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El municipi d'Odèn, a l‘estar envoltat d’espais 
naturals protegits i poc alterat per l’acció humana, 
manté una gran diversitat. L’existència de diferents 
paisatges dins la mateixa zona fan possible una 
varietat significativa d’animals i plantes. 

Aquesta és la fauna que podem trobar:

- El cérvol (Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus 
capreolus), l’isard (Rupicapra pyrenaica) i el porc 
fer (Sus scrofa) són els mamífers ungulats 
predominants al municipi. D’entre els carnívors en 
destaquem la fagina (Martes foina), el toixó (Meles 
meles) i de gat fer (Felis silvestis).

- Pel que fa als ocells, cal destacar un nombre 
gran de rapinyaires com el voltor comú (Gyps 
fulvus), l’aufrany (Neophron percnopterus), l’àguila 
daurada (Aquila chysaetos) i el trencalòs 
(Gypaetus barbatus), una de les espècies més 
amenaçades de tot Europa. Als boscos de 
coníferes hi trobem altres espècies d’alt interès 
com el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol 
pirinenc (Aegolius funereus) i el picot negre 
(Dryocopus martius). Altres espècies importants 
són la perdiu xerra (Perdix perdix), la merla de pit 
blanc (Turdus torquatus), entre moltes altres.

- Dins els rèptils, a Odèn podem trobar 
escassament el llangardaix verd o lluert (Lacerta 
viridis) i l’escurçó pirinenc (Vipera aspis).

- Dels amfibis, destacar el tritó pirinenc (Euproctus 
asper), endèmic dels Pirineus, que habita als 
rierols d'aigües fredes i oxigenades, el gripauet 
(Pelodytes punctatus) i el tòtil (Alytes
obstetricans).

- A les aigües cristalꞏlines dels rius trobem la truita 
(Salmo trutta), el barb cua-roig (Barbus haasi) i la 
madrilla (Parachondrostoma miegii).

La fauna del 
Solsonès

El trencalòs (Gypaetus barbatus).

L’isard (Rupicapra pyrenaica). Foto: M. Camps.

El gall fer (Tetrao urogallus). Foto: Ll. Barniol.

Aportació: David Guixé, biòleg i Joan Padró, geògraf.
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La vegetació que trobem en el camí Ral de Baix de 
tornada a Canalda, és típica del medi 
submediterrani. En aquestes parts baixes hi ha 
grans masses de pi rojalet, pinassa i alzines amb 
algunes taques de roure martinenc. Al sotabosc hi 
domina el boix, el ginebre i la savina que sovint 
creixen en forma arbustiva, i hi trobem arbusts com 
el Iloreret o el galzeran. 

A l’entorn de les rases hi creix una variada i rica 
vegetació de ribera; s’hi pot trobar arbres com els 
aurons, les blades, els trèmols, els grèvols; arbusts 
com el galzeran, o herbes com l’orella d’ós, la falzia 
o l’herba prima.

La vegetació del Solsonès

La pasta era utilitzada per a 
curar infeccions, però també 
per a posar pegats o 
embenar, fent la funció que 
té actualment el guix

Moltes vegades se’l confon amb el càdec (Juniperus 
oxycedrus) ja que de Iluny presenten el mateix 
aspecte. Es diferencien en la cara superior de les 
fulles -el ginebre hi té una ratlla blanca i el càdec 
dues, separades d’una línia verda-; també és 
diferent el fruit, mentre en el ginebre és de color blau 
molt fosc en el càdec és vermellós. 

A Canalda hi abunda més el primer. Aquí se’l coneix 
amb el nom de ginebre negre per diferenciar-lo del 
ginebre blanc o càdec. D'entre els variats usos que 
té destaca el de fer-ne pals per a baranes i tanques 
ja que difícilment es podreix. La major part de 
tancats i portes per al bestiar estan fets d’aquesta 
fusta; és per aquesta sobreexplotació i perquè és de 
creixement molt lent que sovint té un aspecte 
arbustiu. 

Com a curiositat destacarem dos exemplars de 
cada estrat arbori. En els arbres predomina el pi 
roig o rojalet (Pinus sylvestris). Aquest pi juntament 
amb el pi negre són els únics exemplars de fulla 
petita que trobem per Catalunya; la longitud de les 
fulles és d’entre 3 i 6 centímetres i té unes pinyes 
que no acostumen a sobrepassar aquesta longitud. 
Es distingeix, com el seu nom indica, pel color 
rogenc de l’escorça. La seva fusta és apreciada 
per a la construcció, per fer bigues, taulons; també 
era usada per fer els collars de les esquelles dels 
animals, però s’havia de tenir la precaució de tallar 
els pins en lluna tendra o nova perquè no es 
pollessin (corquessin). 

