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1. INTRODUCCIÓ: 

 

 1.1 MOTIVACIÓ I OBJECTIU 

Set del matí. El temps no acompanya gaire però en Jacint agafa la gorra, la 

bossa, el matxet i surt al carrer. Amb la gossa que l’ha acompanyat gran 

part dels seus anys com a tofonaire, es dirigeix cap a la muntanya per 

buscar un dels majors tresors gastronòmics que amaga: la tòfona. 

Mentre segueix la gossa que va rastrejant el terreny a l’espera d’ensumar 

algun d’aquests apreciats bolets, en Jacint va observant el seu entorn 

impacient per trobar alguna senyal que li indiqui la presència d’una 

tofonera. Al cap d’una estona de caminar amunt i avall, la gossa sembla 

que ha trobat alguna cosa interessant ja que es llença impetuosament cap 

a una direcció determinada. Pocs segons després, comença a cavar 

trobant una tòfona negra que pel seu aroma indica una molt bona 

qualitat. A més, és bastant grossa i en Jacint creu que la podrà vendre en 

fresc a un molt bon preu. 

Se la guarda a la bossa i després de comprovar amb l’ajuda del matxet si 

n’hi ha alguna altra, torna a tapar el forat amb la mateixa terra que ha 

extret. Seguidament, comprova que no hi hagi ningú al seu voltant que 

hagi descobert aquella tofonera i reprèn la recerca orgullós de la troballa 

que ha fet. 

 

Així és un dia qualsevol per a un tofonaire. Els dies amb més sort es pot 

trobar fins a 3 kg de tòfones i els pitjors es pot tornar a casa sense cap 

tòfona. Si més no, no tot és sort en la recerca d’aquest valuós bolet i les 

característiques més importants per a l’èxit són tenir un gos ben 
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ensinistrat, saber observar amb agudesa el teu entorn, i sobretot, ser 

discret.  

La curiositat ha estat probablement el que m’ha portat a endinsar-me en 

el món de la tòfona des d’un bon principi. La veritat és que fa relativament 

poc temps que sé de l’existència d’aquest cobejat bolet i l’escassetat en 

què es troba. 

Una tarda vaig trobar-me un parent d’Alòs de Balaguer que és buscador 

de tòfones o tofonaire, com ells mateixos s’anomenen, i vam començar a 

parlar de les tòfones. Va explicar-me els canvis que hi havia hagut des que 

va començar a buscar-ne fa més de 50 anys fins a l’actualitat. Vaig veure 

tots els progressos que hi havia hagut en diferents àmbits i em va explicar 

anècdotes molt interessants. Amb això, em vaig adonar de què tenia una 

idea molt inexacta del que realment era la tòfona i de tot el que aquesta 

movia avui en dia. Tenia ganes d’aprendre més sobre el tema i vaig 

continuar escoltant el que m’explicava amb atenció. Malgrat tot, ell 

mateix va dir-me que hi havia moltes coses que no sabia sobre la tòfona i 

que segurament no sabria mai. Aquest misteri va fer que encara 

m’interessés més pel tema i em vaig plantejar escollir-lo com a tema del 

treball de recerca.  

Vaig veure l’estudi de la tòfona com tot un repte ja que és un producte 

molt valorat degut a la seva alta demanda i baixa oferta. A més, el 

secretisme que l’envolta va fer que encara em motivés més escollir-lo com 

a tema pel treball ja que d’aquesta forma en podria donar a conèixer més 

informació.  

La tòfona és un producte ocult en tots els sentits ja que neix sota terra, es 

recull d’amagat i moltes vegades, fins i tot es ven d’amagat. Tota aquesta 

clandestinitat es deu a la dificultat per trobar-la i per aquest motiu, els 
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tofonaires han de ser molt discrets. El fet de tenir aquest parent que fa 

més de cinquanta anys que busca tòfones va motivar-me molt a tirar 

endavant aquest projecte ja que el veia com una potencial font 

d’informació. 

 

L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer les característiques i 

l’entorn de la tòfona mitjançant un recull de dades de l’àmbit científic, 

social i històric. 

Opino que molta gent creu que sap que és la tòfona però realment només 

té una vaga idea del que aquest fong és i no sap que hi ha moltes famílies 

que es dediquen a la seva recerca i que és un mercat que mou una gran 

suma de diners. Endemés, també desmentiré el fals mite de què s’utilitzen 

porcs senglars per buscar tòfones i explicaré en què consisteix 

veritablement la recerca de la tòfona. Per fer això, em ficaré a la pell d’un 

tofonaire i realitzaré una pràctica que consistirà en anar a buscar tòfones.  

Finalment, m’agradaria fer esment de què al treball he posat especial 

èmfasi en la part més innovadora del món de la tòfona: la truficultura. 

Aquesta, consisteix en la producció de tòfones a través de noves formes 

de conreu i pretén solucionar el polèmic problema de la gran demanda i 

baixa oferta que hi ha al mercat actual.  
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1.2 ¿QUÈ ÉS LA TÒFONA? 

És coneguda popularment per varis noms: tofa, “tòfina”, “tòfera” o trufa. 

Totes són però variants del mateix nom d’arrels llatines: tòfona.  

La tòfona és un fong en forma de tubercle  de la classe dels ascomicets, de 

l’ordre dels pezizals, de la família de les tuberàcies (Tuber) i pertanyent al 

gènere de bolets hipogeus, és a dir, que duu a terme el procés de 

maduració sota terra. 1

Aquest apreciat fong és d'aspecte globular, aspre i irregular. És subterrani i 

el seu color i grandària depenen de l'època de l'any i l’espècie. Està 

compost pel miceli

   

2

Des del punt de vista morfològic la tòfona consta de les següents parts: 

El peridi: És la pela o escorça de la 

tòfona. Està formada per petites i 

atapeïdes berrugues piramidals de 

color negre. Aquestes, tenen de 3 a 4 

mm de diàmetre, de 4 a 6 cares o 

facetes poligonals, l’extrem truncat o 

enfonsat i només es veuen després de      1. Peridi i gleba de la tòfona negra  

 i els ascs, que són sàculs que al seu interior contenen 

les espores. 

treure bé la terra que el fong té adherida.                                            

La gleba: és la massa interior de la tòfona i quan aquesta madura té un 

color més aviat negre. Està solcada per una sèrie de fines venes 

blanquinoses. Dins d’aquesta es troba l’asc que conté les espores.  

                                                 
1 Categories taxonòmiques fonamentals de la tòfona. 
2  Conjunt d’hifes que constitueixen l’aparell vegetatiu dels fongs.  
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Entre la tòfona i les arrels de l'arbre amb què està en simbiosi existeix una 

massa de filaments microscòpics (miceli del fong) que serveixen d'enllaç 

entre tots dos organismes. Aquests filaments només són visibles a simple 

vista en els llocs on s'agrupen fortament com en els punts d'unió amb les 

arrels de les plantes simbionts.  

 

Es coneixen unes trenta espècies d’aquest gènere però solament unes 

poques es troben a les terres catalanes i són d’interès per al consum. 

Aprofundiré més en les diferents espècies de tòfones en l’apartat que li 

correspon (3. Espècies de tòfones).  

Una de les característiques més pròpies de les  tòfones és la seva peculiar i 

intensa olor. Per aquest intens i exclusiu aroma, la tòfona és altament 

valorada gastronòmicament parlant ja que dóna un sabor inigualable als 

plats que la utilitzen com a ingredient. Relacionat amb això, cal esmentar 

que l’aroma de les tòfones cultivades, és a dir, les obtingudes en la 

truficultura, és menys intens que el de les tòfones silvestres. Això és degut 

a què contra més profunditat, més intens ha de ser l’aroma de les tòfones 

perquè puguin ser detectades. Les tòfones silvestres poden trobar-se 

sovint a mig metre de profunditat mentre que les cultivades creixen més 

superficialment perquè es llauren i reguen. Degut a això, l’aspecte de les 

últimes és millor però tenen un aroma menys intens. Per aquest motiu, les 

tòfones silvestres es consideren de millor qualitat. 

A més, el seu aroma fa que els rosegadors com els senglars les busquin 

amb deliri. Aquest sistema és molt útil per dispersar les espores ja que 

quan els senglars es mengen les tòfones, els queden restes d’aquestes 

enganxades al morro i en faciliten la dispersió. Com ja explicarem més 

endavant, això és un fet essencial per al cicle biològic de la tòfona.  
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La natura, tot i ser molt sàvia, no ha tingut en compte que la tòfona 

apassionaria de la mateixa forma als humans i això ens porta a la situació 

actual. Som uns grans consumidors de tòfones que a diferència dels 

senglars, no afavorim de cap manera la perpetuïtat d’aquest bolet, sinó 

que produïm l’efecte contrari. Degut a aquest motiu, la tòfona es troba 

cada cop amb més escassetat i juntament amb això, la recol·lecció amb 

aixades i la recollida de tòfones immadures l’han portat a una situació 

crítica amb uns preus molt elevats.  
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2. HISTÒRIA I ORIGEN DE LES TÒFONES  

Ja des de temps antics es parlava de les tòfones i del seu possible origen. 

Al segle VI a.C Pitàgores ja anomenava la tòfona. Posteriorment, Teofastre 

(s. III a.C) deia que l’origen de les tòfones eren els trons i d’alguna forma 

era veritat ja que aquestes depenen directament de les pluges d’estiu que 

acostumen a anar acompanyades de trons.  

Un segle més tard, el també filòsof i escriptor de medicina grec 

Dioscòrides ja classificava les tòfones com un tubercle en la seva obra 

Matèria Medicinal, mentre Plutarc de Queronea3

Hi ha moltes llegendes i hipòtesis pròpies del món clàssic sobre la 

procedència de les tòfones. Una és la de Ciceró

 defensava que la tòfona 

era produïda per la combinació dels llamps amb l’aigua i la terra.  

4 , que en contra de 

Porfiri5

Altres pensadors van dir que podien ser òrgans reproductors d’alguns 

insectes o que podien ser productes minerals.   

, que les considerava filles dels Déus, les va considerar filles de la 

terra. 

Es pot afirmar que a l’Edat Antiga les tòfones es consumien més per les 

seves “virtuts afrodisíaques” que per les seves qualitats gastronòmiques. 

Així, Galé de Pèrgam, metge grec, recomanava la tòfona per a “produir 

una excitació general que predisposa a la voluptuositat”. 

 

Ibn Abdun (s. XII) prevenia contra la tòfona dient: “Que no es venguin 

tòfones al voltant de la mesquita major ja que és un fruit buscat pels 

llibertins”. 

                                                 
3 Historiador i assagista grec del s.II a.C 
4 Polític, filòsof, escriptor i orador romà ~s. I a.C 
5 Filòsof neoplatònic del s. III a.C 
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La primera referència escrita que hi ha a Espanya de la tòfona és del Dr. D. 

Andrés de Laguna (Segòvia 1510-1559), metge del Papa Juli III. Laguna va 

revisar i ampliar amb comentaris, anotacions i il·lustracions el clàssic grec 

Matèria Medicinal

 

 de Dioscòrides. Estava d’acord amb les idees del filòsof 

grec i va ampliar la seva obra fent-la molt més extensa. Es va publicar per 

primer cop a Salamanca l’any 1566.   

Al segle XVIII, concretament l’any 1711, el francès Joseph Pitton de 

Tournefort, considerat la màxima autoritat botànica de l'època, va afirmar 

que si una tòfona madura no es recollia i es desfeia a la terra, alliberaria 

vesícules que contenen grànuls que a la vegada es reuneixen en petits 

grups i originen noves tòfones.  

L’observació, duta a terme amb un dels primers microscopis va permetre 

veure els ascs6

També el 1711, un altre botànic francès, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, va 

assenyalar en les seves observacions sobre la tòfona la presència de 

vesícules que contenien grànuls i la preferència d’aquests organismes per  

viure en algunes espècies d’alzines.  

que contenien les espores. 

Alguns anys més tard, el botànic florentí Michelle va descriure les espores 

de la tòfona com a petites tòfones anomenades “trufinelles” capaces de 

desenvolupar-se al terra i convertir-se en formes macroscòpiques. 

 

 

 

                                                 
6Estructures en forma de sacs que després de la meiosi (divisió cel·lular) originen dins 
seu un número variable d’espores que seran expulsades amb força quan siguin 
madures. 
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És indiscutible que el culte a la tòfona correspon sens dubte a França i 

Itàlia i quan se li va a començar a donar més importància va ser al segle 

XIX. Qui va contribuir més en consagrar el valor gastronòmic de la tòfona 

va ser Brillat-Savarin.  

L’any 1825, el cèlebre gastrònom francès Jean Anthelme Brillat-Savarin, 

autor de famoses frases com: “Digui’m el que menja i li diré qui és vostè”, 

publicà el llibre La Fisiologia del Gust

Actualment alguns experts diuen que alguna de les substàncies volàtils de 

la tòfona conté les feromones

 on valora les característiques 

gastronòmiques de la tòfona i la denomina el diamant negre de la cuina. 

Pel que fa al caràcter afrodisíac que se li atribueix, Brillat-Savarin afirma en 

el seu llibre el següent: “el qui diu tòfona pronuncia una gran paraula que 

porta records eròtics i gastronòmics tant en el sexe que porta faldilles com 

en el sexe barbut”. Si més no, més tard afegeix: “La tòfona no és 

afrodisíaca, però en algunes ocasions determinades fa més tendres a les 

dones i als homes més amables”.  

7

 

 del porc senglar i que per aquest motiu, és 

un afrodisíac i atreu tant a aquests animals. De tota manera, el tema 

encara està obert i hi ha diversitat opinions.  

El cultiu de tòfones o truficultura, com s’anomena popularment, començà 

a donar-se a França a finals del segle XIX. Durant aquest període França va 

sofrir una greu pèrdua de la producció de raïm degut a l’aparició de la 

pesta fil·loxera. Els agricultors van intentar compensar la pèrdua conreant 

tòfones on abans hi havia vinyes. Aquests cultius es trobaven sobretot a 

les regions de Provença i  Périgord i es va conrear principalment  

                                                 
7 Substàncies químiques emprades per a la comunicació entre organismes individuals 
de la mateixa espècie percebudes primàriament pel sentit de l’olfacte. 
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tuber melanosporum (tòfona negra), també coneguda avui en dia com a 

trufa de Périgord pel seu principal lloc de cultiu.  

L’agricultor francès Joseph Talon va descobrir un mètode de cultiu que 

semblava ser eficaç. Fou usat però, en zones on no hi havia un tipus de 

terra adequada per a la producció de tòfones i per aquest motiu, va ser un 

fracàs. Tot i això, el mètode de Talon va permetre el desenvolupament 

d’altres tècniques com ara la desenvolupada per Lorenzo Mannozzi-Torini 

que explicaré amb més detall a l’apartat  9. El cultiu de la tòfona. 

Des de fa uns anys les investigacions al voltant de la tòfona es duen a 

terme als laboratoris de L’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, a 

Torí, i als laboratoris I.N.R.A (Institut National de Recherche Agronomique) 

a França. 

A Catalunya, el laboratori de Micologia Forestal & Aplicada a Vilanova i la 

Geltrú també està fent grans contribucions en aquest àmbit ja que és un 

dels pocs de tot Espanya que es dedica a la producció de plantes 

micorizades amb espores de tòfona. Aquestes, són utilitzades en 

truficultura i representen una part molt important del futur de la tòfona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 12  

 

3. ESPÈCIES DE TÒFONES  

Com ja he esmentat a la introducció, hi ha molta diversitat d’espècies de 

tòfones que varien en funció de factors com el clima,  el tipus de terreny o 

el període de l’any. Encara que hi ha una gran varietat de tòfones, n’hi ha 

que no són d’interès comercial. Un exemple en són les del grup 

Terfeziaceae o tòfones del desert.  

Aquest grup té tres gèneres: Terfezia, Tirmania i Mattirolomyces. 

Aquestes, creixen en regions més aviat desèrtiques i àrides com Iraq, 

Kuwait, el Sàhara o l’Aràbia Saudita. Es venen sobretot a Riyad (Aràbia 

Saudita) a preus molt baixos ja que no són molt valorades. 

