
48 DIVENDRES, 6 DE MARÇ DEL 2020 ara   

Estils

quilo, van desaparèixer de la nit al 
dia. La Gendarmeria francesa no va 
aconseguir resoldre el cas. 

A l’intermediari Pierre-André li 
van robar 150 quilos de tòfones. Els 
lladres van foradar el sostre del seu 
magatzem, s’hi van despenjar amb 
una escala i van obrir les càmeres 
amb palanques. Un dels seus mi-
llors clients –l’empresa de proces-
sats de tòfona Plantin– també va 
ser víctima d’un robatori una nit 
d’hivern: es van endur tòfones per 
valor de 400.000 euros, segons el 
periodista. Aquest incident va pro-
vocar que l’asseguradora deixés de 
cobrir aquesta empresa, així que 
els seus propietaris van decidir 
amagar els millors productes en un 
búnquer subterrani amb una cam-
bra cuirassada i videovigilància 
permanent. 

El 2008 els robatoris a la regió 
van créixer encara més i cada cop 
els patia un productor dife-
rent. En aquell moment la 
Gendarmeria ja s’havia 
dotat de confidents, i 
un d’ells era el corpu-
lent lladre Ernest 
Pardo. La llegenda 
negra de la tòfona 
es va veure final-
ment consolidada 
el 20 de desembre 
del 2010. Aquella nit 
el truficultor Lau-
rent Rambaud, nervi-
ós per la possibilitat de 
perdre milers d’euros en 
un robatori, va decidir pa-
trullar la zona escopeta en mà. 

Durant la passejada va detectar 
uns moviments bruscos i, sense 
pensar-ho, va disparar. Va resultar 
que la víctima mortal era Ernest 
Pardo. Rambaud va anar a judici i 
hi va haver revoltes populars a fa-
vor i en contra del truficultor, que 
va ser condemnat a vuit anys de 
presó. “Ningú sap exactament què 
va passar al bosc aquella nit”, expli-
ca Jacobs. Però està clar que el 
crim ha ajudat a alimentar la lle-
genda negra d’aquest ingredient 
que en menys de 36 hores (per ga-
rantir la frescor) acaba al plat d’al-
gun restaurant, sempre després 
d’un substanciós intercanvi econò-
mic. Jacobs ho té molt clar: un cop 
desenterrades, aquestes tòfones 
són venudes a intermediaris que 
“no emeten cap factura”. 

Comercialització regulada 
A pocs quilòmetres d’aquesta zo-

na, a Catalunya, sembla reg-
nar la tranquil·litat. Segons 

el cuiner i professor de 
tecnologia culinària de 

Blanquerna - Universi-
tat Ramon Llull Pedro 
Sainz, en l’actualitat 

“en la majoria dels 
casos la tòfona 
s’aconsegueix per 

canals de comercia-
lització perfectament 

regulats”. Per a ell, es 
tracta d’un fong que es-

tà sota terra i l’únic mis-
teri és saber on es pot reco-

llir, però sí que destaca el “se-
cretisme” dels cercadors de tòfo-

nes. “Els llocs on es recullen són 
secrets. Es marquen amb un GPS 
per poder tornar-hi l’any següent”, 
explica. Però creu que aquí no es 
donen aquestes situacions delicti-
ves: “Com amb tots els aliments 
escassos, estacionals i extremada-
ment cars hi ha mercats paral·lels 
i poc regulats, però cada cop són 
menys freqüents”, diu. Per a ell, si 
abans era difícil aconseguir aquest 
producte ara “és tan fàcil com in-
troduir tòfona negra a Instagram 
i t’apareixen distribuïdors que te 
les fan arribar per missatgeria or-
dinària”. 

Però Jacobs explica que actual-
ment “cada hivern els xefs més re-
putats del planeta competeixen, a 
vegades d’una manera histèrica, 
per repartir-se un aprovisiona-
ment molt limitat a escala mundi-
al”. De fet, en una entrevista amb 
Olga Urbani, la propietària de l’em-
presa més gran del món dedicada 
a la tòfona, Urbani Tartufi, assegu-
ra que Urbani li va criticar l’actitud 
d’alguns xefs de les capitals del 
món per aconseguir el millor pro-
ducte: “Si no aconsegueixen les tò-
fones que volen no se’ls acut res 
més que escridassar-me. No sap 
com odio tractar amb aquesta gent. 
A la vida hi ha problemes més se-
riosos”. L’exigència és màxima. 