A més, també se n’extreia la resina per fer pega. 
Amb aquesta finalitat s’agafaven les soques 
mortes o el cor dels troncs, se n’extreia la teia, es 
posava al forn i es recollia la resina que anava 
rajant. Aquesta pasta resultant, la pega, era 
utilitzada amb fins terapèutics: curar infeccions, 
posant-hi pegats d’aquesta pega, o embenant, fent 
la funció que té actualment el guix.

El Ginebre (Juniperus communis) malgrat tenir 
sovint un aspecte arbustiu és un arbre que pot 
arribar en alguns casos als 7 metres d’alçària.

Berrugues dels roures. Foto: David Guixé. 
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Aportació: Marcel Camps, geògraf.

També té un gran valor terapèutic: de la fusta se 
n’extreia l’oli de ginebre i del fruit, els ginebrons. A 
més d'utilitzar-se en medicaments, servia per fer 
ratafia de ginebre i ginebra, licor que no ens consta 
que es fes per aquestes terres.

Manxiulot. Amb aquest nom, a Canalda, es 
coneixen tres plantes de dos gèneres diferents; el 
marxívol (Helleborus foetidus), el Iloreret (Daphne 
laureola) i l'el•lébor verd (Helleborus viridis). El més 
abundant per la part baixa de Canalda és el segon 
tipus de manxiulot que hem citat, el lloreret. Aquest 
és un petit arbust de tiges dretes, amb fulles a la 
part superior rígides i lluents. Les flors són verdes i 
una mica grogoses, i el fruit madur és negre. Les 
fulles i el fruit eren utilitzats com a laxant.

Boix mascle o galzeran. (Ruscos aculeatus). Amb el 
primer nom és com es coneix per la comarca i el 
segon és el considerat estàndard. Aquest arbust 
juntament amb el grèvol són plantes típiques del 
Nadal ja que tenen el fruit vermellós i madur per 
aquestes dates. Les fulles on hi ha enganxada la 
flor o el fruit són falses fulles, en realitat són tiges; 
les fulles veritables són molt petites i cauen aviat de 
la planta.

La corona de rei (Saxifraga longifolia) és una herba 
que creix en les esquerdes de les roques. Se’n 
veuen a l’entrada de l’avenc.

Té un aspecte elegant i atractiu per la disposició 
de les seves fulles en forma de roseta que pot 
arribar a un diàmetre de 30 centímetres. Aquestes 
són llargues, carnoses, i als marges tenen unes 
petites dents blanques que són restes de carbonat 
càlcic procedent de la roca on habiten i que 
expulsen a través de petits porus. Aquesta planta 
passa molts anys sense florir i l’últim any de la 
seva vida fa una espectacular tija ramificada i 
coberta de flors blanques. Una de les utilitats 
d’aquesta planta era fer avortar, tant en les 
persones com en bestiar. 

La borraina o orella d’ós (Ramonda myconi). 
Sovint trobem aquesta herba al costat de la corona 
de rei. Igual que aquesta és una relíquia de les 
plantes del passat, és un fòssil viu de l’era 
terciària. Les seves fulles, rugoses, ovals i 
irregulars, estan disposades en roseta. Del mig de 
la pinta hi surt una tija que pot tenir d’una a cinc 
flors liles amb el centre groc ataronjat. Es fa a les 
escletxes de les roques calcaries, en llocs 
ombrívols. La seva aigua és bona per als 
constipats i la tos, per fer baixar la febre i per a les 
morenes, entre moltes altres aplicacions.

Vegetació del camí Ral de Baix. Fotos: T. Nubiola.
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El nord del Solsonès és especialment ric en 
elements geològics i relleus excepcionals. El 
territori està cobert de boscos, conreus i pastures, 
prats subalpins, rius i rases. També hi destaquen 
les formacions rocalloses, els cingles i els terrenys 
pedregosos. 

