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CALONGE, Francisco de Diego 2009 Guia de bolsillo para el buscador de
setas Ed. Mundi-Prensa. 158 pp.

L'oferta editorial de guies de camp en castellà dedicades als bolets és realment àmplia i
diversificada, amb llibres petits i lleugers i llibres extensos i pesants, amb fotografies o dibuixos
acolorits, amb descripcions més o menys exactes, breus o llargues. Es fa difícil triar i es fa, sobretot
difícil , portar a la butxaca una guia útil quan sortim al camp. Malgrat tot, cal reconèixer que en
aquest llibre, el que fa vuit dels que ha escrit el seu autor, el Dr. Calonge - el degà de la micologia
professional espanyola i agitador cultural de tots ela afeccionats als bolets -, i també els editors , han
aconseguit produir una guia d'un format i una lleugeresa que la fan realment portable a la butxaca.
Per això, la primera part del títol del llibre és ben apropiada. Que estigui dedicada al boletaire
("buscador de setas"), ja ens sembla més un títol guiat per raons comercials, ja que, en realitat , el
llibre serveix especialment com a ajut de la memòria dels naturalistes ja una mica formats en
micologia, que s'interessin no solament per distingir els bolets comestibles dels tòxics , sinó també
per espècies ibèriques o exòtiques rarament divulgades en guies de camp. Sovint són espècies rares
o difícils de veure , però singularitzen la micota (el patrimoni natural micològic) de la península
Ibèrica.

Per aconseguir encabir una tria generosa de 308 espècies en un llibre de 158 pàgines, de 14 x 21
CIU, l'autor i els editors han optat per una presentació a tres columnes per pàgina, dues de text i una,
la de la dreta, amb 3-4-(5) fotografies de 4 cm d'amplada. Aparentment, són petites , però estan
IUOlt centrades en l'objecte fúngic , i reproduïdes amb una definició que resisteix fins i tot l'examen
arnb una lupa de filatèlic.

El text porta nOlUS populars en castellà, descripció dels caràcters macroscòpics i de la microscòpia
de les espore s, hàbitat i fenologia, i observacions diverses , només a vegades amb menció de
confusions possibles. Sovint s'hi indica si l'espècie és rara o si mereix mesures de protecció. En la
valoració de l'ecologia i de la raresa , hi observem més d'un cop una visió més vàlida pel centre de
la Península que per les parts més tèrmiques del vessant mediterrani. Així, per exemple, Leccinum
corsicum és indicat com una espècie rara, quan , en canvi , és molt abundant als estepars termòfil s
mediterranis.

Pel que fa a la tria d'espècies, per una banda hi ha les que tot mic òleg o boletaire han de conèixer,
però l'autor ens proposa un interessant conjunt d'espècies occidentals, endèmiques ibèriques o
descrites en els darrers decennis. La tria és especialment generosa en el camp dels gasteromicets
(l'especialitat de l'autor) i, sobretot, en les fal lals, on Calonge ens sedueix amb belles espècies
exòtiques, alguna de les quals fa poc que han arribat a la Península o encara no ho han fet. També
es tracten amb algun deteniment els gasteromicets hipogeus, promovent la difusió entre els
naturalistes del coneixement d'espècies difícils de veure, molte s de les quals han estat descrites pel
mateix autor.

El llibre es clou amb uns llistats extensos de les espècies que es poden trobar en diferents ambients,
especialment en els boscos dels principals arbres d'interès forestal, que hi són introduïts amb
dibuixos a la ploma força detallats. També s'hi tracta el component fúngic de les torberes , dunes
litorals , boscos cremats o emplaçaments de foc, fems i prats. En canvi , no es menciona un hàbitat
tan estès a la Península com són els diversos estepars (Cistion).

En resum , ens sembla un llibre pràctic i manejable, especialment útil com a company d'excursions
naturalistes, i també , com a iniciació a un bon grup d'espècies ibèriques , que no figuren en la
majoria , o en cap de les guies fins ara disponib les.
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