Si més no, aquest treball està centrat en els tipus de tòfones que podem 

trobar a les terres catalanes. Quan parlem de tòfones gairebé sempre ens 

referim a la tòfona negra ja que és la que presenta una demanda més 

elevada al mercat, i per tant, la més valorada econòmicament.  

Els tres tipus de tòfones següents són els que es poden trobar a la 

Noguera juntament amb altres zones de la part oriental de la península: 

 

Tuber melanosporum:                                           

També coneguda com a tòfona negra 

o tòfona de Périgord. Al mercat 

mundial és la segona més important 

tenint per davant la tuber magnatum, 

més coneguda com a tòfona blanca.           2. Tuber melanosporum 

La tòfona negra és un bolet globular abonyegat. La seva forma és irregular, 

una mica arrodonida i no té peu. El seu peridi és negre brillant; algunes 

vegades amb un to vermell i és molt rugós. Presenta berrugues piramidals 
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truncades. La gleba o carn és blanca quan no està madura i es torna d'un 

to negre lleugerament violeta quan està madura. Les venes són fines i 

blanques. Les seves dimensions oscil·len entre les d'una nou i les d'una 

taronja. Tot i això, les seves característiques varien en funció de l’època de 

l’any. A la primavera és menor que una avellana i de color vermell. A 

l'estiu, quan ja ha crescut, és marró fosc i al final de la tardor comença a 

madurar i es va posant marró amb taques més clares fins a esdevenir 

totalment negra amb la superfície coberta de berrugues. 

A l'asc de 120x100μm8

Té una olor molt intensa i persistent que pot recordar a la dels plàtans 

madurs. 

 hi ha entre una i quatre espores de color marró. La 

mida d’aquestes està entre 35x26μm i estan rodejades d'unes espines 

petites i curtes. 

La tuber melanosporum viu sota terra i es recol·lecta a l’hivern amb l’ajut 

de gossos ensinistrats. És un excel·lent comestible i és molt apreciada 

sobretot a Espanya i França. Es troba en terrenys calcaris que van des dels 

100 metres fins als 1000 metres d'altura sobre el nivell del mar. Viu en 

simbiosi amb alzines, faigs, castanyers, avellaners, xops i pins.  

Madura des de novembre fins a la meitat de març vora d’alzines, roures, 

avellaners, pi roig i altres coníferes9

 

. La trufa negra és la que més es cultiva 

i la que s'intenta aconseguir a les plantacions.  

 

 

                                                 
8 Abreviatura de micròmetre. 1 µm = 0,000001m = 1 × 10-6 m 
9 Grup de plantes llenyoses, de tronc ramificat, productores de resines, de fulles sovint 
aciculars o esquamoses i flors unisexuals poc vistents, que inclou els pins, els avets, els 
xiprers, etc. 
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Tuber brumale:      

També es coneix com a tòfona 

magenca o tòfona de tardor. Té una 

forma irregular i la seva mida oscil·la 

dels 2 a 6cm. El seu peridi és negre i 

rugós amb berrugues d'1-3mm                         3.tuber brumale 

 d'alçada. La gleba és marró fosc i les venes de color blanc tot i que no són 

molt abundants. Té també una olor intensa i persistent. Als ascs,  de 

100x70μm s'hi troben entre tres i sis espores d’una mida de 31 x22μm de 

color marró clar rodejades d'unes espines petites de 4-5μm de longitud. 

Aquesta trufa és poc abundant a Espanya i moltes vegades es confon a 

simple vista amb l'autèntica tòfona negra. Viu en simbiosi amb alzines, 

faigs i avellaners. Prefereix els terrenys amb gran quantitat d'humus10

 

 i 

madura des de novembre fins a finals de març. N'és possible el cultiu tot i 

que no es practica.    

Tuber aestivum:  

També anomenada tòfona d’estiu 

o pageresa. Té una forma molt 

irregular, de globulós a abonyegat,  

sovint amb depressions.  La seva           

                     4.Tuber aestivum               superfície és negra, aspra i està coberta 

amb  berrugues piramidals grans fortament adherides a la carn. La gleba 

és d’un color blanc clar amb tons marrons. Té un gran nombre de venes 

                                                 
10 Part orgànica i fosca del sòl formada per l’alteració total o parcial de matèria    
orgànica d’origen vegetal i animal. 
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blanquinoses de gruix irregular. La seva olor és més suau i delicada que la 

de la tòfona negra. 

Es troba en simbiosi amb les alzines i avellaners. Madura de juny a 

novembre, algun any des de març. De totes maneres, podem trobar-la a la 

venda tot l’any i per aquest motiu, entre d’altres, el seu preu és molt 

inferior al de l’anterior. 

 

Les anteriors són les que es poden trobar a les nostres terres i a la majoria 

de zones de la part oriental de la península. Les explicades a continuació 

no són pròpies d’aquí però són comestibles i algunes poden trobar-se 

també a d’altres zones de la part oriental de la península i a altres països. 

 

Tuber magnatum:   

També anomenada tòfona blanca. És 

la més apreciada i probablement la 

més coneguda a nivell mundial. Pot 

arribar a assolir les dimensions d'una 

poma. Té el peridi pàl·lid i llis. El 

color de la gleba pot variar segons 

l’arbre amb què visqui en simbiosi.                 5. Tuber magnatum 

En el cas de l’alzinera és d’un color marró clar;         

en el del xop i el salze de color blanc i en el del til·ler d’un color 

lleugerament vermell. Té unes venes blanquinoses molt fines. A l'asc de 

30-50 x 32-42 μm s'hi troben d'una a tres espores. Té una olor intensa. Viu 

en simbiosi amb alzineres, xops, salzes i til·lers on la terra és calcària o 

argilosa. Es troba principalment a la Itàlia septentrional i als Apenins; a 

França, Suïssa i als països de l’antiga Iugoslàvia. Madura de setembre a 
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desembre. Aquesta trufa té un sabor molt intens i agradable i per això és 

molt apreciada a Itàlia on ja es cultiva. Cal afegir que es menja crua ja que 

sinó perd tot el seu aroma. Assoleix els preus més elevats del mercat amb 

valors d’entre 4.000 i 5.500€/kg.  

 

Tuber uncinatum:  

Coneguda a França amb el nom de 

truffe de Bourgogne. 

Es troba en terrenys argilosos dels 

tossals. En algun cas es pot confondre 

amb la trufa d'estiu però aquesta té la           6. Tuber uncinatum 

gleba més fosca i també una olor més                         

intensa. Les berrugues són normalment més petites. Les espores tenen 

unes dimensions de 15-50 x 17-38 μm. 

És una tòfona de gran qualitat però tan sols es troba en una àrea 

localitzada d'Itàlia (Apenins septentrionals i als Prealps). 

Madura des de mitjans de setembre fins a finals de gener. Es pot cultivar. 

 

                                                                

Tuber mesentericum: 

Pròpia d’Itàlia. Té el peridi negre, 

amb berrugues petites de 2-4mm 

d'amplada però espesses i amb una  

                    7.Tuber mesentericum            forma pentagonal. 

 La gleba és des de blanca fins a marró fosc i té les venes blanquinoses. A 

l'asc hi ha entre una i tres espores de color castany clar de 27-53 x 23-77 

μm. Té una olor semblant a la del iode. Viu en simbiosi amb alzines, faigs, 
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avellaners i boix grèvol. Es troba en les zones meridionals i a una alçada de 

fins a 1600 m.  

Madura des de setembre fins a finals d'abril. Es pot cultivar. 

 

Tuber indicum:  

El cas d’aquesta tòfona és ben 

curiós ja que és poc apreciada al 

seu país d'origen (Xina) i 

s'exporta en grans quantitats als 

mercats europeus pel seu baix 

preu i la seva semblança a la 

Tuber melanosporum (tòfona negra)               8.Tuber indicum 

 tant en el seu color com en la seva textura. Si més no, es diferencia molt 

fàcilment pel seu tret més important: no té cap aroma. Solament serveix 

per adornar el plat. Es ven fresca i en conserva i el seu preu és molt 

inferior al de la Tuber melanosporum. De fet, es ven en conserva a preus 

de 2 o 3€ uns 500 g.  

Es coneix per varis noms: Tuber himalayense, Tuber pseudohimalayense i 

Tuber sinense. Cal dir però, que els estudis moleculars diferencien la Tuber 

himalayense de la Tuber indicum classificant la primera com una tòfona 

més escassa i de millor qualitat. De tota manera, no hi ha cap garantia que 

en l’etiqueta de compra estiguin diferenciades l’una de l’altra.  

Els seus ascs tenen de 1 a 5 espores de 22-38 x 20-32 µm al seu interior. 

Viu en simbiosi amb pins de muntanya a altituds de 2000-2500 m per 

sobre del nivell del mar. Maduren de novembre a març.  
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Tuber albidum:   

També coneguda com a Tuber 

Borchii, s'assembla a la Tuber 

magnatum però és molt més 

petita i l'aroma és diferent. No és 

més gran que un ou de gallina. Es 

comercialitza a Itàlia amb el nom 

de “bianchetto” o “marzuolo” i a França             9.Tuber albidum 

com a “blanquette”. Té el peridi blanc però es torna d’un color groguenc. 

La gleva és d’un lleuger to vermell, castany o violeta (varia segons l’arbre 

amb que està en simbiosi). Té poques venes, les quals són blanques amb 

una lleugera variació de pigment depenent també de l’arbre amb que viu 

en simbiosi. A l'asc es poden trobar fins a quatre espores de color castany 

clar de 19-55 x 16-35 μm. Viu en simbiosi amb pins tot i que també creix 

amb alzineres, faigs i xops. Es troba normalment a cotes baixes en sòls 

calcaris, sorrencs i ben drenats tot i que és una espècie poc exigent que 

s'adapta a molts medis. Madura de gener a abril i per aquest motiu també 

s’anomena tòfona blanca de primavera. És cultivable.  

 

Tuber macrosporum:  

És una trufa de gran qualitat que es 

troba a Itàlia. Es comercialitza com a 

Tuber nigrum ja que no és acceptada 

per la Llei 586 del 17 de juliol de 1970 

que regula la recol·lecció i el comerç de 

tòfones a Itàlia.                                                  10.Tuber macrosporum 
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Té un color com el del ferro oxidat amb berrugues petites i xafades. Les 

seves dimensions no superen les d'un ou. A l'asc s'hi troben d'una a tres 

espores de 40-80 x 30-55 μm i de color castany fosc. 

Viu en simbiosi amb l'alzinera, el salze, els xops, la carpa i els bedolls. 

Madura des de l'agost fins al desembre. Es pot cultivar. 

 

Tuber malençonii:  

Aquesta espècie és relativament recent ja que va ser classificada l'any 

1978. Es troba al sud de França i a Itàlia en quantitats menors. És una 

tòfona  petita. Al peridi té berrugues baixes, quasi planes, poligonals que 

tenen de quatre a sis costats. És de 

color castany fosc recobert d'una 

capa de miceli blanca. La gleba és 

grisa i té unes venes blanques. A l'asc 

s'hi troben de dos a vuit espores de 

color castany clar que tenen unes 

mides  de 23-41 x 20-28 μm. La seva                 11. Tuber malençonii 

 olor recorda a la del formatge. Aquesta trufa creix en terrenys argilosos i 

calcaris. Acostuma a viure en simbiosi amb alzineres. Madura des de finals 

d'hivern fins a la primavera. Es pot trobar al mercat tot i que té poc valor. 
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4. FALSES TÒFONES 

Les falses tòfones són fongs que de la mateixa manera que les tòfones, 

comencen el seu desenvolupament sota terra, és a dir, són hipogeus. 

Aquests, acaben sortint a la superfície per completar el seu 

desenvolupament i s’obren en forma d’estrella. Es confon amb les tòfones 

durant el període en que està 

enterrat sota terra, tancat. En 

aquests casos cal fer un tall per 

poder veure el seu interior. 

Normalment es confon per 

Scleroderma polyrhizum o bé 

Pisolithus arhizus.                                   12.Scleroderma polyrhizum 

La primera presenta una pell molt gruixuda, dura i de color marró. El seu 

interior és de color negre amb taques blanques. Les veritables tòfones mai 

tenen aquesta pell tan gruixuda.  

 

Tots els Scleroderma es consideren tòxics i poden produir trastorns 

gastrointestinals. A més, no es poden comercialitzar segons el decret 

30/2009 del 16 de gener, pel qual s'estableixen les condicions sanitàries 

per a la comercialització de bolets per a ús alimentari.  
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Pel que fa a Pisolithus arhizus, si observem el seu interior, podrem veure 

que està constituït per nombroses cel·les que contenen una mena de 

pèsols que van canviant d'aspecte i color a mesura que maduren (grocs en 

la seva part inferior, marró en la seva part mitjana, i d’un marró més clar 

en la seva part superior). Es considera comestible.  

 

 

 

 

 

 

13.Pisolithus arhizus 
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5. EL CICLE BIOLÒGIC  

 
                                           14. Cicle biològic d’una tòfona  

El cicle vital de la tòfona està fortament lligat al de l’arbre amb què viu en 

simbiosi. Per tant, el moment en què la tofonera11

6. La micoriza.  

 (popularment 

anomenada “tofera”)  comença a produir tòfones depèn en gran mesura 

de l’arbre al que el fong està associat.  En el cas de l’avellaner per 

exemple, tarda de quatre a cinc anys mentre que en el cas de les alzines i 

els roures pot arribar a tardar uns deu anys. El nombre de tòfones que es 

produeix també varia en funció de l’espècie de l’arbre. Aquesta associació 

simbiòtica entre les arrels d’un arbre i un fong, en aquest cas, la tòfona, 

s’anomena micoriza. Aprofundiré més en aquest concepte en l’apartat   

El procés comença quan el miceli de la tòfona s’instal·la en un terreny. 

S’aprecien uns símptomes evidents de la presència del miceli en la 

superfície ja que tota la vegetació s’asseca deixant el sòl pràcticament nu. 

                                                 
11 Indret on es produeixen les tòfones. 
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Això és degut a què la tòfona desprèn unes substàncies al·lelopàtiques 

(tòxiques per la majoria de plantes) que inhibeixen el creixement de 

vegetació al voltant de la planta eliminant així la competència per als 

nutrients del sòl.    

Com que la tòfona no conté cloroplasts ni clorofil·la, tots els nutrients que 

necessita per dur a terme les seves funcions vitals han de ser  

transformats a les fulles de l'arbre amb el qual conviu en simbiosi. És a 

nivell de la micoriza on es produeixen els intercanvis nutritius de la 

simbiosi. L'arbre aporta a la tòfona hidrats de carboni procedents de la 

fotosíntesi mentre que el fong proporciona sals minerals (fòsfor) a l'arbre. 

 

El cicle biològic de la tòfona comença amb la germinació de les espores. 

Abans d'això però, és molt important la disseminació de les espores. Les 

diferents etapes del cicle biològic són les següents: 

 

-Disseminació de les espores

Es produeix entre finals d’hivern i 

inicis de primavera. 

: 

Quan la tòfona està en plena fase 

de maduresa ha d'alliberar les 

seves espores. La seva olor tan 

intensa atreu diferents espècies 

d’animals que faran possible la 

disseminació de les espores. El 

 cas més comú és el del porc        15.Espores dins de l’asc de Tuber melanosporum 



 
 24  

senglar que furga a la terra fins que troba la tòfona que li servirà 

d'aliment. Aquest, facilitarà la dispersió de les espores en el moment en 

què se li quedin petites porcions enganxades als llavis o al pèl. 

                                                                 

 A part del senglar trobem altres animals com els teixons o les guineus que 

també facilitarien aquest procés. Cal destacar el paper que tenen en 

aquest procés els insectes. La mosca de la tòfona (Helomyza tuberivora) 

pon els ous a les tòfones madures i les seves larves es desenvolupen i 

s'alimenten al seu interior. D'aquesta forma, la mosca podria contribuir a 

la disseminació de les espores ja que aquestes poden quedar enganxades 

a les pilositats dels individus adults. 

Cal afegir que no es produeix una verdadera disseminació (que tindrà 

tòfones resultants) fins que les espores poden sortir de l'asc, és a dir, fins 

que la tòfona no ha madurat completament.  

 

-Germinació de les espores

Les espores alliberades són arrossegades pels agents meteorològics i 

enterrades al terra. Amb la temperatura, humitat i pressió adients, les 

espores començaran a germinar, és a dir,  a transformar-se per donar lloc 

a un nou individu. La germinació consisteix en l’emissió d'un filament molt 

fi del miceli o hifa. Aquesta etapa es produeix entre l'abril i el maig.  