Xefs: sense “guerres” 
Segons el xef operatiu del grup Cos-
ta Este, Josemi Manzanal, “no hi ha 
guerra de la tòfona entre cuiners”, 
però destaca que “potser entre dis-
tribuïdors sí”. “Entre xefs no, per-

Búnquers, cambres cui-
rassades, botins de mi-
lers d’euros, confidents, 
robatoris i nits negres 
d’hivern. La història de 

la tòfona negra està també plena de 
crims, sabotatges i fraus. El perio-
dista d’investigació nord-americà 
Ryan Jacobs aprofundeix en l’uni-
vers criminal del fong més car del 
món i que creix sota els arbres en el 
seu llibre El mundo oculto de la tru-
fa (Planeta Gastro). Amb anècdo-
tes reals, Jacobs narra episodis re-
alment esfereïdors ocorreguts ja 
des del segle XIX en la zona que va 
entre Avinyó i Torí, bressol 
d’aquest diamant gastronòmic. Ex-
plica, per exemple, escenes de 
grups de lladres equipats amb ulle-
res de visió nocturna infiltrats als 
boscos que fugen amb el botí entre 
les tenebres de la nit. 

L’autor comenta que amb l’en-
trada al segle XX “aquests furts 
anaven més enllà del simple opor-
tunisme” i que els lladres converti-
en els camps en verdaders jaci-
ments arqueològics, cosa que do-
nava com a resultat, per exemple, 
que la Interpol trobés en una batu-
da europea tòfones etiquetades 
fraudulentament. Un d’aquests ca-
sos es va registrar el 2005 al depar-
tament francès de Vaucluse, on els 
magatzems que guardaven les mi-
llors tòfones de la Provença, amb 
un valor de fins a 1.000 euros el 
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Un sac  
de tòfones  
en una parada 
al mercat.  
A baix, un plat 
de pasta amb 
tòfona.  
FOTOS: GETTY  

Tòfona, la llegenda negra
Us expliquem la cara més desconeguda i misteriosa d’aquest cobejat ingredient 
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Segrest, greus abusos físics, tortura i una 
campanya d’intimidació. Són les al·lega-
cions fetes contra el xeic de Dubai i prín-
cep regent de l’emirat, MMohammad bin 
Raixid al-Maktum, per la seva exesposa 
–la sisena dona amb qui s’havia casat–, la 
princesa HHaia de Jordània, germana del 
rei AAbdal·lah II de Jordània. Al·legacions 
que s’han demostrat certes, d’acord amb 
el veredicte de l’alt tribunal d’Anglater-
ra i Gal·les emès ahir. En la sentencia el 
tribunal també ha anul·lat l’intent del 
xeic de mantenir en secret les acusaci-
ons de la princesa. En conseqüència, els 
detalls foscos de la vida del xeic darre-
re els murs del palau han sortit a la llum, 
així com el silenci còmplice del govern 
del Regne Unit. 

Segons el relat del jutge SSir Andrew 
McFarlane, president de la divisió de fa-
mília del tribunal, el procés ha destapat 
que el xeic va ordenar el segrest de dues 
de les seves filles. L’any 2000, el d’una de 
les seves filles d’un anterior matrimoni,  

Shamsa, de 19 anys, quan era a Cambrid-
ge. L’any 2018 va instigar el segrest de la 
princesa LLatifa, de 32 anys, mentre fugia 
en vaixell del país i estava en aigües juris-
diccionals de l’Índia. Una declaració ofi-
cial de la regència de Dubai va assegurar 
que Latifa estava bé però des d’aleshores 
difícilment se l’ha tornat a veure.   

Que mai fins ara la justícia britànica 
investigués, si més no, el segrest de 
Shamsa es deu a la important posició del 
xeic i a les relacions que manté Dubai 
amb les potències occidentals, els Estats 
Units i el Regne Unit principalment. Les 
forces aèries britàniques utilitzen ins-
tal·lacions militars a Dubai com a bases 
aèries i DDavid Cameron va visitar l’emi-
rat mentre era primer ministre (2010-
2016). A més, el xeic és una destacada fi-
gura en el món de les curses de cavalls, 
igual que la reina  Elisabet II. De fet, la 
monarca va visitar Dubai el 2010. 

Els comportaments criminals del 
xeic, de 70 anys, han sortit finalment 

a la llum després que Haia de Jordània 
fugís al Regne Unit l’any passat amb les 
dues filles i denunciés que abandonava 
l’emirat perquè temia per la seva vida 
–després d’haver descobert el destí de 
Shamsa i Latifa–. Es va iniciar alesho-
res un procés legal de divorci i per la 
custòdia de les filles, de 17 i 11 anys. I ha 
estat en aquesta fase del procés, men-
tre Mohammad bin Raixid al-Maktum 
intentava recuperar-ne la custòdia, 
que les denúncies de Haia han esclatat 
i han sortit finalment a la llum. El xeic, 
segons la sentència, també va amena-
çar la seva exdona: “Mai no estaràs se-
gura al Regne Unit”. El veredicte obre 
una via d’aigua al Foreign Office, una 
més, sobre per què va impedir una in-
vestigació policial per aclarir la desapa-
rició de Shamsa dels carrers de Cam-
bridge fa dues dècades. Mohammad 
bin Raixid al-Maktum és vicepresident 
i primer ministre dels Emirats Àrabs 
Units i és pare de 25 fills.e

