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Introducció

De xiquet, quan anava a fer rovellons, ja em preguntava: “com naixen els bo-
lets?”. Així que sempre he intentat conéixer més i més d’aquests éssers mera-
vellosos. Buscava una colla, una associació, algú, amb qui compartir les meues 
inquietuds per conéixer aquest món que em fascinava. Eixia a la muntanya i 
després buscava els exemplars trobats en els llibres (la majoria traduïts d’edi-
cions europees). El meu preferit era “Hongos de Nuestros Campos y Bosques” 
de Francisco de Diego Calonge, editat per ICONA (1975). En ell, es parlava de 
societats micològiques que organitzaven jornades i divulgaven el seu coneixe-
ment. En eixa cerca vaig contactar amb la Societat Micològica Catalana. Em van 
dir que era una bogeria fer 700 km per a eixir amb ells al bosc. Em rumiaren que 
alguna cosa s’estava movent a València. Vaig cridar a alguns departaments de 
les Facultats de Farmàcia i Biologia i, per a la meua alegria, em van informar que 
s’acabava de fundar la Societat Micològica Valenciana. Corria l’any 1991 i em 
vaig fer soci. Fins a molt de temps després no hi participí de manera activa, però 
sí que anava a totes les activitats que podia per aprendre els noms dels bolets.

Els noms en llatí de eixos 
éssers enigmàtics amb formes 
diverses i colors eren difícils 
i jo els compaginava amb el 
noms comuns: pets de llops, 
trompetes, ceps, rovellons, 
rússules,… 

A propòsit d’aquest dar-
rer gènere, “els savis” em 
diguerem: “Qui coneix una, 
és un aficionat; qui en sap 
reconèixer dos, savi i qui en 
sap tres, mentider”. El que 
evidència la dificultat de la 
seua determinació, però no 
hi ha que desanimar-se, cal 
prendre-s’ho amb calma, són 
criatures efímeres, amb un 
cicle de fructificació tan curt 
i capritxós, que per a estudi-
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ar-les bé cal esperar a la primavera o la tardor de l’any vinent; perseverança, 
amics boletaires!

Així que cada any, esperava impacient que arribaren les nostres jornades 
per a aprendre dels experts. Volia conèixer, com tots, quins bolets eren comes-
tibles i quins verinosos i on buscar-los. Amb el primer “Butlletí” que es va pu-
blicar l’any 1995, vaig descobrir la Serra d’Espadà; un paisatge abrupte, de sòl 
silici i suredes, on vaig trobar noves espècies, molt diferents a les que coneixia 
de les pinedes calcàries de les serres d’Alpuente i Cedrillas. 

Igual que jo vaig anar aprenent amb cursets i activitats, el propòsit de la So-
cietat és que pugam arribar a tots el socis i incidir en el seu desig d’aprofundir 
en el món dels fongs, per tal d’aconseguir millorar el seu grau de coneixement. 
Per aquest fi pretenem oferir cursos estructurats en diferents nivells de dificultat.

És molt gratificant la part social de la Societat; eixir junts, compartir experi-
ències i coneixements, però no hauríem de descurar el vessant científic que va 
motivar la seua creació. Amb eixa mateixa finalitat, hem posat al servei dels 
socis, una eina que els ajudarà a identificar els bolets que troben; es tracta de 
l’app iNaturalist de la qual teniu una ressenya en aquest butlletí i en la Web.

D’altra banda hem millorat el nostre xicotet local perquè siga més acollidor 
i sobretot més pràctic a l’hora d’exposar i observar les espècies que aporten els 
socis i no socis, per a la seua determinació.

Crec necessari reprendre les idees d’eixe primer butlletí que em va influir 
tant i amb el qual el president d’aleshores, Ricardo Aparici, fixava com objec-
tius intentar editar una sèrie de llibres monogràfics de gèneres amb les espècies 
més freqüents de la nostra comunitat, i desenvolupar estudis comarcals sobre 
els noms comuns dels bolets, i incitava a col·laborar als socis a per a dur a terme 
aquestes i altres activitats que pogueren sorgir dins dels objectius de la Societat.

Dic tot això perquè són molts els camps de treball i tasques a desenvolupar 
i necessitem estimular als nostres socis i sòcies a ampliar coneixements i par-
ticipar activament. També necessitem incorporar socis joves de la Universitat, 
amb capacitat d’investigació. És el que pretenem en els propers anys.

Tots podem aportar perquè la SOMIVAL millore. Si sentim que és el mo-
ment d’invertir temps i coneixements en la societat, fem-ho!

XIMO HERRERO
VICE-PRESIDENT SOMIVAL


