punt de vista micològic (que no gastronòmic),
perquè vam trobar Melanoleuca cognata, Entoloma hebes i diversos exemplars
de Panaeolus sphinctrinus, entre d’altres.

Panaeolus sphinctrinus i Hypholoma capnoides.

La resta de la jornada va ser la tornada a l’hotel, on vam assaborir el sopar que
havien preparat i després vam descansar ben a gust!

L’endemà, ens vam desplaçar tots a
Montmajor. A les 10 del matí arrencava de la
plaça del Mercat la sortida per veure plantes i
flors, guiada pel doctor Josep Girbal, que va
exposar les propietats culinàries i curatives
d’algunes plantes de marges de camins i
prats, com els colitxos (Silene vulgaris) o les
roselles o gallarets (Papaver rhoeas). Del
card marià (Silybum marianum), el nostre
consoci Salvador Ventura, metge, ens va
explicar que s’ha emprat en emmetzinaments
per ingesta de la farinera borda (Amanita
phalloides). Una vintena de persones van
gaudir d’aquesta activitat.

En Girbal explicant detalls del gallaret.

Pels volts de les 12 del migdia, amb tothom tornat de la sortida, es va inaugurar
a la recepció del Museu d’Art del Bolet l’exposició de bolets de primavera, a
càrrec de Jordi Rius. Unes 52 espècies diferents de fongs captaren l’atenció de
socis i visitants. Aquesta xifra, que seria modesta per a una exposició de bolets
de tardor, és xifra rècord per a les exposicions de bolets de primavera fetes a
Montmajor.

L’exposició amb nombrosa afluència de públic.

Taula d’ascomicots.

Més tard, tots plegats vam tenir una estona d’esbarjo per visitar els voltants de
Montmajor, fotografiar orquídies, prendre una cerveseta, i cap a les 14, dinar al
restaurant Montmajor. Ens vam ajuntar unes quaranta persones, i tinguérem
l’honor de compartir taula amb l’alcaldessa de la localitat, na Maria Teresa
Marmí Fígols; la regidora d’Ensenyament, Festes i Turisme, na Maria Carme
Clotet Bosoms, així com també amb el president de la Penya Boletaire de
Berga, en Ramon Minoves Pujols.

Moment del dinar.

Sense opció d’entretenir-nos a la sobretaula, a les 17 hores vam tornar al
Museu d’Art del Bolet per a escoltar la conferència de les doctores Teresa
Garnatje i Oriane Hidalgo, directora i investigadora de l’Institut Botànic de
Barcelona, respectivament. La xerrada, de títol “Caracterització de les espècies
vegetals i usos culinaris”, va ser molt interessant i ens va fer reflexionar sobre
les parts de les plantes que ens mengem. Així, quan mengem una carxofa, va
quedar clar que ens mengem la inflorescència de la carxofera, i en menjar-nos
una patata, la tija subterrània, i no pas la rel, d’una patatera.

La Teresa Garnatje i l’Oriane Hidalgo en l’inici de la seva xerrada.

I per cloure la xerrada i reforçar els coneixements adquirits, un exercici pràctic
de reconeixement de les plantes utilitzades en una mena de minestra de
verdures cuinada per les Drs. Hidalgo i Garnatje. No va ser una tasca gaire
fàcil, però entre tots i amb una mica d’ajuda, vam poder reconèixer quasi la
totalitat de les trenta plantes i espècies.

Els assistents fent de detectius de verdures i espècies.

I per acabar la jornada, la senyora Josefina Vilajosana, artista ceramista del
Museu d’Art del Bolet, ens va preparar un pica-pica amb dolços (les xocolatines
de múrgoles no van faltar!) i licors d’herbes que va ser molt celebrat.

Pica-pica amb licors d’herbes de la mà de la Josefina Vilajosana (al fons).

Aprofitem aquestes línies per recomanar-vos, als que encara no ho hagueu fet,
de visitar aquest Museu. Els bolets fets en fang per la Josefina són autèntiques
obres d’art i representen fidelment les formes, els colors i fins i tot les textures
dels bolets que s’hi exposen.

Vitrina de l’exposició de bolets en fang de la Josefina.

Així van concloure les Jornades Micològiques i Botàniques a Montmajor 2018.
Ja pensem en les properes!
Crònica realitzada per Andrés Valverde Valera.