El xeic de Dubai va ordenar el segrest  
de dues de les seves filles

El TC anul·la una sentència contra el difunt Christopher Lee
El Tribunal Constitucional ha anul·lat 
un procés judicial que havia condemnat  
Christopher Lee i dos demandats més a 
pagar 710.000 euros en concepte de 
drets de propietat intel·lectual per l’ús 
sense permís d’una pintura per a la pro-
moció de la pel·lícula Jinnah, del 1998. 
Segons Efe, el Constitucional ha esti-
mat els recursos d’empara de Lee –des-
prés de la seva mort el 2015, la seva es-
posa BBirgit Lee– i considera que “s’han 
vulnerat els drets del demandant” pel 
que fa a “la tutela judicial efectiva” i a 

“un procés amb totes les garanties”. La 
sentència es basa en el fet que la de-
núncia no es va notificar correctament 
ni a Lee ni als altres demandats. Lee va 
ser condemnat en rebel·lia el 2009 pel 
jutjat mercantil número 1 de Burgos a 
pagar 710.000 euros, una xifra sol·lici-
tada per Gerardo Moreno de la Hija, 
que el va demandar per haver utilitzat, 
sense permís, una pintura seva per a la 
difusió en DVD de la pel·lícula esmen-
tada, protagonitzada per ell. El TC obli-
ga ara a repetir el judici.e
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què amb diners compres el que vul-
guis”, afegeix. El cuiner afirma que 
“hi ha màfies i mercat negre al vol-
tant de la tòfona” i fa broma amb el 
fet que, si no, “no es diria tòfona ne-
gra”. Segons explica, “està clar que 
és un producte molt donat a estafa-
dors”, i recorda que a les cuines més 
luxoses d’abans “es jugava a les da-
mes amb tòfona blanca i negra”. Al 
seu parer, aquests fongs són com 
diamants, “són aquell obscur objec-
te de desig i són donats a molts en-
ganys”, malgrat que, segons la seva 
opinió, es tracta d’un producte so-
brevalorat pel seu glamur, com el 
caviar, encara que en reconeix el 
misteri: “Tot el que ve del subsol té 
un punt de misteriós. A Julio Verne 
li hauria encantat”. 

Més enllà, Manzanal afirma que 
actualment tot va amb factura i 
que és molt difícil que passin 
aquestes coses. En la mateixa línia, 
el cuiner Jordi Esteve, amb estre-
lla Michelin al Nectari, defensa 
que a Catalunya actualment no es 
registra tota aquesta llegenda ne-
gra, tampoc entre els seus proveï-
dors ni els caçadors de tòfona, en-
cara que avisa: “Sempre s’ha dit 
que el pagès mai desvela els llocs 
on recollir-la ni buscar-la, com els 
caçadors de bolets”. Això sí, avisa 
que “de vegades et volen vendre 
gat per llebre i t’ofereixen una al-
tra varietat de tòfona”, ja que n’hi 
ha moltes i en cada estació són di-
ferents. No obstant això, conside-
ra que hi ha “llegendes de fa molts 
anys i que en l’actualitat està tot 
més regulat”. Ho esperem.e

Falsificacions
Malgrat ser inimitable, la tòfona 
és, de fet, un producte subjecte a 
imitació. Si més no, a declaracions 
fraudulentes respecte al seu ori-
gen. Segons relata Jacobs, en 
nombroses ocasions la policia ita-
liana ha posat al descobert distri-
buïdors il·legals que feien passar 
per tòfona del Piemont alguna 
varietat procedent de Croàcia, on 
és més barata. L’investigador 
també explica el cas d’una distri-
buïdora que subministrava tòfo-
nes d’Ucraïna als intermediaris 
del Piemont, i una altra que va 
vendre 550 quilos d’una varietat 
procedent del Marroc enviada de 
contraban a la regió italiana d’As-
ti. Els cossos de seguretat també 
van actuar en un restaurant de 
Bolonya en què se servia tòfona 
del nord d’Àfrica (valorada en uns 
10 cèntims el quilo) com a tòfona 
italiana, molt més cara. Segons 
detalla, els fraus relacionats amb 
aquest ingredient es mantenen i, 
per exemple, a tot Itàlia es dete-
nen regularment furgonetes i ca-
mions carregats amb tòfones no 
declarades procedents d’Europa 
de l’Est. Només el 2017 la guàrdia 
de finances italiana va destapar 
un frau fiscal de 66 milions per 
part dels productors de tòfona.
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