:    

 

Com ja he mencionat a la introducció de l’apartat, el miceli és incapaç 

d'alimentar-se per si sol i depèn directament de l'arbre amb què viu en 

simbiosi per poder obtenir hidrats de carboni. Hi ha dos fases per arribar a 

la simbiosi:  

-Simbiosi del miceli i l'arbre: 
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• Infecció de l'arrel: 

El miceli de l'espora busca alguna arrel amb què tenir contacte. Aquest 

procés s’ha de fer ràpidament ja que del contrari l’espora morirà en 

esgotar els seus nutrients. Un cop ho hagi aconseguit començarà a formar 

la micoriza. 

 

• Infecció secundaria: 

Les hifes (filaments) que parteixen de la micoriza infecten altres arrels 

formant un conjunt de micorizes bastant compacte. 

Un cop l'arrel està infectada desapareixeran els pèls absorbents i l'única 

funció d'aquesta serà la de transport ja que la funció d'absorció d'aigua i 

de sals solubles correspon al miceli del fong. 

 

Durant varis anys (depenent de l’arbre amb què està en simbiosi) es 

propaga la infecció en una àrea generalment circular i sense herba degut a 

la presència de les substàncies al·lelopàtiques, com ja he explicat 

anteriorment. Al període de l’any corresponent i amb les condicions 

requerides es formarà la tòfona. 

-Maduració: 

Entre els mesos de maig i juny part dels filaments del miceli comencen a 

especialitzar-se formant grups i es compacten donant lloc a un petit nucli 

que continuarà creixent (si plou regularment a l’estiu) fins a aconseguir la 

tòfona. A la tardor, amb l’arribada del fred, el miceli deixa de créixer. La 

tòfona queda aïllada de les micorizes i s'inicia la seva maduració durant 

l’hivern.  

Durant el llarg període de maduració, la tòfona adquireix un aroma, color i 

gust característic.  
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Tot i que no totes les espècies de tòfona tenen el mateix període de 

maduració, és a dir, que els seus períodes de major producció són 

diferents, el cicle és el mateix per a totes. En aquest quadre es pot 

observar els diferents tipus de tòfona i els seus períodes de maduració: 

 

Períodes de maduració (mes a mes) 

 G F M A Mg J Jl A S O N D 

T.melanosporum * * * · - - - - - - * * 

T.brumale * * * · - - - - - - * * 

T.aestivum - - - - * * * * * · · · 

T.uncinatum · · - - - - - - * * * * 

T.mesentericum * · · - - - - - * * * * 

T.indicum * * * · - - - - - - * * 

T.albidum  * * * * · · · - - - - - 

T.magnatum  · · - - - - - - * * * * 

 

Llegenda:

* període de major producció (maduració completa) 

    

·  període de baixa producció 

-  període de producció nul·la 
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La tòfona es diferencia en dues parts essencials: una part és la que conté 

les espores encarregades de propagar l'espècie (els ascs) i l'altra la 

formada per l'aparell vegetatiu o miceli mitjançant el qual es nodreix. 

6. LA MICORIZA 

La micoriza és l’agrupació simbiòtica de les arrels d’un arbre amb el miceli 

d’un fong. Per tant, aquesta és l’òrgan d’intercanvi de substàncies 

d’aquests dos éssers vius.  

Etimològicament, micoriza procedeix del grec mycos (fong) i rrhiza (arrel). 

L’agrupació simbiòtica que produeix la micoriza és la majoria de cops 

mútua, com és el cas de la tòfona amb 

l’arbre en qüestió, però en algunes 

ocasions pot ser patogènica perjudicant 

un dels éssers involucrats.  

La micoriza està constituïda per una arrel 

molt fina rodejada i penetrada pel miceli 

d'un fong.                                                

                                                                                             

 

                                                                                      16. Micoriza      

Depenent del grau de la fusió entre l'arrel i el fong podem classificar la 

micoriza en:                                                                    

-Micoriza peritròfica

L'arrel està recoberta per una capa fina de miceli que no l’arriba a 

penetrar. 

: 

-Micoriza endotròfica

El miceli es situa a l'interior de les cèl·lules de l'arrel i només es pot 

observar amb l’ajuda del microscopi. 

: 
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-Micoriza ectotròfica

És un estat entremig de les 

dues anteriors. En aquesta, el 

mantell d’hifes cobreix l'arrel i 

hi penetra intercel·lularment. 

Aquest tipus de micoriza és el 

més freqüent degut a les   

nostres condicions ambientals.                 17. Micoriza ectotròfica          

: 

Externament, produeix un augment de grossor de les arrels terminals 

degut a la presència del mantell i a la vegada dóna al conjunt d’arrels un 

aspecte de corall.    

L'estructura està formada pel mantell d’hifes que recobreix l'arrel formant 

l'anomenat reticle de Hartig. Podem dir per tant que el fong no arriba a 

entrar a l'interior de la cèl·lula sinó que es queda entre els tàbics que 

separen les cèl·lules. 

 

Els avantatges per a l'arbre d’una simbiosi són: 

-La millora de la capacitat d'absorció de nutrients ja que la micoriza 

incrementa la superfície de contacte entre l'arrel i la terra. El sistema 

radicular s'amplia a través del miceli estès pel terra i aquest és capaç 

d'absorbir substàncies simples que a través de la micoriza passen a l'arrel i 

a la resta de l'arbre. Això fa que l’arbre pugui obtenir més nitrogen, fòsfor 

i potassi. 
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-L'obtenció d'un millor sistema contra malalties criptogàmiques12

 A més, la tòfona desprèn, com ja he mencionat abans, substàncies 

al·lelopàtiques que eviten la competència d'altres espècies vegetals 

formant així una zona sense vegetació. Aquest fenomen es dóna entre el 

4rt. i el 10è any de plantació (en funció de l’espècie llenyosa).  

 gràcies a 

la millor nutrició i a la capa biològica de protecció constituïda pel mantell 

d’hifes de les micorizes que suposa una barrera d'entrada d'agents 

paràsits. 

 

-La possibilitat a algunes espècies forestals d' adaptar-se a sòls que per les 

seves condicions d'extrema escassetat de nutrients o per l'excés d’algun 

component no podrien sobreviure. 

 

Totes aquestes millores han estat experimentades en diferents ocasions, 

per exemple, les de Hatch (1937) en les que es va comparar el contingut 

de potassi, nitrogen i fòsfor en un pi silvestre micorizat i en un pi silvestre 

no micorizat obtenint el següent resultat: 

                                 

 Pi no micorizat* Pi micorizat 

Potassi 100 175 

Nitrogen 100 186 

Fòsfor 100 334 

  (Contingut en %) 

*Suposant que la quantitat de cada component en un pi no micorizat és   

d’un 100%. 

                                                 
12  Malalties causades per paràsits que poden ocasionar per exemple, putrefacció o 
floridura.  
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En aquest experiment queden reflectits els avantatges de la micorizació. 

Tot  i això, aquests resultats també s'obtindrien si s’adobés la terra. 

Com és evident, el fong també obté avantatges ja que el benefici és com 

he dit, mutu. Els avantatges són els següents: 

 

-L'obtenció de glúcids i aminoàcids que s’elaboren a les fulles de l'arbre i 

són transportats fins a les arrels on el fong és capaç d'absorbir-les. Si no 

fos així, la tòfona seria incapaç de sintetitzar-les de manera autònoma. 

 

-Les micorizes constitueixen un nucli de pervivència per al fong i és des      

d'on es propaga als arbres més pròxims. 
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Els arbres que acostumen a estar en simbiosi amb la tòfona són: 

7. VEGETACIÓ AMB QUÈ VIU EN SIMBIOSI 

 

-l’Alzina

Es divideix en dues espècies: Quercus ilex (alzina de fulla llarga) i 

rotundifolia (alzina de fulla curta). L'alzina de fulla llarga té fulles poc 

peludes, relativament allargades i la capçada d'un verd intens i fosc. Pot 

arribar a tenir més de 20 m.  

:                                             

Es troba principalment a les comarques llevantines (part de la Garrotxa i 

d'Osona, l'Empordà, la Selva, el Vallès, el 

Maresme i a les illes Balears). L'alzina de fulla 

curta té fulles força peludes, àmpliament 

el·líptiques i de capçada d'un to grisenc clar. 

S'estén per les comarques de l'interior i 

predomina al País Valencià. S'adapta 

pràcticament a qualsevol tipus de terreny 

(silícic, calcari i guixenc).                                                                           

Les arrels d’aquest necessiten assolir més 

profunditat com menys precipitacions hi ha.                18. Alzina 

De fet, ja durant el seu període inicial de germinació introdueix una arrel 

poc dividida per assegurar-se l’aigua en períodes secs. 

Quan s'ha format l'arrel principal es comença a ramificar en altres de 

superficials que són les que tindran el 95% de la micoriza. En el cas de 

l’alzina, és indiferent l'espècie per a la producció de la tòfona i per aquest 

motiu és l'arbre més adequat per a les plantacions de tòfones. Acostuma a 

produir a partir dels vuit anys. Normalment viu en simbiosi amb Tuber 

melanosporum, Tuber brumale i Tuber aestivum.  
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-l’Avellaner

Arbre caducifoli de la família de les betulàcies. Té les fulles grosses i 

arrodonides. El seu sistema radicular és 

molt abundant i té les arrels molt 

superficials. Per aquest motiu és una 

espècie molt propensa a ser 

micorizada. 

 (Corylus avellana):              

Es troba a la part nord d’Espanya de 

forma natural però es pot trobar                              

pràcticament a tota la resta cultivada. 

Requereix molta humitat. 

Per tant, si es cultiva, s'ha de llaurar per tal          19.Avellaner 

de contribuir a la retenció de l'aigua al terra. S'adapta a tot tipus de 

terreny tot i que prefereix els terrenys frescs i profunds.  

Tendeix a ombrejar i humitejar el terra fet que afavoreix la producció de  

Tuber brumale, Tuber mesentericum i Tuber eastivum.  

És micorizat fàcilment i al produir tòfones més ràpidament que l’alzina és 

més acceptat per al cultiu. Acostuma a produir a partir dels quatre anys. 
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-El Coscoll

Arbust perennifoli de la classe de les 

magnolieres i de la família de les 

fagàcies. Té les fulles brillants amb el 

marge sinuós i punxent. Això i la seva 

alçada és el que el distingeix 

principalment de l’alzina ja que a l’igual 

que aquesta també produeix glans.  

 (Quercus coccifera):  

Els glans són grossos i amb la cúpula una                  20.Coscoll 

mica punxents. Té uns quatre metres d’alçada. Creix en indrets secs i 

assolellats, principalment sobre sòl calcari. Es troba a gairebé tot Espanya 

excepte a les zones més plujoses i més fredes ja que necessita unes 

temperatures mitges superiors a 3°C en el mes de gener. Acostuma a viure 

de forma natural a la part baixa d'un turó de pins. 

El seu sistema radicular és poc profund, amb arrels més superficials que 

l'alzina formant mates molt espesses. Té molta facilitat per a rebrotar per 

això podem trobar-ne regions plenes.  

 

 

-El Roure

Arbre caducifoli pertanyent a la família de les fagàcies. A Catalunya n'hi ha 

set espècies diferents però pel que fa a la producció de tòfones cal 

destacar els següents: 

: 
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-EI roure negre

Té les fulles lobulades, amb una 

espècie de pilositat molt curta i 

blanca. El seu sistema radicular té 

moltes ramificacions. Viu en llocs 

humits on les temperatures mitges 

del mes de gener són de -3 a 0 °C. El 

terreny ha de ser calcari. 

 (Quercus pubescens):  

És una espècie bastant utilitzada en la 

plantació de tòfones tot i que la seva lentitud        21. Roure negre 

de creixement fa que sovint es substitueixi  

per l'avellaner. Produeix normalment Tuber melanosporum.  

 

-El roure de fulla gran

Té les fulles grans amb lòbuls força profunds i 

arrodonits. Pot arribar a fer fins a 35 m. Viu en 

terrenys calcaris i silícics. Acostuma a trobar-se 

al peu de la muntanyes encara que es pot 

trobar fins als 1800 m d’altitud. Es troba a la 

meitat septentrional de la península. Li resulten 

perjudicials les gelades de primavera. Acostuma 

a viure en simbiosi amb la Tuber aestivum.              22.Roure de fulla gran  

 (Quercus petraea):  
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-El roure martinenc

És el roure comú. Té les fulles 

estretament ovalades amb dues 

orelletes a la base del limbe i el pecíol 

curt. El peduncle de les glans és molt 

llarg. Viu en sòls humits i profunds. 

Acostuma a viure en simbiosi amb la 

Tuber melanosporum i la Tuber 

magnatum, les més apreciades del 

mercat. Inicia la producció a partir dels 

vuit anys. 

 (Quercus robur):  

                                                                                 23.Roure martinenc 

-Altres arbres que també viuen en simbiosi amb les tòfones encara que no 

tant freqüentment són els següents: 

 

-l’Avet

Arbre monoic de la família de les pinàcies i de 

fulla perenne. Té les fulles linears, verdes per la 

cara superior i amb dues línies cèries a la 

inferior.  

 (Abies alba):  

Les branques són perpendiculars al tronc seguint 

una estructura de pisos superposats. Són arbres 

molt alts i viuen en zones fredes. Creix 

abundantment a Catalunya, sobretot als 

Pirineus. Les espècies de tòfona que tenen més 

tendència a viure en simbiosi amb aquest són la                    24.Avet 

Tuber nigrum i la Tuber albidum. 
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-El Bedoll

Arbre caducifoli de la família de les 

betulàcies. Té l'escorça blanca, les fulles 

petites, triangulars i denses. Prefereix sòls 

àcids, humits i fèrtils trobant-se sovint 

prop dels rius. Creix en zones fredes de 

fins a 2700 m. 

 (Betula pendula):  

Es pot trobar als Pirineus i la zona central 

de la península. Les espècies de tòfona 

amb que més conviuen són la Tuber 

mesentericum, la Tuber aestivum i la Tuber                25.Bedoll  

macrosporum. Sovint també s’ha trobat la Tuber nigrum.  

 

-El Castanyaner

Arbre de la família de les fagàcies. Té les fulles 

dentades. Viu en climes temperats molt 

diferents (atlàntic, continental i mediterrani) a 

una certa altitud i en sòls àrids. És propens a la 

simbiosi. Viu en simbiosi amb la Tuber 

aestivum  i amb la Tuber nigrum.            

 (Castanea sativa):  

 26.Castanyer                                                                                                 

- El Faig

Arbre de la classe de les magnolieres i de la família 

de les fagàcies. Té les fulles ovalades caduques 

amb el marge sinuós i ciliat. Viu en climes humits i 

no aguanta ni la sequera ni els freds molt forts. 

 (Fagus sylvatica):            

 

        27. Faig 
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Prefereix els terrenys amb un bon drenatge i calcaris de les zones 

muntanyoses. Viu en simbiosi especialment amb la Tuber brumale, la 

Tuber mesentericum i la Tuber aestivum tot i que també es pot trobar amb 

la Tuber nigrum. 

 

-El Noguer

És un arbre monoic de la família de les 

juglandàcies. És caducifoli i la seva fusta és 

força apreciada. El Juglans regia és la única 

espècie de noguera que es troba de forma 

natural a les nostres terres. Per les seves 

característiques les trufes que més  hi 

conviuen són la Tuber mesentiricum i la Tuber 

aestivum.                                                                          28.Noguer 

 (Juglans regia):  

 

-El Salze

Gènere d'arbres i arbustos caducifolis i 

dioics de la classe de les magnolieres, de la 

subclasse de les dil·lènies i de la família de 

les salicàcies. Té les fulles alternes i simples. 

Les seves flors són unisexuals. Viu en zones 

humides. Es troba en simbiosi amb la Tuber 

melanosporum i la Tuber aestivum.                                  29.Salze 

 (Salix):  

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Willow.jpg�
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-El Til·ler

Arbre caducifoli de la classe de les 

magnolieres, de la subclasse de les 

dil·lènies i de la família de les tiliàcies. Té 

les fulles simples i esparses, cordiformes, 

amb el marge serrat i la base asimètrica. 