Precisament, un dels atractius de la ruta geològica 
que estem seguint té a veure amb la riquesa del 
mosaic estructural del seu paisatge. Si bé les 
parets calcàries, com la Roca de Canalda o els 
conglomerats on s’obre l’avenc, són, a priori, 
ambients desfavorables per a la vegetació degut la 
verticalitat del substrat, l’oscilꞏlació tèrmica i la falta 
de sòl, d’aigua i nutrients, s’hi han adaptat una gran 
varietat d’espècies vegetals i han desenvolupant 
sorprenents estratègies per a la seva 
supervivència. Hi són ben representades i en molt 
bon estat. 

Entre moltes d’altres hi trobem les savinoses 
(Juniperus phoenicea), una relíquia dels temps 
postglacials, que tant per la lentitud de creixement 
com per la seva l’estructura fan que sigui una de 
les comunitats més interessants de conservació i 
peculiars del Solsonès i valls adjacents juntament 
amb els bosquets de tilꞏlers (Tilia platyphyllos) i 
teixos (Taxus baccata). 

Les boixedes, matollars que colonitzen els 
vessants assolellats i rocosos de Canalda, 
Montnou, Cambrils, etc. Destacar també altres 
espècies com la lluqueta de roca, la farigola, la 
jonça, i la caragola (Erodium rupestre), que forma 
una comunitat d’alt interès de conservació, pionera 
dels conglomerats i codines calcàries que podem 
observar a les cingleres de Canalda per on passa 
la ruta.

Entre la  comunitat rupícola de substrat calcari que 
hi ha a les fissures i esglaons de les parets 
rocalloses trobem, entre altres, els conillets, el 
xuclamel de roc, l’orella d’ós o la típica corona de 
rei que podem observar a la boca de l’avenc, així 
com diverses falgueres.

Al Solsonès es tenen catalogades al voltant d’unes 
1.600 plantes, de les quals s’han seleccionat 90 
espècies prioritàries de conservació. D'aquestes, 
unes 15-20 són relacionades amb ambients 
rupícoles.

Flora rupícola

Saxifraga longifolia (corona de rei).

Taxus baccata (teix).

Erodium rupestre (caragola). Aportació: David Guixé, biòleg.
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El camí Ral de baix transita per un alzinar. Si som 
observadors, veurem que alguns exemplars quasi 
no tenen herba al votant de la soca, algunes 
alzines estan centrades en uns cercles desherbats: 
són alzines tofoneres i aquest fong segrega una 
substància que elimina l’herba del voltant.

La tòfona és un fong que, a diferència d’altres 
bolets, té forma de tubercle i és subterrani. És 
comestible i molt apreciada per l’aroma. A la 
muntanya s’acostumen a fer a una alçada d’entre 
600 i 1.200 metres, tot i que a Canalda se’n troben 
als 1.500 metres. Al Solsonès se’n recolꞏlecten de 
tres espècies, la tòfona blanca o d’estiu (tuber 
aestivum) i les dues d’hivern, la magenca (tuber 
brumale) i la negra (tuber melanosporum), la més 
apreciada i també molt més cara. Totes es fan en 
terreny calcari de conglomerats, en terreny de 
gresos o en roca calcària i creixen en simbiosi 
amb les alzines i els roures.

Per buscar-la cal un animal que amb l’olfacte trobi 
el lloc exacte on és, per poder-la desenterrar. Els 
porcs són uns bons buscadors però els tofonaires 
del país acostumen a anar-hi amb gossos 
ensinistrats; la pega és que l’augment del porc fer 
ha reduït la recolꞏlecció de la tòfona. Normalment 
els tofonaires distingeixen el lloc aproximat on es 
fan per l’aspecte de la vegetació.

Aportació: Marcel Camps, geògraf.

Les tòfones

Josep Pérez am 

Al municipi d’Odèn hi ha la tradició de buscar-ne des 
de fa molts anys. Els pagesos que s’hi dediquen 
diuen que els seus pares ja ho feien. És paradoxal 
que, malgrat la llarga tradició de buscar-ne ningú en 
mengi ni sàpiga com es cuina. De sempre ha estat 
una font d’ingressos i totes les que es troben són per 
vendre, normalment a intermediaris que després les 
revenen, sovint al mercat francès.

Darrerament hi ha hagut un descens de la producció
i paralꞏlelament un augment de la demanda que ha 
propiciat la plantació i el conreu d’aquest fong tan 
preuat.

Membres de la Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys 
buscant tòfones. Fotos. Comissió.




