
P er als lectors de les novel·les de la sèrie Car-
valho, les tòfones, i també els fl aons, vénen 
de la comarca dels Ports, al País Valencià. El 

detectiu va viure alguns moments inoblidables en com-
panyia del gestor Enric Fuster, de Villores, i del profes-
sor morellà Sergio Beser. Així, en Los mares del sur, 
els tres, Carvalho, Fuster i Beser, es mengen per sopar 
una paella cuinada pel segon, regada amb abundant vi 
d’Aragó i rematada amb uns fl aons i una mistela d’Al-
calà de Xivert; una escena en la qual l’«Oda a la paella» 
de Pemán també té un paper estel·lar. Aquells fl aons 
formaven part dels enviaments periòdics de la germana 
del gestor, que l’assortia també de tòfones conservades 
en conyac.

Les tòfones són els fruits d’espècies de fongs del 
gènere Tuber. A diferència de les plantes, els fongs no 
poden realitzar la fotosíntesi, atès que manquen de 
clorofil·la. Alguns viuen en les restes en descomposició 
de plantes mortes, uns altres són paràsits de plantes 
vives, i les tòfones, igual com alguns bolets, estableixen 
una simbiosi amb arbres i arbustos. Aquests fongs sim-
biòtics absorbeixen minerals i aigua del sòl, que com-
parteixen amb les plantes a través de les arrels, mentre 

que les plantes comparteixen amb els fongs sucres 
i altres nutrients.

Una diferència fonamental entre els bolets i les tò-
fones és que, mentre que els primers desenvolupen els 
fruits per sobre del sòl, les tòfones els formen sota terra. 
La comparació dels seus genomes indica que les segones 
provenen dels primers. Els bolets descarreguen les seves 
espores a l’aire, i aquestes es dispersen per l’acció del 
vent. Però els fruits estan indefensos enfront de la calor, 
els vents secs, les gelades i els animals. En els llocs on 
aquests perills eren comuns va aparèixer una adaptació 
evolutiva: desenvolupar els fruits a cobert, sota terra.

No obstant això, aquesta adaptació, afavorida també 
per la simplificació del fruit, va plantejar un repte: com 
dispersar, llavors, les espores? Les tòfones van recórrer 
a insectes i mamífers: en madurar, els fruits produei-
xen diferents compostos volàtils que atrauen aquests 
animals. Entre els insectes es troben diferents espècies 
de mosques i, encara que són una plaga, atès que les 
larves s’alimenten dels fruits, el seu vol característic és 
un senyal emprat pels tofoners per localitzar-les. D’altra 
banda, també atrauen mamífers, des de porcs senglars 
a esquirols i, per això, els tofoners han utilitzat tradicio-
nalment porcs i, més recentment, gossos per trobar-les.
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«Les tòfones, igual com alguns 
bolets, estableixen una simbiosi 
amb arbres i arbustos»

«De les moltes espècies de tòfones 
que hi ha solament unes poques 
ens resulten atractives als humans. 
Hi destaquen la tòfona blanca i la 
negra»

La tòfona, obscur objecte de desig 
per FERNANDO SAPIÑA

[LA CIÈNCIA A TAULA]



De les moltes espècies de tòfones que existeixen so-
lament unes poques ens resulten atractives als humans. 
I, entre aquestes, en podem destacar dues: Tuber mag-
natum i Tuber melanosporum. La tòfona blanca (Tuber 
magnatum) creix al Piemont i en petites zones de França, 
Hongria, Sèrbia, Eslovènia i Suïssa. La tòfona negra (Tu-
ber melanosporum) es troba en diferents regions d’Euro-
pa: a França, Itàlia i, sobretot, a Espanya; de fet, al País 
Valencià tenim una zona de producció destacada en la 
comarca dels Ports, amb epicentre a Morella, i també en 
tenim a prop la comarca de Gúdar-Javalambre, amb epi-
centre en Sarrión. No és estrany, per tant, que utilitzem 
la paraula tòfona per referir-nos a la tòfona negra.