Prefereix terrenys frescs i profunds. És un 

bon simbiont de la Tuber aestivum i la 

Tuber melanosporum. Degut a les seves                           30.Til·ler 

 (Tilia):  

característiques però, també s’utilitza en els cultius de Tuber magnatum. 

 

-El Vern

Arbre caducifoli de la classe de les magnolieres i de la 

família de les betulàcies. Té les fulles ovalades i una 

mica enganxoses amb el marge doblement serrat. 

Prefereix els terrenys humits i argilosos. És simbiont 

amb la Tuber nigrum i la   Tuber macrosporum.  

 (Alnus glutinosa):     

                                                                                                                31.Vern 

-El Pollancre

Arbre caducifoli de la classe de les magnolieres, de 

la subclasse de les dil·lènies i de la família de les 

salicàcies. Conegut popularment com a “xop”. Té la 

capçada ovada, les fulles verdes romboïdals amb el 

marge dentat. Com que viu en diferents terrenys és 

possible el cultiu d'una gran varietat de tòfones. 

Normalment però, es troba en simbiosi amb la  

 (Populos):  

Tuber aestivum.                                                                                32.Pollancre 
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L'àrea de distribució de la tòfona depèn principalment de les condicions 

ambientals. Aquestes però, no són l’únic factor determinant ja que pot 

donar-se el cas que dues espècies llenyoses en les mateixes condicions no 

donin el mateix resultat. 

8. L’AMBIENT DE LA TÒFONA  

De tota manera, cal parlar de l’ambient de la tòfona ja que és un 

component molt important per a al cicle vital d’aquesta. Les condicions 

del seu entorn són les següents: 

 

• El clima

Pel que fa al clima cal parlar sobretot de les precipitacions. La tòfona 

necessita entre 500-900 l/m2 de pluges de les quals 100 l/m2 haurien de 

ser entre el juliol i l'agost; és a dir, que l’estiu no pot ser sec. La primavera 

tampoc ha de ser seca. L'hivern, pel contrari, ha de ser sec per tal que les 

trufes puguin madurar sense podrir-se. Les calamarsades també poden ser 

importants per al desenvolupament de la tòfona ja que causen una 

caiguda de les fulles fent que l'arbre es debiliti i que el miceli del fong 

pugui penetrar a les arrels. Això li permetrà obtenir nutrients més 

fàcilment.  

: 

Les temperatures són un altre factor important. La tòfona es troba a les 

regions de clima mediterrani o continental on la temperatura mitja de 

l'estiu és de 22-32°C i la temperatura del mes més fred és de -2 a -6°C, és a 

dir, el clima és extrem en les diferents estacions. De fet, les tòfones 

necessiten climes amb marcades diferències estacionals per al seu òptim 

desenvolupament. Per aquest motiu, la costa no és el lloc adient per al 

creixement d’aquests fongs ja que el seu clima és temperat.  
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•La fisiografia

Cal parlar també de l'altitud a la que es troba normalment un terreny 

productor de tòfones i també del pendent i l’orientació d'aquest. 

: 

Arreu d’Espanya les tòfones es solen trobar a 600 m sobre el nivell del mar 

fins als 1500. Malgrat això, les millors tofoneres es troben prop dels 1000 

m. A França en canvi, es troben entre els 100 i els 1400 m sobre el nivell 

del mar.  

Pel que fa a l'orientació el terreny, en zones d’altitud considerable 

acostuma a trobar-se orientat cap al sud per tal que hi toqui el sol del 

migdia. En llocs a no molta altitud és preferible una altra orientació on el 

sol no hi toqui directament ja que la terra ja té una elevada temperatura. 

La inclinació del terreny no ha de ser molt pronunciada ja que si té molt 

pendent la terra no podrà filtrar l’aigua. Pel contrari, tampoc ha de ser un 

terreny pla ja que l'aigua s'hi quedaria entollada i provocaria excessos 

d’humitat si no es disposa d’un sistema de drenatge. Per aquest mateix 

motiu tampoc és bo que sigui un terreny profund i es preferent que tingui 

un bon drenatge.  

 

• El sòl

S’acostuma a formar sobre terrenys calcaris. El terreny més indicat és 

aquell que conté quantitats elevades de carbonat de càlcic (CaCO3) i que 

té un pH bàsic, és a dir, que té un valor superior a 7. Els valors òptims són 

entre 7,5 i 8. Aquest tipus de terreny és adequat perquè té una bona 

capacitat de filtració d’aigua. A més, si és un sòl on hi ha activitat biològica 

subterrània com la presència de formiguers aquest, serà més ric i tindrà 

una millor ventilació. El terreny no ha de ser ni molt argilenc ni arenós. Els 

que són més aconsellables són aquells que tenen més arena que argila ja 

: 
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que un sòl argilós entollaria l’aigua i com ja he dit, provocaria un excés 

d’humitat.  

El sòl ha de ser bastant abundant en pedres ja que aquestes faciliten el 

drenatge del sòl, aporten calç, contribueixen a mantenir el sòl humit. 

A més, quan es troben a la superfície eliminen el xoc de les gotes de la 

pluja frenant els processos d'erosió. 

La matèria orgànica ha de ser abundant a la superfície ja que a mesura 

que augmenta la profunditat hi haurà menys matèria orgànica. De fet, els 

tofonaires recomanen omplir el forat d’on s’ha extret la tòfona de fulles 

seques per a proporcionar-li directament matèria orgànica a la tofonera. 

Tot i això, no resulta beneficiós abonar la terra amb fem ja que posa grans 

quantitats de nutrients a disposició de l'arbre que pot arribar a prescindir 

de la micoriza i del miceli de la tòfona i en conseqüència, ocasionar una 

davallada de la producció del cobejat bolet.  

Les condicions edafològiques13

 

 d’un terreny adequat per a la producció de 

Tuber melanosporum o tòfona negra són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Fa referència a les característiques de la relació entre el sòl i les plantes.  



 
 42  

 

 Tuber melanosporum   

CaO14 (%) >0,5    

Matèria orgànica 

oxidable (%) 

1,5 - 8    

CaCO3
15

 (%)  
10 - 75 

Nitrogen (%) 0,1 - 0,3 
 

pH 7,5 - 8,5 

Fòsfor (ppm16) 12 - 18 

Magnesi intercanviable 

(ppm)  

>100 

  Textura Equilibrada 

  Estructura Granulosa  

 

 

- Aquestes dades són les que es tenen en compte en el moment de 

preparar el terreny per a que posteriorment es procedeixi a la implantació 

de la tofonera. Per a això, es pot utilitzar arbres joves que ja continguin el 

fong a les arrels o bé arbres joves tractats que han estat prèviament 

micorizats. Aprofundiré més en aquest tema a l’apartat que hi ha a 

continuació. 

 

 

                                                 
14 Òxid de calci o calç viva. 
15 Carbonat càlcic. 
16 Parts per milió. 



 
 43  

9. EL CULTIU DE LA TÒFONA
 

     

El cultiu de tòfones o truficultura com és popularment conegut, consisteix 

en la plantació d’arbres micorizats en un terreny prèviament tractat amb 

la finalitat que aquests, a la llarga, produeixin tòfones. Hi ha diferents 

mètodes per a l'obtenció d'arbres micorizats: 

 

-El mètode de Talon

Com ja he explicat a l’apartat 2. Història de les tòfones, Talon fou un 

botànic que va desenvolupar aquest mètode al segle XIX amb l’arribada de 

la fil·loxera a França. Si més no, aquest fou un fracàs.  

: 

Aquest mètode es basa en la sembra de llavors d’arbres productors de 

tòfones (com per exemple l’alzina o el coscoll ja micorizats)i que aquestes 

per si soles ja produeixin tòfones. És a dir que es creu en la capacitat 

innata de les llavors per a produir tòfones. 

Aquest mètode es troba actualment en desús ja que els seus resultats són 

nuls. Si més no cal esmentar-lo ja que fou el primer mètode pensat per al 

cultiu de tòfones i a partir d’aquest s’han desenvolupat els exposats a 

continuació.  

 

-El Mètode Mannozzi-Torini

Aquest mètode es duu a terme a l’octubre i de la mateixa forma que 

l’anterior consisteix en la recol·lecció de llavors d’arbres simbionts i la seva 

selecció. Aquestes, es poden agafar del terra o recollir directament de 

l’arbre. Per saber si les llavors són bones per al procés s’han de posar en 

aigua i les que no floten ho són. Les llavors s’han de guardar mitjançant un 

tractament d’estratificació perquè no s’assequin massa o es quedin massa 

humides i puguin germinar en el moment oportú. 

: 
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L'estratificació consisteix en excavar una fossa al terra de suficientment 

fondària perquè no hi arribi l'aigua de la pluja. A continuació es van 

alternant els estrats de llavors amb els de terra seca i tot el conjunt es 

recobreix amb terra formant una cúpula per la que l’aigua pugui lliscar fins 

a un desguàs. D’aquesta forma les llavors conserven el punt òptim 

d'humitat. 

En el cas que les llavors s'hagin agafat del terra la possibilitat que siguin 

portadores del fong és superior tot i què també tenen més possibilitats 

d’infectar-se d'altres fongs. Per aquesta raó s’aconsella l’esterilització 

química de la llavor. Aquesta esterilització consisteix en submergir les 

llavors en una dissolució amb una concentració del 0.1% de nitrat de plata 

durant uns 20 minuts i després rentar amb aigua esterilitzada o aigua 

potable per eliminar tot el desinfectant. 

Quan les llavors s'han sembrat en testos o  qualsevol contenidor amb terra 

esterilitzada es posen durant 2 - 3 dies amb espores de tòfona. Aquestes 

espores s’han d’obtenir de tòfones molt madures i han d’estar rentades 

també amb aigua esterilitzada o potable. La quantitat de cada component 

per a la preparació és de 0.5 - 2 g de tòfona madura per test i de 3 - 5.5 kg 

de terra procedent de terrenys adequats per a la producció de tòfones.  

Passats els 2 - 3 dies s'hi afegeix sucre (1 kg/ 20 l d'aigua) o pega de 

pescador amb la finalitat que les espores quedin més ben enganxades a 

les llavors i que aquestes no es dipositin al fons del recipient.  

Aquesta mescla n’augmenta el nombre d'espores i com a conseqüència, la 

possibilitat d’infecció de la llavor. 

 

La terra dels testos s'ha d'esterilitzar amb calor humida perquè resulti més 

eficaç i per evitar la formació de blocs compactes. Els contenidors amb les 
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llavors a dins es col·loquen de cara al sol l’un al costat de l'altre formant 

glorietes d'una amplada màxima de 1.2 m. A les glorietes s'hi posa un 

cartró perquè les arrels no puguin arribar al terra i no puguin ser 

infectades per cap altre tipus de fong. Es recobreixen els contenidors amb 

estores perquè la terra no es mulli amb les precipitacions atmosfèriques i 

per tal de protegir-la dels rosegadors.  

A la primavera, quan les llavors han germinat totalment, es destapen les 

glorietes i fins a la tardor, especialment durant les hores de més calor, es 

fan regs periòdics. 

A la tardor, és a dir als 5 - 6 mesos d' edat, les plantes ja estan preparades 

per a ser trasplantades al seu terreny definitiu. 

En un terreny adequat, ficant per cas que el procés s’hagi dut a terme amb 

alzines, començaran a produir tòfona negra (Tuber melanosporum) en 12-

13 anys, i tòfona blanca (Tuber magnatum) cap als 14 anys. 

Aquest mètode tot i que es molt usat i té uns alts rendiments, té els seus 

punts dèbils: 

-Tot el procediment requereix molt de temps i dedicació. 

-La quantitat de trufa utilitzada en cada micorizació no resulta molt    

rentable. 

-En el cas de les glans no és possible fer una selecció. 

-Com que no es pot saber el poder germinador de les llavors hi ha el risc 

de no obtenir resultats.  

-No es té en compte la letargia de les espores. 
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-El mètode de Bencivenga

Aquest mètode és més segur que l'anterior però té una aplicació més 

complicada. 

: 

S'han d'esterilitzar les llavors per immersió durant dues hores en una 

dissolució de concentració del 0.1 % de clorur de mercuri.  A continuació, 

es renten amb aigua esterilitzada o potable i es sembren en un substrat 

sintètic esterilitzat. Es deixen créixer en condicions d'extremada higiene 

en un hivernacle durant 3 - 4 mesos fins l’aparició de la quarta o la 

cinquena fulla. Han d’estar sotmeses a una temperatura d’uns 10 - 15°C i 

s’han de regar periòdicament amb una dissolució nutritiva.  

Durant el febrer i el març les plantes s’extreuen delicadament dels 

substrats i se’n despunta l'arrel principal. Després es submergeix en una 

dissolució densa d'espores.  

A continuació, es trasplanten les plantes en contenidors amb 1 - 1. 5 kg de 

terra adequada per a la producció i ben esterilitzada i amb 10 cm3 de 

dissolució densa d'espores. Els contenidors es porten a l'interior de 

l’hivernacle o d’algun altre lloc protegit i amb ombra. 

 A la primavera següent o bé a la tardor (octubre - novembre) es podran 

plantar definitivament en un terreny adequat. Utilitzant el roure i espores 

de tòfona negra, la producció comença entre els 10 – 12 anys després 

d’efectuar la plantació. Amb l'avellaner en canvi, el temps d'espera es 

redueix a 5 - 7 anys. 

Els avantatges d'aquest mètode són els següents: 

-Permet la selecció de les plantes . 

-Elimina el creixement de l'arrel principal i produeix moltes arrels laterals 

(suposa un  augment del número de tòfones) . 
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- Amb el contacte directe de les arrels i les espores s'afavoreix la 

micorizació . 

- Es redueix la quantitat de tòfona utilitzada per a la preparació de la 

dissolució d'espores     

- Es pot aplicar en plantes amb llavors poc germinatives. 

 

-

Aquest mètode s'ha obtingut a partir de les investigacions fetes pels 

investigadors  francesos de l'Institut National de Recherche Agronomique 

(I.N.R.A) de Clermont-Ferrand i pels italians de l'Istituto per le Piante da 

Legno e l'Ambiente (I.P.L.A.). El mètode ha estat patentat per l'I.N.R.A 

juntament amb l'A.N.V.A.R (Association Nationale pour la Valorisation de 

la Recherche) i la llicència pertany a la societat francesa AGRI-TRUFFE. 

El mètode I.N.R.A: 

És un mètode que s'ha de dur a terme als laboratoris degut a la seva 

complexitat tot i que té uns passos similars al mètode de Bencivegna. Les 

llavors, esterilitzades químicament, es sembren en contenidors d’un 

material també esterilitzat i es porten en hivernacles on estan a 10 - 15 °C 

per tal que germinin.  La solució nutritiva s’absorbeix a través d’un sistema 

de reg gota a gota. Es suprimeix l'arrel principal de les plantes i a 

continuació es submergeixen en una dissolució d'espores. Després són 

plantades en contenidors amb terra adequada i prèviament esterilitzada 

amb vapor a 120°C. Passat un any aproximadament es planten al terreny 

definitiu. Aquest procés és el que es segueix per a la producció de tòfona 

negra (Tuber melanosporum). 

El procés canvia una mica si es vol produir tòfona blanca (Tuber 

magnatum).  
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En un primer moment es produeixen plantes micorizades en substrats 

estèrils. La micoriza es forma sobre el seu aparell reticular i posteriorment 

es talla i es posa en contacte amb les arrels de plantes sense micoriza 

obtingudes igualment en substrats estèrils. 

Les plantes de noguera han donat resultats als quatre anys i les alzines i 

els roures han necessitat de 5 a 6 anys. Es pot considerar el mètode més 

fiable. 

 

Per al bon resultat d’aquests mètodes és important que hi hagi una bona 

esterilització tant de les llavors (ja que pot haver-hi d’altres fongs) com de 

la terra.  

Per esterilitzar les llavors es poden utilitzar les substàncies químiques 

següents: 

-Nitrat de plata (dissolució aquosa al 0.1 %). Immersió d'uns 10 - 20 

minuts. 

-Clorur de mercuri (dissolució aquosa al 0.1 %). Immersió de 30 minuts fins 

a 2 hores . 

-Aigua oxigenada de 30 - 60 volums. Immersió de 30 minuts a 1 hora . 

