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La tòfona  
no té secrets
Encara que costi de creure, 
al cor del Lluçanès és possible 
acompanyar un tofonaire 
en plena feina i saber mil i un 
detalls sobre aquest tubercle tan 
valorat a la cuina. Una proposta 
que culmina amb el tast de 
vedella ecològica assaonada 
amb les peces que haurem collit.

 Joan Morales /  Oriol Clavera

A
l’altiplà del Lluçanès, 
ben al contrari que a la 
plana de Vic, no hi sol 
arribar la boira. Però 
 aquest matí, una densa 

boira lluçanesa ens rep amb el seu tel 
entumidor. El termòmetre marca 2 °C. 
I, malgrat tot, als forasters que ens hem 
aplegat avui a la Font de Lluçà, una es-
calfor ens recorre l’espinada.

El motiu de la trobada és la iniciativa 
d’en Pere Garet, un pagès polifacètic 
i compromès que ens permetrà fer un 
tomb per la seva finca a fi de conèixer 
el món de les tòfones —sempre envoltat 
de misteri. I ho farem, també, de la mà 
d’un especialista com en Josep Alhama, 
secretari de les associacions de tofonai-
res d’Osona i del Berguedà, acompanyat 
dels seus dos gossos: el Pom i la Pepi.

Al nostre país, la tòfona negra sil- 
vestre (Tuber melanosporum) pateix un 
gran mal: l’emboscament, que redueix 
notablement les condicions de biodi- 
versitat que l’afavoreixen. Però la llista 
d’amenaces és extensa: sequeres, proli-
feració de vaques i senglars, vessament 
de purins, importació de tòfones xine-
ses —de pitjor qualitat que les nacio- 
nals—, furtius. Comptat i debatut, en ter-
ritoris tradicionalment productors com 
el Lluçanès, darrerament s’ha produït 
una pèrdua del nombre de tofoners.

Sortim en grup bo i seguint els pas- 
sos d’en Josep i la seva avançada cani- 
na. Mentre fem camí, imbuïts d’un gran 
estat d’excitació, els gossos s’apressen, 
giravolten, s’enfilen, ensumen, graten 
la terra conduïts per la mà experta del 

tofonaire. En Jo- 
sep, ara ací ara 
allà, ens explica 
diversos aspectes 
sobre aquest fong 
i què vol per créi- 
xer: “Abans, només 
havíem de preocu- 
par-nos que plo-
gués de Sant Joan 
fins a la Mare de 
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Déu d’Agost, i collir-ne els fruits entre 
Tots Sants i Sant Josep.” Però cada cop és 
més corrent que la temporada s’estronqui 
per la manca de pluges i l’excés de calor 
als mesos de setembre i octubre. “Quan 
això passa, tenim poca tòfona, arrugada, 
lletja, seca i que no fa olor de res”, afegeix.

El premi de la persistència

Fa uns vint minuts que passegem i tot 
el que el Pom i la Pepi han desenterrat 
fins ara són tòfones bordes, de nul valor 
gastronòmic, que no desprenen aroma. 
De seguida hem entès quines són les 
zones propícies a la tòfona (la finca que 
trepitgem, on s’alternen alzines i roures, 
conreus i pastures, n’és un espai immi-
llorable) i un fet ens crida l’atenció: allà 
on hi ha un tofoner, no hi creix l’herba.

El pagès Pere Garet  
mostra algunes de les 
peces que s’han collit 
durant el matí a la finca 
de la Font. A la pàgina 
següent, el tofonaire 
Josep Alhama amb 
els seus gossos i la 
preparació de la 
vedella amb tòfona.

joan morales. d’una excursió 
agradable, una activitat singular, 
un territori preciós i una gastronomia 
autèntica, només en pot sortir una 
experiència memorable. ja fa temps, 
d’ençà que vam descobrir el lluçanès, 
amb la família no deixem de tornar-hi.