Fa poc, Pere Castells (del projecte Bullipèdia) es pre-
guntava a la revista Investigación y Ciencia per l’elevat 
preu del caviar, i concloïa que es devia a l’escassetat, 
més enllà dels seus atributs gastronòmics. Un altre 
tant es pot dir de les tòfones. Alain Ducasse assenyala, 
amb raó, que les virtuts olfactòries de la tòfona negra 
són molt més rellevants que les gustatives, i descriu 
el seu perfum com «equívoc, alhora animal i vegetal, 

calent i embriagador, gairebé suau i, al mateix temps, 
potent, penetrant, únic». Una aroma que depèn de la 
genètica de la tòfona i de la planta hoste, de la flora mi-
crobiana que habita en el fruit, i també del seu estat de 
maduració i de les condicions d’emmagatzematge. El 
meu company Aurelio Beltrán, en una pausa al treball, 
em comenta que, en la seva opinió, ha d’usar-se amb 
precaució, perquè un excés satura; però a continuació 
afegeix que, per al seu germà José Pío, mai hi ha prou 
tòfona en un plat: ja sabeu, sobre gustos... 
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nana ccararacacteteríríststicicaa dede lleses ttòfòfononeses ééss elel sseueu 
cacaràràctcterer ppereribiblele:: agaguauantntenen mmésés oo mmenenysys 
una setmana. Un mètode tradicional de

coconsnserervavacicióó, ccomom jjaa hehemm cocomementntatat, ésés ssububmemer-r
gir-les en conyac. Se’n pot gaudir com a ingredient
d’embotits i patés, en conserva en el seu suc –es-
teteteriririlililitztztzananantt-t lelelesss esesescacacalflflfananantt–t– ooo eeennn olololisisis dddeee tòtòtòfofofonanana. NoNoNo 
obstant això, cal tenir en compte que el compost
bibis(s(memetitiltltioio)m)metetàà rereprprododueueixix ll’aaroromama ddee lala ttòfòfononaa 
blblanancaca, mementntrere qqueue uunana bbararrerejaja ddee didimemetitilslsululfufurr ii
2-metilbutanal, en les proporcions adequades, re-
produeix el sabor de la tòfona negra. Al mercat es 
popoddedenn trtr bobobarar oolililiss araromomatatiititzazatsts aa bmbmb ttòfòfòfononeses iii oolililiss 
als quals se’ls han afegit aquests compostos per 
imitar-ne l’aroma: evidentment, aquests últims no 
tetetenenenennn lalala cccomomomplplplexexexitititatatat aaarororomàmàmàtititicacaca dddelelelsss prprprimimimerererss.s.

All lllil brb e e dede NNikki SSegegnit t Laa eenccicclolopepedid a a dede llosos 
sasaboboreress, lala llliliststaa d’d iningrgrededieientntss ququee cocombmbininenen aambmb 
la tòfona no és precisament curta: entre uns altres, 
apaparareieixexenn esespàpàrrrrececss, bbacacóó, vvededelellala, cocoll, oouu, bbololetetss,
fetge... En l’apartat dels formatges blans, Segnit 
comenta com tofonar un formatge brie i, entre les
cacacarnrnrnsss, aaa mmmésésés dddeee lalala vvvedededelelellalala, tatatambmbmbééé apapapararareieieixxx elelel ppporororccc.
De manera que la recepta proposada és una variant 
d’una tapap qque jja havíem tastat i celebrat a casa,, 
cacanvnviaiantnt eell fofoieie pperer uunn foformrmatatgege bbririee totofofonanatt. 

Ingredients:
MMaMa tntntegegaa, rr lelelllolomm ddede ppororcc, lllllelesqsqueuess ddede ppaa, ffforormamattgtgee
brie, tòfona, sal, pebre negre.

lElEl bababororacacióió:: 
Obriu en dos un bon formatge brie. Cobriu la part 
inferior amb fines làmines de tòfona, col·loqueu 
damunt la part superior, emboliqueu-lo amb un 
fifilmlm pplàlàststicic ii ddeieixexeu-u-lolo 2244 hohoreress enen llaa neneveverara. DeDeixixeueu 
escalfar a temperatura ambient el formatge brie, i 
talleu-lo en porcions de grandària adequada. Men-
tre es fan les torrades, escalfeu la mantega en una 
papaelellala,, poposeseu-u hihi eelsls mmededalallolonsns ddee rerellllomom ii ffreregigiu-u loloss 
dudurarantnt ttreress miminunutsts pperer ccadadaa cocoststatat. SaSalplpebebrereuu ii reretiti-
reu de la paella. Col·loqueu els medallons de rellom
sosobrbree leless totorrrradadeses ii ccobobririuu amambb ununaa poporcrcióió ddee fofor-r
matge brie tofonat.
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Torrada de rellom de porc al formatge brie tofonat