-Hipoclorit sòdic (en dissolució al 5%). Immersió entre 15 - 30 minuts. 

Aquests temps són menors per a les llavors petites i poc protegides com 

per exemple la de l'avet. Pel contrari, són majors per a llavors més grans 

com en el cas de la gla. L'esterilització química ha d'anar sempre seguida 

de varis rentats d'aigua esterilitzada o d'aigua potable. 

Al terreny pot haver-hi diferents fongs que poden fer la competència a la 

micoriza i per aquest motiu també cal esterilitzar-lo. El mètode més 

indicat és utilitzant una atmosfera que estigui a 120°C. Si es vol esterilitzar 

una petita quantitat de terra es pot utilitzar una olla a pressió. S’ha de 
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deixar uns 20 – 30 minuts i després de sentir el “xiulet” s'ha de deixar 

refredar sense obrir la tapa. Si es vol esterilitzar quantitats més grans, com 

és el cas de la terra necessària per als contenidors, s'ha d'utilitzar un 

generador de vapor i uns caixons metàl·lics hermètics. Les llavors per elles 

mateixes ja poden germinar ja que tenen l'aliment suficient. Per créixer 

però, necessiten sals que en un terreny trobarien al terra però la terra on 

es troben ha estat esterilitzada i manca d’aquestes. Per aquest motiu, se li 

han de proporcionar dissolucions nutritives. 

Pel que fa al terreny definitiu per a la plantació, cal tenir en compte dos 

punts: 

-L'elecció d'un terreny amb les característiques fisicoquímiques adequades 

per a la producció de tòfones.   

-Que els arbres micorizats puguin adaptar-

se correctament al terreny escollit.  

Les característiques més favorables tant 

pel terreny com pel clima són les que he 

descrit a l'apartat 8. L'entorn de la tòfona.            33. Alzina micorizada  

Si més no, a part d'aquestes, també s'ha de tenir en compte que les 

màquines agràries hi puguin arribar amb facilitat i que hi hagi aigua per al 

reg. L'elecció dels arbres vindrà determinada pel tipus de terreny i el tipus 

de tòfona que es vulgui obtenir.  

Per a poder plantar els arbres primer s'ha de preparar el terreny. Els 

passos a seguir són: 

- Llaurar amb profunditat el terreny. 

- Voltar la terra amb l’arada de discs giratòria. 

- Deixar la terra en repòs durant dues o tres setmanes. 

- Afinar la terra tornant a passar l’arada de discs giratòria. 
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És aconsellable realitzar aquesta activitat durant l'estiu per afavorir 

l'eliminació de les herbes. És important seguir els passos indicats per 

aconseguir un òptim drenatge i aeració del sòl. En el cas que s'hagi de fer 

servir pesticides s'haurà de tenir en compte si són perjudicials per al fong 

o no. 

Per a la plantació cal escollir l'època adient. Trobem dues èpoques en les 

que és favorable la plantació: entre els mesos de novembre - desembre -

gener i entre els mesos de febrer - març - principis d'abril. 

 

La plantació

La densitat de plantació

:                         
17

Hi ha diferents formes per 

a la disposició dels arbres 

en una plantació. L'ideal 

seria aquella en què la 

distància entre els peus 

 és molt important ja que s’ha d’intentar 

minimitzar la presència de fongs competidors i tenir la màxima superfície 

per a les arrels micorizades. A més, els arbres han d’estar a una certa 

distància per a no crear un microclima desfavorable degut per exemple, a 

la falta de llum. Cal recordar també que hi ha de poder passar les 

màquines agrícoles.  

dels arbres fos el doble de                  34.Plantació d’alzines micorizades 

 l'alçada ja que d'aquesta forma s'aconseguiria que les arrels superficials 

de cada arbre fossin tangencials a les dels arbres contigus sense arribar a 

establir cap relació de competència entre ells. D’aquesta forma també 

                                                 
17 Número de plantes per hectàrea.  
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s'aconseguiria amb la màxima rapidesa la colonització del terra per part 

del miceli i s'evitaria la contaminació amb d’altres fongs. 

L’únic inconvenient d’aquesta disposició de la plantació és que resultaria 

molt car ja que es necessitaria molt terreny per a plantar pocs arbres.  

S’aconsella realitzar una plantació mixta de Quercus i avellaners amb un 

marc de 5 x 5  o  6 x 5. Això equivaldria a una densitat d’uns 250 - 400 

arbres per hectàrea. Finalment, també cal tenir en compte que s’ha de 

deixar uns dos metres de distància entre els arbres i el marge de terreny 

per evitar la contaminació de fongs de terrenys contigus.    

Per iniciar la plantació un cop el terreny ja està llaurat i a punt, es fa un 

solc18

El fons del forat s'ha d'omplir amb uns 15 cm de terra procedent de 

tofoneres en producció activa. S’ha d’evitar omplir-lo de terra procedent 

de llocs on hi ha d’altres arbres ja que pot contenir algun fong perjudicial. 

Un cop fet això ja es pot establir la planta al terreny definitiu. Aquesta s'ha 

de treure amb tota la terra del test. Per a facilitar-ho, és recomanable que 

estigui humida. Quan ja està al forat s'ha de cobrir amb 2 cm de terra i s'hi 

ha d’aplicar una mica de pressió perquè quedi compacte. Després, s’ha de 

regar cada planta amb uns dos litres d’aigua. 

 d'una profunditat màxima de 15cm orientat d'est a oest.  La 

distància entre un solc i l'altre dependrà del model de plantació que s’hagi 

escollit. Al solc s'hi farà uns forats que tindran de 35 a 40 cm de 

profunditat i de 40 a 50 cm d'amplada. Al fons del forat, si el terreny és 

molt profund, s'hi pot col·locar un pedra per tal que les arrels creixin més 

superficialment i que tinguin un bona relació amb el miceli del fong.  

 

 

                                                 
18 Sot longitudinal fet amb l’arada. 
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El treball

Durant els tres primers anys el treball consisteix bàsicament en eliminar 

les herbes de la plantació per a perpetuar el creixement de l’arbre.  

: 

No es pot cultivar la terra a una profunditat superior de 10 - 15 cm.  El més 

aconsellable és passar-hi els discs. Això es pot realitzar entre març i abril. 

Entre el quart i el vuitè any apareix l’anomenat cremat19

A partir del vuitè any, quan l'arbre ja comença a produir, el treball del 

cremat ha de ser molt superficial i només s’ha d’eliminar les fulles seques 

que priven de l’oxigenació a la terra.  

 (provocat per 

l’associació del miceli del fong amb les arrels de la planta) i el treball es 

destina a oxigenar la terra i deixar-la esponjosa perquè el miceli pugui 

créixer amb més facilitat.  

Si el terreny és molt pedregós no és recomanable treballar-lo. 

 

El reg

Un cop l'arbre ja produeix, s’ha d’assegurar el seu rendiment regant-lo 

regularment.  

: 

El reg es realitza principalment a l'estiu. S'ha de tenir en compte la 

necessitat d’aigua que té la tòfona i així realitzar-lo principalment a les 

zones del cremat de forma dèbil i poc freqüent per mantenir la terra 

humida però no molla.  

Durant el juny i el juliol la tòfona és molt sensible i una insuficiència 

d'aigua podria afectar considerablement a la producció. Si hi ha escassetat 

de pluges és necessari com a mínim un reg per setmana. Tot i això, el reg 

ha de ser menor quan la tòfona ja està gairebé madura, podent ser un cop 

cada tres setmanes. S'ha de tenir en compte que l'aigua del reg sigui 

                                                 
19  Taques fosques a la superfície del terreny. Com si aquest hagués estat cremat.  
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neutra o alcalina. Un mètode per a conservar la humitat en el terreny 

consisteix en estendre una paca de palla sobre la tofonera (zona del 

cremat). Gràcies a aquesta hi ha un escalfament ràpid del terra des del 

principi de la primavera afavorint la fructificació del miceli; un 

manteniment de la frescor a l' estiu (de 5-7°C) i un refredament més lent a 

l'hivern evitant el gel. A més, hi ha un manteniment de la humitat després 

de la pluja o del reg afavorint una alimentació regular, una aportació 

d'elements orgànics i minerals (amb la degradació) i un manteniment d'un 

medi microbiològic favorable al desenvolupament del carpòfor20

Un altre mètode és l’anomenat "mulching" que consisteix en recobrir la 

terra amb matèria orgànica vegetal amb la finalitat de conservar la 

humitat el màxim temps possible i així fer que continuï essent productiva. 

De fet, molts buscadors de tòfona acostumen a tapar les tofoneres amb 

fulles seques per tal d’aconseguir que a la llarga torni a produir tòfones.  

, en 

aquest cas, la tòfona.  

 A la zona de Périgueux i Provença (França), durant l'estiu, es tapen moltes 

tofoneres amb branques de ginebra i es retiren a principis de tardor.  

A  d’altres zones com Castelló també s'ha realitzat "mulching" amb palla 

d'arròs. 

És recomanable col·locar aquest tipus de cobertes abans que comenci la 

sequera i retirar-la quan s'acabi. S’ha d’evitar que s’incorporin dins la 

tofonera llavors de la planta utilitzada ja que podrien competir amb 

aquesta per l’absorció d’aigua. 

 

 

 

                                                 
20 Cos fructífer dels fongs 
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L'adob

Hi ha diferents formes de realitzar correccions en la concentració dels 

compostos de la terra: 

: 

 

• Aportant adobs minerals: 

En el cultiu de la tòfona els adobs escollits han de ser no acidificants, és a 

dir, neutres o alcalins. Poden ser simples o binaris; de composició 

coneguda per tal de poder corregir els punts deficients i adobs sense 

colorants ja que el clorur de calci que s'hi pot formar té tendència a 

absorbir l'aigua de la planta. 

Els adobs insolubles o poc solubles com ara els fosfats naturals o bicàlcics 

poden ser utilitzats ja que el miceli és capaç de transformar-los perquè 

puguin ser usats per l'arbre.  

Entre els adobs més utilitzats en el cultiu de la tòfona hi ha els sulfats (de 

potassi i magnesi), els fosfats, els carbonats, la urea i l'amonitrat. 

La dosi que s’ha d’aportar al terreny és calculada després de saber els 

resultats de l'anàlisi de la terra. Explicaré com aconseguir les mostres per a 

l’anàlisi al final d’aquest apartat.  

 

• Aportant matèria orgànica i calcària: 

La matèria orgànica aportada ha de tenir les mateixes característiques de 

neutralitat i alcalinitat que els adobs naturals. 

Segons el valor de la relació carboni - nitrogen21

                                                 
21 Aquesta relació indica la fracció de carboni orgànic  davant la de nitrogen. S’abrevia 
C/N. 

 la matèria orgànica és rica 

en carboni (escorces vegetals), en nitrogen (fems rics en purins) o pot ser 

equilibrada quan la relació C/N té un valor de 9 - 10, òptim per al sòl. 
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Quan aquesta és major d'onze és necessari treure la matèria orgànica que 

hi pot haver sobre la parcel·la. Seguidament, s’ha d’efectuar uns tres o 

quatre llaurats superficials a l'any amb l'objectiu d’oxigenar la terra i així 

afavorir la descomposició de la matèria orgànica. 

 

Els minerals dels que s'alimenta la tòfona es troben al terra i la 

concentració d'aquests pot anar variant segons la quantitat d'aigua que li 

aportem a una velocitat o a una altra.  

Això s'ha de tenir en compte ja que potser necessitem adobar la terra en 

el moment de la plantació o després de realitzar aquesta . L'adobament en 

el moment de la plantació té com a objectiu l’obtenció de reserves 

d'energia per a l' arbre, posar els compostos a disposició de les arrels per 

evitar que hagin de buscar-los i millorar la composició i el pH del sòl. 

L'adobament posterior a la plantació compensa les pèrdues degudes al 

consum de la planta, a la recol·lecció de la tòfona i a les pèrdues 

d'elements minerals per l'acció de la pluja o del reg. 

Cal tenir en compte que no és gens favorable per les tofoneres en 

producció l'abonament de la terra. 

 

Les mostres a analitzar s'obtindran de la següent forma: dins de cada 

parcel·la homogènia s’extrauran quatre o cinc mostres a la mateixa 

profunditat (uns 20 cm) repartides en el terreny a una distància 

determinada. S'han de barrejar aquestes quatre o cinc mostres de tal 

manera que el pes final no podrà passar d'un kg ni pesar menys de 600 g. 

En el cas de terrenys molt pedregosos la mostra pot pesar uns dos kg.  

Els resultats de l’anàlisi del primer nivell del terra (1 - 5 cm) no són molt 

versemblants ja que correspon al de la fullaraca. Per aquest motiu, la 
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relació C/N no es pot apreciar adequadament  i l’exacte coneixement 

d’aquesta és essencial per un cultiu de tòfones com ja he explicat. 

En cas que la finca que es pretén plantar presenti parcel·les de diferents 

característiques hem de prendre mostres de tots els tipus de terra que 

presenti la finca per a poder fer una correcta avaluació de la zona. 

 

Una altra part del cultiu de la tòfona és la poda regular de l’arbre. Aquesta  

serveix per permetre la insolació del cremat i la seva ventilació, per 

aconseguir un creixement equilibrat de l'arbre i per evitar que el rebrots 

de l'arbre ocupin el cremat. 

La poda: 

Les podes han de ser progressives per no produir un xoc a l'arbre. Es 

aconsellable dur-les a terme entre febrer i març, quan l’arbre estigui 

vegetativament parat.  

Amb la poda s'ha d'aconseguir un arbre sa que creixi en altura i per tant, 

s'han d'eliminar les rames baixes. 

Fins als quatre anys d'edat s'ha de permetre el creixement d'un sol tronc, 

en el cas de l'avellaner com a màxim n'hi deixarem tres. 

Cap als 5 o 6 anys, quan la planta ja té 1 m d'altura, se li ha de donar una 

forma ovalada a partir d'uns 25 cm del terra amb una poda que elimini les 

rames sobrants i s'ha de tallar una mica les rames laterals per tal de que 

creixin de manera que creixin cap amunt. 

Dels 6 als 10 anys s'ha de podar molt poc, només tallant les rames baixes. 

Si l’arbre és podat correctament, el cremat s'escalfa amb el sol i és 

ombrejat en el moment de més insolació. 

Amb les eines de la poda és bastant freqüent la transmissió de malalties. 

Per aquesta raó, és necessari que es desinfectin. El més pràctic és portar 
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dos jocs d'eines i mentre es poda amb un deixar l'altre en un recipient 

amb un litre d'aigua i 25cm3 de lleixiu perquè es desinfecti. 

Alguns agricultors recomanen la poda estival. Aquesta poda en verd 

consistiria en una poda lleugera amb petits pinçaments i afectaria el 

sistema aeri disminuint el seu vigor. En climes calorosos i amb forta 

insolació es pot podar la part alta de l'arbre per afavorir la seva ventilació i 

conservar branques baixes que farien ombra al sòl i permetrien moderar 

les variacions de temperatura. 

S'han comprovat que després d'un estiu de tempestes en forma de 

calamarsa  acostuma a haver-hi una bona producció en zones tofoneres 

silvestres. El que es pretén fer als cultius de tòfona és imitar les 

conseqüències d'una d'aquestes tempestes. Per a localitzar la tòfona un 

cop és madura, s’utilitzen, igual que en la recerca tradicional de tòfones, 

gossos ensinistrats. A diferència del que es creu popularment, no 

s’utilitzen porcs senglars ja que  encara que són uns excel·lents buscadors 

de tòfones, el seu pes i la seva manca de disciplina fan que no siguin aptes 

per aquesta tasca.  

 

Cal esmentar una tècnica que s’està posant en pràctica recentment però 

no està donant molt bons resultats. Es tracta de la inoculació de la tòfona 

en arbres adults amb la intenció de reduir el temps d’espera per a la 

producció. Si més no, la micorizació amb tòfona negra o blanca (les 

d’interès en els cultius) en arbres amb una certa edat no resulta molt 

productiva ja que les arrels d’aquests ja estan colonitzades per altres 

fongs. Aquesta tècnica ha donat més resultats en espècies com l’avellaner 

davant la pràcticament nul·litat dels resultats en les alzines i els roures. 