A MÉS A MÉS
ON MENJAR 

LA PRIMITIVA
Situada davant del monestir 
romànic de Santa Maria de 
Lluçà, hi fan cuina creativa 

i senzilla elaborada amb pro- 
ductes locals. No tenen carta, 

sinó que ofereixen menú del dia. 
 Ctra. BV-4341, s/n. Lluçà 

 www.fondalaprimitiva.com 
 628 63 12 46 |  Menú degus- 
tació: 20€ (begudes a part).

ON DORMIR
EL VERDAGUER

Antiga masoveria, a la mateixa 
finca de la Font. Té capacitat per 
a deu persones i es lloga sencera, 
per dies.  Mas el Verdaguer. Lluçà 

 93 853 02 55 / 608 69 11 93 
 www.lafontsostenible.com/

el-verdaguer-2 |  Preu 80€ / dia  
 |  |  Del preu establert, s’extreu 

una ecoaportació per a la reserva 
natural del Pantà de Garet.

 La Font, s/n. Lluçà 

 608 94 18 02  

 www.lafontsostenible.com 

 42°02’41.5” N, 2°02’48.7” E

  Amb autobús, l’empresa 
Sagalés (  902 13 00 14 

 sagales.com) s’atura a Prats 
de Lluçanès. De Prats a Lluçà, 
cal agafar taxi: Gaspar Codina 

(  608 36 73 38) o Esteve Mateu 
(  647 58 79 54). Amb cotxe, 

s’hi pot anar per Vic (C-17) o per 
Terrassa i Manresa (C-16).

 20€ els adults, 12€ els 
infants (inclosa la degustació de 

carn 100% pastura de la Font 
aromatitzada amb tòfona).

 Dates previstes: 29 de 
novembre, 27 de desembre, 

31 de gener, 28 de febrer 
i 27 de març. Cal reserva prèvia. 

 L’activitat dura tot un matí 
i finalitza amb el tast, al migdia.

MÉS INFORMACIÓ:

INFORMACIÓ PRÀCTICA
BUSCAR TÒFONES  

A LA FONT 

En tres hores 
d’excursió 

circular, hem 
arreplegat 

una dotzena 
de tòfones, 
alguna de 

ben grossa

Joan Morales. Periodista i director de les revistes Descobrir Catalunya  
i Experiències. Autor del llibre Caps de setmana gastronòmics (2002) 
Oriol Clavera. Fotògraf especialitzat en reportatges de territori.

Tan fàcil que és identificar-ne l’hà- 
bitat i que difícil que és localitzar-les... 
Amb tot, sembla que per fi n’hem tro- 
bat una. En Josep Alhama ha d’estar 
atent per evitar que la Pepi es mengi 
la tòfona que ha descobert, i li dóna 
un llardó d’obsequi. Clava el punyal 
a terra i en treu un tubercle de la gran- 
dària d’una nou. Uns 50 grams de pro- 
ducte que, a inici de temporada, paguen 
a 60 euros el quilo. Val a dir que, a me- 
sura que passin les setmanes —i que les 
tòfones madurin—, aquest preu es mul-
tiplicarà per cinc, per sis o per set.

Ha estat començar i no parar. N’hem 
arreplegat una dotzena, alguna de ben 
grossa, en tres hores d’itinerari circular. 
I ara toca tastar-les. Ens hem desplaçat 
fins a la Casa Gran, una senyora masia 
pairal on en Pere Garet rosteix carn de 
vedella alimentada únicament en pastu- 
res de la finca. Doble luxe. Un toc de tòfo- 
na ratllada per sobre i... quina delícia! 

OSONA

Lluçà

3 curiositats 
d’un bolet 
subterrani

LA BERRUGA BELLA
La tòfona negra que es 
cull als Països Catalans 
té un diàmetre mitjà 
de 4 cm i berrugues 
de color marró fosc.

FLAIRE ATRAIENT 
Sabem que les tòfones 
són madures quan les 
troben els gossos grà- 
cies a l’olor. Les verdes 
no desprenen perfum.

BOLET DEL DIMONI
A l’edat mitjana, aquest 
fong, d’aroma penetrant 
i carn fina, era malvist 
per l’Església perquè 
el considerava diabòlic. 

4 cm

BUSCAR TÒFONES A LA FONT