 



 
 58  

 

Les diferents anomalies que es poden produir en l’arbre poden ser a partir 

de dos factors: 

9.1 LA SALUT DEL CULTIU 

- Biòtics: degudes a organismes vius com ara fongs, bacteris, fitoplasmes, 

virus, viroides i nemàtodes22

- 

.  

Abiòtics

 

: degudes per exemple a temperatures molt baixes o molt altes, 

per la falta o l’excés d'algun element químic o llum solar o bé per la 

presència de substàncies tòxiques en l'atmosfera. 

• Les principals anomalies biòtiques són degudes als fongs següents: 

-Hypoxylon mediterraneum: aquest fong ascomicet es reconeix per les 

plaques carbonoses d’un color negrenc que en trencar-se l’escorça de 

l'arbre queden al descobert i també per la sortida de líquids foscos en els 

llocs on hi ha el fong. Aquesta malaltia es pot donar a les diferents 

espècies del gènere Quercus  però fonamentalment ataca l'alzina surera. 

Aquest fong penetra dins l’arbre a través de ferides ocasionades per 

agents meteorològics com pot ser la calamarsa o a través de ferides 

produïdes durant la poda. Les mesures preventives són per tant la 

realització de la  poda amb eines netes i el cobriment amb quitrà dels talls 

produïts en aquesta. 

-Taphrina Kruchii: aquest fong ascomicet ataca principalment a les alzines. 

Es coneix per la formació de l'anomenada "escombra de bruixa" que és 

una mena de manat de rametes situat entre el fullatge de l'arbre. La 

virulència de la malaltia ha disminuït amb el temps i no és molt probable 

que afecti plantació. El tractament consisteix en podar i cremar les rames 

                                                 
22  Tots ells són agents patògens de cultius.  
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malaltes. Les eines s'han de desinfectar amb una solució aquosa de sulfat 

de ferro del 50% i els talls s 'han de cobrir amb quitrà. 

-Microsphaera alphitoides: aquest fong ascomicet es coneix amb el nom 

de "oidio" i afecta tant als roures joves com als adults. Es reconeix per la 

presència d'una pols blanca que recobreix les fulles i els brots. És més 

perillós en arbres joves ja que impedeix la seva adaptació i el creixement. 

Es pot tractar l'arbre afectat amb polvoritzacions d'una solució aquosa de 

sulfur de potassi del 0.25%. 

-Fongs competidors: són fongs simbionts que competeixen amb la tòfona 

per aconseguir aigua i altres nutrients. Un exemple són els bolets del 

gènere  Amanita, Lactarius, Russula, Boletus i Inocybe. 

Altres factors biòtics que causen anomalies en la plantació són els paràsits 

com ara els insectes que es mengen les fulles i els brots o que excaven 

galeries al tronc. Per combatre’ls es poden utilitzar insecticides.  

L'aroma de les tòfones té, com ja he explicat, la finalitat d’atreure els 

animals. Atreu principalment al porc senglar i aquest, sovint, fa malbé les 

tofoneres. En el cas de la plantació, per evitar que els animals les facin 

malbé, es pot utilitzar un tancat o alguna substància que no els atregui i 

tapi l’olor de la tòfona.  

 

• Dins les anomalies abiòtiques trobem les següents: 

-La falta o l’excés d'aigua: la millor forma de no tenir problemes és fent un 

control de la pluja i seguint els consells de l'apartat sobre el reg. 

-El fred o la calor:  s'han de tenir en compte les temperatures del terreny 

per plantar un tipus o un altre de planta ja que cada espècie s’adequa 

millor a unes certes temperatures. 
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-Les sals minerals del terra: l’excés o falta de les sals minerals al terra pot 

afectar al desenvolupament de l'arbre i per tant a la seva simbiosi. Per 

tant, abans d’efectuar la plantació en una zona cal fer una anàlisi de la 

terra i mirar si el sòl compleix els requisits que ja he explicat en l’apartat 

referent al sòl. 

-Les substàncies tòxiques a l'atmosfera: la presència de substàncies 

tòxiques a l'atmosfera, sobretot de diòxid de sofre, pot produir danys a 

l'arbre. Durant la primavera és especialment susceptible a aquests ja que 

la planta incrementa la seva respiració. Aquest fenomen es dona sobretot 

a les zones urbanes on la industrialització és considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 61  

És complicat establir si el cultiu de tòfones és rendible o no degut a 

l’extensa varietat dels resultats obtinguts. Existeixen referències de cultius 

que han arribat a produir 10 kg de tòfones per hectàrea en un any i 

d'altres amb produccions de 200 kg/ha/any en una plantació de roures 

micorizats amb tòfona negra. Suposant aquesta producció i el preu actual 

de la tòfona negra que oscil·la entre els 550€/kg serien uns 

110.000€/ha/any. En aquest últim cas es pot veure que resultaria molt 

rendible a la llarga. La major plantació del món de tòfones i la més 

productiva es troba a Villaciervos (Sòria) i pertany a l’empresa AROTZ. Està 

formada per 614 ha d’alzina micorizada amb tòfona negra plantada als 

anys 70. Si més no, s’ha de tenir en compte que el cultiu tardaria entre uns 

set i deu anys en produir (com he explicat en l’apartat 9. El cultiu de la 

tòfona) i que tampoc es garanteix que la finca sigui productiva ja que 

existeixen plantacions que mai arriben a produir. El capital a invertir no és 

molt superior al de qualsevol altre cultiu ja que el preu dels arbres 

micorizats no és molt elevat i els territoris tofoners de tòfona negra i 

tòfona d'estiu es troben en sòls calcaris, generalment de baixa qualitat. Es 

tracta de zones destinades al cultiu associat a rendiments agrícoles baixos. 

Aquestes explotacions rurals depenen dels ajuts per al seu manteniment. 

El cultiu de la tòfona aporta independència de les subvencions, amb 

ingressos que poden triplicar els dels cultius tradicionals d'aquestes zones 

i fins i tot provocar un increment en el valor de la terra de cultiu de les 

regions on es desenvolupa el cultiu de la tòfona. 

9.2 LA RENDIBILITAT DEL CULTIU  
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La següent taula mostra les produccions de referència en funció de la 

qualitat de la plantació: 

Tipus de plantació   * 10 – 20 anys 20 – 30 anys Fins a 50 anys 

Alta productivitat  30 60 90 

Productivitat mitjana 15 30 45 

Productivitat baixa 3 6 9 

*(kg/ha/any) 

És necessària una producció mínima de 8 - 10 kg/ha/any per a amortitzar 

les inversions realitzades a la plantació. 

Segons estudis de rendibilitat econòmica els valors actuals nets en 

plantacions d'Espanya, França i Itàlia oscil·len entre els 19.424 i els 66.972 

€/ha/any i el període de recuperació de la inversió és igual o superior a 10 

anys. 
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10. LES TOFONERES SILVESTRES: MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ 

La normativa mediambiental suposa un obstacle per a perpetuar la 

producció de les tofoneres i per a la regeneració de les velles. Hi ha una 

gran quantitat de lleis que per a la protecció del bosc prohibeixen podar 

els arbres fins que aquests no han assolit una certa alçada o llaurar la 

terra. Aquests impediments han de ser legítimament respectats i 

qualsevol activitat que es dugui a terme en contra d’aquestes, ni que sigui 

de neteja, precisa del respectiu tràmit burocràtic. 

Segons els tofonaires, l’aprovació d’algunes lleis no ha estat suficientment 

contemplada ja que per exemple, la prohibició de la poda d’arbres fins 

que assoleixin una certa alçada suposa un gran inconvenient per a les 

tofoneres ja que les priva de la suficient obtenció de llum solar. Degut a 

això, no es donen les condicions climàtiques necessàries per a la producció 

de la tòfona. Tot i que comptem amb els cultius de tòfona, és necessari 

conservar les tofoneres silvestres degut a l’elevada demanda de tòfona. 

Cal per tant, que no deixem perdre les tofoneres silvestres i que intentem 

regenerar les velles. Per això, a les zones amb males herbes en les que hi 

hagi tofoneres s'hi poden fer clars per tal de proporcionar l'ambient 

adequat. Això es pot realitzar seguint els passos següents: 

• Delimitar amb exactitud la zona productiva i els cremats que es puguin 

estar formant. 

• S’han d’eliminar les herbes del voltant del cremat i obrir clars. Si es 

dubta de quines plantes corresponen al cremat val més deixar-les. 

• Els clars que s'han format s'uneixen amb zones d’on s'ha tret tota la 

vegetació. Es procurarà que aquestes zones que quedin orientades de tal 

manera que s’afavoreixi la insolació. 
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• Per a cuidar aquestes tofoneres es pot dur a terme el mateix 

procediment que en un cultiu de tòfones sempre que aquest sigui 

respectuós amb la llei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      35.Tofonera silvestre després d’extreure la tòfona 
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11. RECOL·LECCIÓ DE LA TÒFONA 

Per al bon manteniment de la tofonera és molt important evitar trencar 

les arrels de l’arbre durant la recol·lecció.  

Per això, és recomanable seguir la 

normativa estatal: 

-Evitar l'extracció de tòfones verdes (que 

el gos no detecta).  

-Utilitzar sempre un gos i un matxet o una 

eina similar no afilada per evitar tallar les 

arrels. No utilitzar falç, rasclets, aixades o 

similars.                                                             36.Matxet per extreure tòfones 

-Omplir el forat amb la mateixa terra.             

-Evitar xafar molt la zona del cremat ja que produiria una compactació de 

la terra desfavorable.  

- Evitar llaurar o cavar bruscament.                   

Per a buscar la tòfona s'utilitzen habitualment gossos ensinistrats. La raça 

és indiferent mentre el gos, segons els tofonaires, sigui llest i tingui bon 

olfacte. També és millor que no tingui molt pèl (així pot buscar tòfones a 

l’estiu) i que pesi entre deu i quinze kg perquè es pugui moure àgilment 

per la muntanya. De tota manera si que és important que sigui una 

femella perquè els mascles, quan senten l’olor de les femelles, es centren 

en la recerca d’aquestes i no en la de la tòfona. Per ensinistrar els gossos, 

els tofonaires utilitzen diferents tècniques. Una és ficar tòfona amb el 

menjar del gos quan aquest és ben petit, i si li agrada, amagar-la sota terra 

perquè la busqui però prendre-li perquè no se la pugui menjar. Una altra 

és jugar amb ell des de petit amagant una tòfona dins d’un mitjó i fent que 
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la vagi a buscar. Després però se li ha de donar un premi com una mica de 

xoriç. 

Popularment es creu que s'utilitzen porcs senglars però la realitat és que 

ni aquests les troben amb facilitat, pesen massa per portar-los per la 

muntanya i no es poden ensinistrar com un gos perquè no es mengin la 

tòfona. També es coneix la tècnica de buscar les tòfones on hi hagi la 

mosca de la tòfona (Helomyza tuberivora) que he explicat anteriorment. 

Tampoc és un mètode eficaç.  

La temporada de recol·lecció està regulada en diferents comunitats 

autònomes i encara que es variable en funció de cada any i de la latitud, 

per a la tòfona negra (T. melanosporum) i la d'hivern (T. brumale) s'inicia a 

mitjans de novembre i finalitza a mitjans de març, mentre que per a la 

tòfona d'estiu (T. aestivum) s'inicia l' 1 de maig i finalitza el 31 de juliol, 

quedant prohibida la comercialització de tòfona fresca una setmana 

després de la finalització de cada campanya. L'objectiu és no recol·lectar 

tòfones immadures i deixar-ne d'altres que acabaran podrint-se al final de 

temporada, servint de font d'inòcul natural. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

                              37.Recol·lecció de tòfones amb gos en un cultiu d’alzineres  
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L’ideal és posar les tòfones al mercat en fresc per conservar el seu aroma i 

qualitat. La major part d’empreses dedicades a l’exportació de tòfones les 

tenen a disposició dels compradors en unes 24 hores. Les temporades en 

què hi ha més feina són, òbviament, les de recol·lecció de la tòfona negra 

(de novembre a març).  

12. EMPRESES DISTRIBUÏDORES I PRINCIPALS MERCATS 

El procediment de selecció és en totes el mateix, un procés manual. 

Aquest consisteix en fer un petit tall a la tòfona per comprovar si la tòfona 

és madura i per tant, en el cas de la tòfona negra si el seu interior és 

totalment negre. Un cop diferenciades, les tòfones madures es 

classifiquen segons el seu calibre i la seva qualitat per vendre-les en 

qualsevol de les seves modalitats. El més comú es vendre-les en fresc o en 

conserva però també es venen congelades i deshidratades (el seu valor és 

inferior). A més s’aprofita per fer productes com oli d’oliva aromatitzat 

amb tòfona o ous frescs trufats.  

 
38.Instal·lacions d’una empresa distribuïdora de tòfones 

El major rendiment econòmic per a aquest tipus d’empreses és la venda 

en fresc i servida directament a restaurants. El consumidor particular 

acostuma a comprar-la en conserva tot i què, com ja he mencionat 

anteriorment, no tot el que hi ha als supermercats és tòfona negra. Els 

pots en conserva que contenen tòfones i costen al voltant de dos euros 

contenen tuber indicum, una varietat de tòfona procedent de Xina (com ja 

he explicat en l’apartat 3. Espècies de tòfona) d’escàs valor gastronòmic 
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que no té res a veure amb la tòfona negra i que només decora el plat ja 

que és pràcticament insípida i no té aroma. 

Com ja he dit a l’inici del treball, el comerç de la tòfona està envoltat de 

misteri. L’elevat preu de la tòfona es deu a la seva elevada demanda i 

escassetat d’oferta i a més, molts cops, els mateixos tofonaires fingeixen 

tenir menys volum del que realment tenen per poder vendre el kg de 

tòfona a un preu més alt. El principal mercat públic de Catalunya és el de 

Vic i  els grans mercats de tòfona com el de Morella, Mora de Rubioles i 

Graus es fan molts cops de nit i a la fonda o el bar del poble on es 

reuneixen els tofonaires per negociar i no es veu ni una sola tòfona. Jo 

mateixa vaig comprovar aquest ambient quan em vaig reunir amb un 

tofonaire en un bar d’Artesa de Segre per fer-li una entrevista (veure a 

l’apartat entrevistes). Ell mateix em va dir que en aquell moment, en un 

magatzem del poble hi havia una empresa que comprava tòfones als 

tofonaires com ell que es trobaven al bar. També va dir-me que no em 

deixarien entrar al recinte i efectivament van denegar-me l’entrada. Uns 

dies més tard vaig ficar-me en contacte amb ells per visitar les seves 

instal·lacions a Tàrrega i tampoc em van atendre. Aquí es veu per tant la 

clandestinitat que envolta la tòfona i es 

que la venda de tòfones mou a l’any 

xifres d’entre 15.000.000 € i gairebé 

30.000.000 € i com a mínim, pel que fa a 

la tòfona silvestre, s’escapa de qualsevol 

control fiscal.  

 

                                                                                  39.Parada d’un mercat de tòfones 
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El seu alt valor gastronòmic i la seva escassetat lligada a una elevada 

demanda fan que el preu de la tòfona arribi a xifres fora d’òrbita que la 

converteixen en un dels productes més cars del mercat gastronòmic que 

no falta en cap restaurant important. Els preus de la tòfona negra poden 

arribar a variar molt d’una temporada a una altra en funció de si aquell 

estiu ha plogut (fet que augmentarà la producció com ja he explicat) o no. 

Tot i què el preu està bastant regulat pel mercat de Carpentras (França), 

pot arribar a variar entre els diferents mercats (normalment és més elevat 

a França). A continuació he fet una gràfica aproximada dels preus de la 

tòfona negra cada dues temporades des de principis dels anys 70 fins a 

l’actualitat. 

 

13. ELS PREUS  

* Preus expressats en €/kg  

Per sintetitzar aquesta gràfica he fet la mitjana aritmètica dels preus de 

cada dues temporades a partir de la informació sobre aquests que em va 
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proporcionar un dels entrevistats (veure 17. Entrevistes). Tot i què va 

començar a buscar tòfones uns anys abans, va començar a anotar els 

preus  des que l’any 1972 va entrar en vigència una llei que regulava la 

recerca i recol·lecció d’aquestes (veure apartat 14. Legislació).  

 

En primer lloc, cal esmentar que els preus anteriors a l’any 2002 són en 

pessetes i he fet la conversió a euros. Per això, cal tenir en compte que 

durant aquests anys el nivell de vida a Espanya era inferior que a la resta 

d’Europa i això ja queda reflectit en el preu de la tòfona. 

Es pot observar que tot i els anys amb baixos preus degut a una producció 

superior de tòfona els preus tendeixen a augmentar a mesura que passen 

els anys. Això és degut a què la demanda d’aquest apreciat bolet 

augmenta cada cop més i l’oferta de producte no pot cobrir-la ni de bon 

tros. El motiu d’això són  una sèrie de fenòmens que com ja he explicat en 

l’apartat 10. Les tofoneres silvestres: manteniment i conservació, 

impedeixen la producció de la tòfona als boscos. Tot i què comptem cada 

cop amb més cultius de tòfona, aquests, tarden molts anys a produir i la 

quantitat de producte que aquests ofereixen tampoc és suficient per 

cobrir tota la demanda de tòfona.  

Observem en la gràfica que els preus van augmentant progressivament i 

que la variació d’aquests comença a ser important a partir de la 

temporada del 1985/1986. Com a conseqüència, pensem que en aquestes 

temporades disminueix la producció de tòfona. Tot i això, torna a 

augmentar considerablement a la temporada 1987/1988 i per això es 

produeix una baixada dels preus. El mateix fenomen es torna a produir a 

la temporada 1993/1994 i tot i que els preus tornen a pujar 
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considerablement es produeix una davallada dels preus a les següents 

temporades.  

A partir de la temporada 2001/2002 els preus van incrementant amb 

l’arribada de l’euro i encara que en aquesta última temporada han baixat 

una mica, continuen mantenint-se uns preus molt elevats.   

 

La gràfica següent mostra aproximadament els diferents preus de la 

tòfona negra enregistrats aquesta última temporada 2009-2010 al mercat 

de la tòfona de Vic: 

 

* Expressats en €/kg 

Segons els tofonaires, aquesta temporada passada no ha estat de les 

millors en el comerç de la tòfona i això queda reflectit en les dues 

gràfiques anteriors.  

Encara que a principis de temporada semblava que el preu de la tòfona 

anava augmentant progressivament a mesura que la qualitat era superior; 

aquest, ha començat a decaure els mesos següents.  
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Normalment, el preu de la tòfona acostuma a augmentar després de 

començar el nou any, a meitat de temporada, degut a una millor qualitat 

de la tòfona. Si més no, aquesta temporada passada, la qualitat de la 

tòfona ha estat bastant baixa en relació a les temporades anteriors. 

Malgrat això, a finals de temporada, quan la tòfona és més madura i de 

millor qualitat, hi ha hagut un increment notable dels preus.  

Cal esmentar també que degut a què l’estiu del 2009 va haver-hi poques 

pluges, la producció de tòfona ha estat bastant escassa i per aquest motiu, 

els preus s’han mantingut durant tota la temporada dins d’un marc elevat.   

El mateix està passant aquesta temporada 2010/2011 però a diferència de  

l’anterior, la qualitat és millor i els preus si que han pujat amb el 

començament del nou any. A dia d’avui, 03/01/11, el preu de la tòfona 

negra és aproximadament d’uns 710€/kg.  
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14. LA LEGISLACIÓ 

En primer lloc, cal dir que d'acord amb el Codi Civil espanyol, la tòfona és 

propietat de l'amo del terreny. L'article 350 del Codi Civil diu: "El 

propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo 

de ella, y puede hacer en ella obras, plantaciones y excavaciones... " i per si 

en queda algun dubte l'article 351 diu: "El tesoro oculto pertenece al 

dueño del terreno en que se hallare".  

Tot i que es considera un producte privat, la propietat que atribueix el 

Codi Civil té les seves limitacions ja que es tracta d'un recurs natural sobre 

el què Administració té la facultat de regulació per evitar-ne 

l'aprofitament excessiu i per promoure'n la seva conservació i millora. Tot 

això està d'acord amb la “Ley de Montes” del 8 de juny de 1957. 

L'aprofitament de la trufa es va regular amb diverses normes internes dels 

diferents Serveis Forestals, fins que l’any 1972 amb el Decret 1688/72 del 

15 de juny es va regular la recerca i la recol·lecció de la tòfona negra 

d'hivern. En aquest s'especifiquen com les espècies de Tuber 

melanosporum i Tuber brumale han de ser recollides segons el Ministeri 

d'Agricultura: 

-L'època de recol·lecció és de l’1 de desembre al 15 de març. 

-Es prohibeix l'extracció de les tòfones que no estan madures. 

-Es prohibeix l'ús de pics, aixades o pales per a buscar les tòfones. 

-Només s'autoritza l'ús d'eines fines com és el cas d'un matxet. 

-És obligatori tornar a tapar el forat amb la mateixa terra. 

-Només s'accepta com a animal auxiliar el gos correctament ensenyat. 

-En monts del "Catálogo de los de Utilidad Pública" només s’hi pot buscar 

amb la llicència corresponent. 
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-En els monts particulars l’I.C.O.N.A (Instituto para la Conservación de la 

Naturaleza) ha de vigilar pel correcte aprofitament i els propietaris del 

terreny tenen l'obligació de comunicar a aquest organisme tota la 

informació que els sigui demanada.  

 

Entre les Comunitats Autònomes només la catalana ha avançat en la 

regulació de l'aprofitament de la tòfona a través del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

En l'ordre del 5 de novembre de 1987 s'hi especifica a més de la Tuber 

melonosporum i la Tuber brumale, la Tuber aestivum, que en la regulació 

del Ministeri d'Agricultura no hi 

figurava. Entre altres aspectes cal 

destacar:  

-Estableix la necessitat d'obtenir 

llicència de tofonaire, sense que això 

eximeixi al titular d'obtenir el permís 

de l'amo del terreny. Per obtenir 

aquesta llicència, com es pot veure a la fotografia,      40.Llicència de Tòfona 

s’ha d’acudir a qualsevol de les oficines comarcals i s’ha de pagar una 

quantitat de 30, 05€.  

                                                 

-Modifica les dates de recol·lecció fixant-les entre l' 1 de desembre i el 28 

de febrer per la Tuber melanosporum i la Tuber brumale i de l' 1 de maig al 

31 de juliol per la Tuber aestivum, podent tenir una elasticitat de més de 

15 dies en l'obertura i el tancament de la campanya. 

-Prohibeix la venda i circulació de trufes fresques a partir d'una setmana 

després del final de la campanya. 
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-Estableix que les empreses dedicades a la comercialització de planta 

micorizada de trufa han d'estar inscrites en el registre de llavors i plantes 

de vivers. 

-Les zones de recollida de la tòfona han d'estar correctament 

senyalitzades. 
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Hi ha diferents formes de conservar la tòfona. La millor forma de 

conservar el seu sabor i el seu aroma és enllaunant-les. Si es fan assecar, 

perden moltes de les seves característiques organolèptiques i per tant el 

seu valor comercial és inferior. També es poden congelar (com més ràpid 

millor).  

15. CONSERVACIÓ DE LA TÒFONA 

L'enllaunat de la trufa es fa amb pots de llauna o de vidre segellats 

hermèticament i esterilitzats per vapor a pressió. La temperatura i el 

temps d'esterilització varia segons el diàmetre de la tòfona i de les 

dimensions del pot. S'acostuma a esterilitzar en dos temps: primer es 

fiquen les tòfones en recipients grans i després es posen en els pots més 

petits que són els que van al mercat. Les tòfones seleccionades, netes, 

raspallades i dividides segons la seva mida es conserven al natural o amb 

un líquid conservador que pot ser salmorra del 3% o vins licorosos. Abans 

d'enllaunar les tòfones s'acostumen a empolsar lleugerament amb sal 

empolvorar i a continuació es renten amb vi blanc. 

La veritable esterilització dels recipients va precedida d'un pre- 

escalfament a 100 oC amb vapor de la caldera i dels pots. El pre-

escalfament es prolonga durant 40  -  50 minuts pels pots de 5 kg, i durant 

30 - 40 minuts pels pots d’un kg o menys. Posteriorment s’inicia 

l'esterilització a pressió  (més o menys a 150 oC ) en què el refredament ha 

de ser gradual. 

També als tofonaires els interessarà conservar la trufa més temps ja sigui 

per esperar l'encariment d'aquesta al mercat o per poder-la portar a un 

mercat més llunyà. Per fer-ho, els tofonaires utilitzen varis sistemes, entre 

els quals els més usats són:  

- Conservació en terra arenosa i en un lloc fresc i fosc. 
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- Netejar i raspallar cuidadosament la superfície, assecar-la amb un 

mocador i conservar-la en arròs, arena seca, argila seca o cendra i en un 

lloc fresc. 

 

Amb aquestes tècniques és possible mantenir trufes en bon estat durant 

unes dues setmanes. També es poden col·locar, netes i raspallades 

embolicades amb un mocador dins d'un pot de vidre tancat o bé 

embolicar-les amb paper d’alumini. En aquest últim cas s’han de posar a la 

a la nevera i s'han d'obrir cada 3 - 4 dies.  
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A continuació he afegit algunes receptes amb tòfona que no requereixen 

molta habilitat culinària i poden preparar-se a casa mateix: 

16. RECEPTES DE CUINA  

 

 

 

 

Torradetes amb tòfona

· temps d’elaboració: 1 hora i 30 minuts.  

:  

· Ingredients per a 4 persones:  

- 8 llesques de pa de baguet 

- 50 g de tòfona 

- Sal grossa 

- Oli d’oliva 

· Preparació dels ingredients:                              41.Torradetes amb tòfona 

Talleu les llesques de pa al biaix, que quedin amb una forma allargassada. 

· Preparació del plat: 

Torreu les llesques de baguet. Mentrestant, lamineu la tòfona i poseu-la a 

sobre de les llesques un cop estiguin torrades. Amaniu-ho amb la sal 

grossa i una mica d’oli. 
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· Temps d’elaboració: 2 hores 

Canelons de tòfona: 

· Ingredients per a 4 persones: 

- 400g de carn de vedella picada. 

- 100g de tòfona                                    

- 750g de ceba dolça 

- 8 làmines de pasta de canelons                             

- Sal 

- Pebre                                                                42.Canelons de tòfona 

- Oli d’oliva 

· Preparació dels ingredients: 

Poseu a bullir les làmines de caneló amb aigua. Durant els primers minuts, 

és important remenar-les perquè no s’enganxin. Un cop cuites, escorreu-

les  i esteneu-les sobre una superfície plana. Peleu i ratlleu la ceba. 

· Preparació del plat: 

En una paella amb oli d’oliva, feu un sofregit amb la ceba. Quan comenci a 

enrossir, afegiu-hi la carn de vedella picada. Deixeu coure el conjunt i 

rectifiqueu-lo de sal i de pebre. Al final de la cocció, afegiu-hi la tòfona 

laminada. Ompliu la pasta de canelons amb la carn i ja els podeu servir. 

 

També podeu acompanyar els canelons amb una beixamel de tòfona. Per 

preparar-la, necessiteu 500 cl de llet, 50 g de mantega i 50 g de farina. 

Poseu al foc la mantega i, a mesura que es desfaci, afegiu-hi la farina. 

Remeneu-ho i aboqueu-hi la llet. Quan aquesta comenci a bullir, 

condimenteu-ho amb sal, pebre, nou moscada, tòfona ratllada i unes 

gotes de brandi. Lamineu la tòfona i serviu-la al damunt del caneló.  
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· Temps d’elaboració: 45 minuts 

Bombó de tòfona:  

· Ingredients per a 4 persones:  

- 10 g de tòfona 

- 200 g de xocolata per fondre 

- 200 g d’ametlles picades no gaire fines                 

- 1 raig de conyac 

· Preparació dels ingredients:                                          

Foneu la xocolata al bany maria: poseu-la en un cassó i, a la vegada, dins 

d’una altra cassola amb aigua que heu de posar al foc. 

· Preparació del plat: 

Quan la xocolata s’hagi fos, afegiu-hi el conyac, les ametlles picades i la 

tòfona ratllada. Barregeu-ho bé i feu petites muntanyes amb la massa. 

Un cop s’hagin refredat, deixeu-les a la nevera.  

Podeu servir-ho acompanyat d’alguna galeta cruixent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   43. Bombó de tòfona 
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17. ENTREVISTES 

Aquesta entrevista l’he fet a un tofonaire que fa 42 anys que busca 

tòfones.  

ENTREVISTA 1. 

- Com va endinsar-se al món de la tòfona? 

Vaig començar de jove, quan tenia uns 18 anys, a finals dels 60. Tot va 

començar perquè sempre vèiem uns aragonesos al terme d’Alòs que 

portaven uns sacs que feien una olor molt estranya. Quan ho van deixar 

ens van vendre a mon pare i a mi el sac, el matxet i el gos i des de llavors 

en busco.  

- Troba què ha canviat molt amb el temps? Per quins motius? 

Moltíssim. La producció ha baixat molt amb els anys. Diria que es cull un 

20% del que es collia abans de l’any 86. Es creu que és des de l’ús de les 

avionetes amb iodur de plata per trencar els núvols i poder evitar les 

tempestes.  

També perquè els porcs senglars fan malbé les tofoneres al buscar 

tòfones. El preu de la tòfona ha augmentat amb això.  

- Creu què la variació del clima que s’ha produït amb els anys a 

repercutit molt en la producció? 

Sí. Plou molt poc a l’estiu i això es nota en la producció de tòfona. 

- Què distingeix a un bon tofonaire d’un aficionat? 

Crec que amb el què es nota més és amb el gos; si està ben ensenyat 

- Es dedica a alguna altra professió? 

Sí. També tinc granges de porcs i sóc pagès. De fet, tinc un cultiu d’alzines 

micorizades.  
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- Creu què una persona podrà viure exclusivament dels cultius de tòfona 

com qualsevol altre pagès en el futur? 

Ja hi ha gent que en viu. A Sòria hi ha una plantació de tòfones de més de 

100 hectàrees que és una mina d’or. Si més no, s’estan fent moltes 

plantacions i en uns deu anys es veuran els resultats. Crec que d’aquí uns 

deu anys la producció serà per tant, bastant més elevada i el preu de la 

tòfona anirà a la baixa.   

- Opina què algun dia la truficultura podrà cobrir tota la demanda de 

tòfona essent independent de les tofoneres silvestres?  

Es possible. Ara per ara no ho crec.  

- Hi ha molta competència entre tofonaires? 

Abans molta. Ara potser no tanta perquè som menys.  

- Aconsellaria dedicar-se a aquesta professió? 

A mi m’agrada molt i si es té accés al mercat l’aconsello. Tot i això, sempre 

és millor dedicar-se a alguna cosa més.  

- Com és en general un dia en què surt a buscar tòfones? 

Ben aviat al matí es va a buscar amb el gos. Es para al moment de dinar i a 

buscar fins a la nit.  

- Amb condicions meteorològiques adverses també en surt a buscar? 

Encara que nevi o plogui, si no és molt.  

- Considera aquesta pràctica perillosa pel fet que s’ha d’anar sol tot el 

dia pel bosc? 

Té els seus perills ja que pots caure i fer-te mal però és necessari anar-hi 

sol perquè sinó ja no seria l’únic que sap a quina zona hi ha tòfones.  
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- On acostuma a buscar-les? 

Les tofoneres estan normalment al peu de les alzines i els avellaners en 

zones que no són fèrtils. Al voltant de la tofonera normalment tot està 

mort.  

- Quina raça de gos és més recomanable per buscar tòfones? Com 

s’ensinistra? 

La raça és indiferent mentre el gos sigui llest i tingui bon olfacte. Lligat 

amb això, que sigui d’una raça que vagi amb la boca tancada ja que 

d’aquesta manera rastregen millor. És important que sigui una femella ja 

que els mascles, si senten l’olor d’alguna femella que està de festa i que 

ha passat per la zona no busquen res. També és bo que no sigui molt pelut 

i que pesi poc, uns 15 kg per anar bé.   

Per ensinistrar-los se’ls fica una mica de tòfona al menjar des de ben petits 

i si li agrada al gos, es comença a amagar a sota terra perquè la busqui. Tot 

i això s’ha de vigilar que no se la mengi. 

- Es necessita algun tipus de permís per buscar tòfones? Com es fa per 

aconseguir-lo?  

Sí. Els forestals te’l demanen si et troben pel bosc. Has d’anar a l’oficina 

comarcal i pagar uns 30 €. 

- Què en fa de les tòfones després d’acabar la jornada? 

Per vendre-les, encara que sigui en fresc, normalment es neteja la terra 

que hi ha amb aigua i raspallant-les. En conserva es fan bullir i es fiquen en 

pots de vidre. L’aigua de la conserva es ven a meitat de preu de la tòfona. 

De fet, a la conserva de peix i marisc, a les llaunes d’anxoves per exemple, 

es posa a vegades aigua de tòfona. 

- És molt difícil introduir-se de nou en aquest mercat? 

Introduir-se de nou sense cap contacte és molt difícil avui en dia.  
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Aquesta entrevista l’he fet a un senyor de 75 anys que està jubilat i fa més 

de 50 anys que busca tòfones. El vaig entrevistar a un bar d’Artesa de 

Segre on els tofonaires es reuneixen. Si més no, no vaig veure ni una sola 

tòfona. Ell mateix va dir-me que en aquell moment, en un magatzem del 

poble hi havia una empresa que  comprava als tofonaires com ell. Com ja 

he comentat al treball, no em van deixar entrar al recinte on es feia el 

mercat. Amb aquesta experiència vaig comprovar el secretisme que hi ha 

en el comerç de la tòfona.  

ENTREVISTA 2. 

- Com va endinsar-se al món de la tòfona? 

Va ser fa molts anys. Tenia uns 20 anys i treballava a la mina d’Alòs. Un 

dia, uns homes d’Osca em van venir a dir que deixés estar allò i que em 

comprés un gos perquè sota les meves terres tenia una fortuna. 

- Troba què ha canviat molt amb el temps? Per quins motius? 

Hi ha molta menys producció ara que quan vaig començar. Recordo que el 

primer cop que vaig sortir a buscar tòfones vaig trobar 3 kg de la negra. 

Perquè els porcs senglars que es mengen les tòfones fan malbé les 

tofoneres i ja no tornen a produir. Això es sap perquè quan comença a 

créixer herba al voltant de la tofonera significa que està morta.  

A més ja no hi ha tanta gent que s’hi dedica.  

- Creu què la variació del clima que s’ha produït amb els anys a 

repercutit molt en la producció? 

Del tot. La producció és molt inferior perquè cada cop plou menys a l’estiu 

i el clima és molt més sec que quan vaig començar.  
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- Què distingeix a un bon tofonaire d’un aficionat? 

Els aficionats molts cops van a buscar tòfones amb aixades i fins i tot sense 

gossos agafant tot el que troben independentment de si les tòfones són 

verdes o no. No són conscients de què ho fan malbé tot.    

- Es dedica a alguna altra professió? 

Ara estic jubilat i només em dedico a buscar tòfones. Els primers anys de 

buscar-ne vaig continuar treballant a la mina i després feia de pagès.  

- Creu què una persona podrà viure exclusivament dels cultius de tòfona 

com qualsevol altre pagès en el futur? 

Crec que ajudarà en l’economia d’una família però que no podrà ser l’únic 

ingrés familiar.  

- Opina què algun dia la truficultura podrà cobrir tota la demanda de 

tòfona essent independent de les tofoneres silvestres? 

No ho crec ja que hi ha molta demanda.  

- Hi ha molta competència entre tofonaires? 

Ara no tanta com anys enrere. Tot i així es continua volent passar al 

davant dels altres perquè no les pleguin abans.  

- Aconsellaria dedicar-se a aquesta professió? 

Li aconsellaria però complementant-ho amb alguna altra feina.  

- Com és en general un dia en què surt a buscar tòfones? 

Em llevo més o menys a les vuit, esmorzo i marxo. Normalment a l'hora de 

dinar torno a casa i després torno a buscar-ne a la tarda.  

- Amb condicions meteorològiques adverses també en surt a buscar? 

N’he sortit a buscar amb mig metre de neu i el gos les olorava igualment. 

Si no plou molt també es pot sortir. 
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- Considera aquesta pràctica perillosa pel fet que s’ha d’anar sol tot el 

dia pel bosc? 

Bé, jo he caigut alguna vegada però no m’ha passat res greu per sort. 

- On acostuma a buscar-les? 

Acostumen a sortir en terrenys pelats. 

- Quina raça de gos és més recomanable per buscar tòfones? Com 

s’ensinistra? 

La raça no és important mentre que el gos s’ensinistri bé i sigui una 

femella perquè els mascles, si oloren que per un lloc ha passat una femella 

que està de festa ja no es centren amb res més. 

S’ensinistra ficant tòfona al menjar quan és petit i amagant tòfones quan 

és més gran i fent que les busqui. Quan la troba li trec de la boca i li dono 

pinso de gos. 

- Es necessita algun tipus de permís per buscar tòfones? Com es fa per 

aconseguir-lo?  

Sí. S’ha d’anar a l’oficina comarcal i pagar 4.000 pessetes. 

- Què en fa de les tòfones després d’acabar la jornada? 

Normalment les venc després de trobar-les. Les rento, raspallo i les porto 

al mercat. Si les he de vendre al cap d’un parell de dies les fico a la nevera 

amb paper d’alumini. Això però és millor no haver de fer-ho perquè es fan 

més petites i perden valor. 

- És molt difícil introduir-se de nou en aquest mercat? 

Avui en dia, crec que si no coneixes a ningú que hi estigui ficat és molt 

difícil.  
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18. A LA RECERCA DE TÒFONES  

 

Vaig quedar amb el mateix senyor que havia entrevistat al bar d’Artesa de 

Segre per anar a buscar tòfones a la zona d’Alòs de Balaguer. Les tòfones 

d’Alòs acostumen a ser de molt bona qualitat i són altament valorades al 

mercat.  

 

Vaig decidir fer una sortida per buscar tòfones i així poder viure de 

primera mà el dia a dia d’un tofonaire. Per enregistrar l’experiència vaig 

fer una sèrie de fotos i vídeos que es poden veure al document del CD 

adjunt.     

 

 

Nota: per veure totes les fotografies i vídeos de la sortida (també els no inclosos a la 

pràctica) es pot mirar la carpeta del CD adjunt. 

 

 

Vam quedar a les 8 del matí per anar cap a una zona on en Jacint havia 

sentit que s’havien trobat tòfones recentment. Per arribar-hi, vam haver 

de fer un trajecte d’uns vint minuts en cotxe. Al darrere, dins d’un petit 

remolc, portàvem la gossa que rastrejaria les tòfones. Al vídeo “pujant cap 

a la mina” es pot observar una estona de viatge. 

Després d’uns vint minuts de trajecte vam arribar a l’antiga mina de carbó 

d’Alòs de Balaguer on en Jacint havia treballat anys enrere. Malgrat que 

en l’actualitat està abandonada, als boscos del voltant hi ha moltes 

tofoneres. Abans d’arribar a la mina hi ha una gran esplanada on vam 
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deixar el cotxe per posar-nos en marxa. A la fotografia que hi ha a 

continuació es pot observar la zona: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
44. Lloc on vam deixar el cotxe per iniciar la recerca 

de tòfones als boscos del voltant 
 

 

 

 

 

 

 

 

45. Mina abandonada 
 

En baixar del cotxe, la gossa va començar a rastrejar el terreny de seguida 

amb la finalitat d’ensumar alguna tòfona. Això és una evidència de què 

està ben ensinistrada. Es pot observar a la gossa rastrejant el sòl a la 

imatge de la pàgina següent: 
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46. Gossa rastrejant 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47. Matxet que s’empra per cavar i extreure les tòfones. 
 

Vam anar muntanya amunt seguint a la gossa fins que aquesta va olorar 

alguna tòfona a la zona. Al vídeo “tofonera morta” es pot veure part de la 

caminada i com en Jacint explica que el gos ha olorat una tofonera però 

com què a l’exterior han crescut herbes significa que està morta. 

A l’estona de caminar, la gossa va trobar la primera tòfona. La va olorar a 

uns 70 m de distància i ella sola va anar ràpidament cap a la tofonera i li va 

portar al Jacint amb la boca. Es tractava d’una Tuber brumale o tòfona de 

tardor d’uns 30 g. En portar-li la tòfona en Jacint li va donar pinso de gos 
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com a premi. Al vídeo “trobant Tuber brumale” es pot veure com la gossa 

porta la tòfona a la boca. 

Al vídeo “comprovant tofonera” es pot veure com en Jacint torna a la 

tofonera per comprovar si hi ha alguna altra tòfona i una fotografia de la 

tòfona trobada: 

 

                                                   

 

 

 

 

 

48. Tuber brumale 

Més tard, ens va ensenyar la seva plantació d’alzines micorizades tot i què 

encara no és productiva ja que com es pot observar a la imatge de la 

pàgina següent, l’alzina encara no ha crescut. A més, com ja he explicat al 

treball, les alzines tarden uns 10 anys en començar a produir tòfones. A 

continuació, es pot veure la plantació d’aprop: 

 
                                           

 

 
 
                                             49. Plantació d’alzines micorizades 
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                                           50. Alzina en creixement micorizada 
 

Després de fer un cop d’ull a la plantació vam continuar caminant i 

buscant. Al vídeo “gossa rastrejant” es pot observar a la gossa rastrejant a 

mesura que avencem. 

Passada una estona, la gossa va tornar a olorar-ne una altra. Aquesta era 

més gran que l’anterior i es tractava d’una Tuber melanosporum o tòfona 

negra. Pesava aproximadament 90 g. Després de trobar-la en Jacint li va 

tornar a donar pinso com a recompensa. Al vídeo “trobant Tuber 

melanosporum” es pot veure el moment en què la vam trobar i una 

fotografia d’aquesta: 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                             51. Tuber melanosporum 

Seguidament, va trobar-ne una altra. Si més no, com es pot veure i sentir 

al vídeo “Tuber aestivum passada” aquesta estava passada. Les tòfones 

passades estan com a xafades i fan una olor diferent. A més, en el cas de 

la Tuber aestivum, presenta unes taques negres a la gleba. 
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52.Tuber aestivum passada (es pot veure per les taques negres a la gleba) 

Amb aquesta última tòfona vam finalitzar la recerca. Vam arribar al poble 

al voltant de les 12:30. Havíem estat 4 hores per trobar tres tòfones de les 

quals només una es podia vendre. D’una tòfona com aquesta tenint en 

compte el preu actual de 710€/kg (preu del 3 de gener de 2011) en 

podríem treure 63,90 € ja que pesa uns 90 g. Si més no, aquest preu pot 

variar en funció de la qualitat de la tòfona i del mercat, com ja he dit al 

treball. Amb aquest fet, es demostra la dificultat de trobar tòfones avui en 

dia i conseqüentment, els elevats preus  que aquestes assoleixen.  

He de dir que he gaudit molt d’aquesta experiència perquè ha estat tot un 

repte. No vam trobar la tòfona negra fins al final de la sortida i em va fer 

molta il·lusió perquè no m’ho esperava. Si més no, el que m’ha impactat 

més d’aquesta experiència ha estat veure en directe la manera de buscar 

tòfones d’un professional; la precisió al moment d’observar i reconèixer 

l’entorn de la tòfona i fins i tot en el mateix instant d’extreure-la del sòl 

intacta i sense causar danys a la tofonera. 

Crec que els anys d’experiència ajuden molt perquè encara que tenir un 

gos ben ensinistrat és essencial, l’agudesa que adquireix un tofonaire amb 

els anys de pràctica és el millor mètode per trobar tòfones.  
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19. CONCLUSIONS 
 
Amb la realització d’aquest treball em pretenia endinsar al món de la 

tòfona i donar a conèixer els aspectes ocults d’aquesta. La veritat és que 

he comprovat personalment que ni els curiosos ni els emprenedors són 

benvinguts ja que la majoria de tofonaires i distribuïdors donen informació 

molt limitada. Malgrat això, penso que he aconseguit el meu objectiu ja 

que he après tot el que està al meu abast sobre aquest apreciat bolet amb 

l’ajuda de documentació i sobretot de professionals que m’han donat a 

conèixer secrets d’aquest món. 

Coneixia el tema de forma superficial així que pràcticament he començat 

la recerca des de zero. Al llarg del camí, he descobert una quantitat de 

coses que ni tan sols em podia imaginar i he obtingut molta més 

informació de la que creia que hi hauria al principi. He vist que cada petit 

descobriment m’ha portat a una pregunta que alhora n’ha desencadenat 

una altra. 

La recerca ha estat difícil ja que no hi ha molta gent del món de la tòfona 

disposada a compartir informació. Si més no, m’ha omplert molt a nivell 

personal haver de buscar el perquè de les coses, investigar i formular 

preguntes a partir dels nous coneixements adquirits. Estic contenta 

d’haver escollit aquest tema per al treball de recerca perquè m’ha 

ensenyat a aprendre investigant i he pogut conèixer el plaer d’aprendre 

més i més coses pel propi peu. A més, tot i les dificultats, he conegut a 

molta gent amable relacionada amb el món de la tòfona i he après molt 

d’ells.  

 

Tal i com em proposava de bon principi, he conegut el paper de la tòfona 

en els diferents àmbits estudiats en el treball i els avenços que s’estan 
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produint amb els cultius de tòfona. També he vist el que aquest “fruit 

afrodisíac” representava en l’antiguitat i com el seu valor gastronòmic ha 

perdurat fins l’actualitat. Aquest fet, queda reflectit en els elevats preus 

de la tòfona degut a una elevada demanda i baixa oferta del diamant 

negre de la cuina.   

També he vist en les plantacions tofoneres una potencial forma d’obtenció 

de tòfona en el futur tot i què no crec que pugui arribar a ser totalment 

independent de les tofoneres silvestres.  

Malgrat tot, amb la part que he après i gaudit més del treball ha estat 

entrevistant a experts de la tòfona i escoltant la informació que no es pot 

trobar als llibres. He vist l’impacte que la tòfona té en la societat degut al 

comerç en què una nombrosa quantitat de gent i diners estan implicats. 

He conegut el dia a dia d’un tofonaire quan he dut a terme la tradicional 

recerca de tòfones i me n’he adonat de què és una activitat en què els 

anys d’experiència ajuden molt. He vist que també té els seus perills ja que 

molts cops s’ha d’anar sol per la muntanya. 

D’altra banda, he conegut que tot i què el mercat de la tòfona és tan negre 

com ella mateixa, està regulat per una sèrie de lleis i que fins i tot es 

necessita una llicència per buscar tòfones.   

Finalment, vull mencionar que he comprovat la relació de les pluges 

estivals amb la producció i que degut a l’escassetat de pluges de l’estiu 

2009, la producció de la passada temporada ha estat bastant baixa. De fet, 

tampoc hi ha millors previsions de producció per aquesta temporada 

2010/2011.  

En definitiva, la realització d’aquest treball m’ha resultat fascinant ja que 

ha estat una experiència que m’ha enriquit molt tant a nivell educatiu com 

personal.  
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20. AGRAÏMENTS 

 
La consecució del treball que teniu a les vostres mans no hagués estat 

possible sense l’ajuda i el suport de les persones que m’han acompanyat 

al llarg d’aquesta recerca.  

En primer lloc, voldria agrair a totes les persones que han compartit 

amablement tota mena de coneixements i experiències sobre el misteriós 

món de la tòfona. Vull donar especialment les gràcies a en Jacint i en 

Jesús, els dos tofonaires que m’han proporcionat informació molt útil per 

a la realització d’aquest treball i m’han mostrat directament com és el dia 

a dia d’un tofonaire. 

A totes les persones que han estat en tot moment al meu costat, dia sí i 

dia també, llegint i rellegint, ensenyant-me i guiant-me. Gràcies a tots 

aquells que m’heu ajudat i animat en els moments de dubtes i nervis. 

Moltes gràcies Maite per assessorar-me durant tot aquest temps de 

manera incansable i donar-me un cop de mà sempre que m’ha fet falta. 

No em vull deixar de donar gràcies a la Fàtima per ajudar-me amb les 

seves originals idees i habilitats artístiques. 

Finalment, m’agradaria agrair als meus pares i la meva germana el seu 

suport durant la realització de tot el treball i la seva paciència infinita.  
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