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ORIGEN I FUNDACiÓ DE LA SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGÍA
per Ramon Menal i Armisén

És evident que Catalunya es un país micòfil. Aquí ens interessem pels bolets, els coneixem
i també els mengem tradicionalment. Disposem d'una cultura popular important basada en
una molt llarga experiència. El gran nombre de noms catalans populars de bolets, ens
demostra l'antic interès per tota mena de fongs sentit pel nostre poble.
Parallelarnent al coneixement popular dels bolets , lògica i necessàriament en un país
estudiós i culte com el nostre , l'interès científic vers els fongs fou palès i en època relativament moderna reeixiren els primers micòlegs catalans i d'altres zones que trobant-se a
Catalunya també laboraren per tal de millorar el coneixement i estudi dels nostres fongs.
Sense pretendre fer una relació exhaustiva recordem: E. Vayreda, R. Masferrer, T. Aranzadi ,
P. Barnola, Joaquim Codina Vinyes el gran coneixedor dels nostres bolets , P. Sola , J.
Cuatrecases, Gonzàlez Fragoso, el nostre gran botànic P. Font i Quer, Fernéndez Riofrío,
Losa España i més pròxims Losa Quintana, Llensa de Gelcen, David Terradas, X. Llimona i
altres connectats ja amb els actuals micòlegs. Gran ajuda aportaren a l'estudi dels nostres
fongs els especialistes A.A. Pearson, R. Maire, R. Heim, R. Singer, G. Malençon , G. Becker.
Després d'aquest preàmbul com a reconeixement de la importància fonamental que la
tasca afectuada per tan illustres micòlegs va tenir per a la nostra micologia, podem exposar
l'origen de la nostra Societat ja que reconeixem que sense la labor realitzada pels nostres
antecessors no hauríem fundat la S. Catalana de Micologia de la qual hem assolit el desè
aniversari.
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L'Institut Botànic de Barcelona com a complement de les exposicions de bolets que
tradicionalment organitzava, va iniciar el prime r curset de divulgació sobre fongs l'any 1968
amb tres conferències a càrrec del jove professor de botànica de la Universitat en Xavier
Llimona i una sortida de pràctiques de camp. Resultat d'aquell primer curset va ésser que un
grupet de persones més o menys interessades per la micologia continuéssim relacionant-nos
i vam prendre contacte amb algun dels micòlegs catalans a la Universitat i també a l'Institut
Botànic, especialment amb motiu de noves exposicions i cursets. El Dr. Oriol de Bolós
director de l'Institut i catedràtic de Botànica a la Universitat, ens admeté sempre gentilment i
especialment la tardor de l'any 1970 ens reuníem periòdicament a les aules de Botànica i a
la Biblioteca. D'aquestes reunions sorgí la idea de formar una agrupació micològica principalment després que aquest mateix any un component del grup va tenir l'ocasió de fer
divulgació micològica per «Televisión Española» amb motiu d'un popular concurs, despertant interès sobre el tema i aconseguint la unió de nous micòlegs i afeccionats.
Decidida que fou la formació de la Societat en aquells temps de dificultats per obtenir
autorització oficial per a tota mena d'associacions, gràcies a l'entusiasme i a la competència
professional del senyor David Terradas qui va tramitar el procés oficial, es va assolir la
legalització del nostre grup amb el nom de «Sociedad Catalana de Micologia» , el 19 d'octubre de 1972.
Prèviament es constituí la Societat i Estatuts el día 25 d'abril de 1972. La comissió gestora
que signà l'acta de constitució era formada pels senyors: Santiago Llensa de Gelcen, David
Terradas, Ramón Menal, Josep-Maria Aleman y, Alfons de Mena , Xavier Llimona, Conrad
Solé, Jaume Casacuberta i Josep Planelles. Aquest acte, solemne per a nosaltres, tingué lloc
a la Biblioteca de Botànica de la Universitat.
Fundada i autoritzada la Societat es procedí a elegir la primera Junta Directiva: President,
Ramón Menal, Vice-president Santiago Llensa de Gelcen , Secretari Alfons de Mena , Tresorer, Conrad Solé , Vocals X. Llimona, J. Plan elles, J . Casacuberta completant després els
càrrecs de Vice-secretari J. Estepé i els vocals. D. Terradas, C. Gutiérrez i A. Tomàs.
Malauradament ben aviat va morir Don Santiago Llensa. Es nomenà per substituir-lo en
la Vice-presidència a Don David Terradas.
Acabat el període establert en els Estatuts , els càrrecs directius renunciaren a la proposta
reelecció donant pas als socis joves i per decisió unànime s'acordà designar President
honorari a Don Ramon Menal i soci de mèrit a Don David Terradas.
Aquesta es la síntesi de la formac ió de la Societat que fa deu anys un grup d'amics amants
de la micologia vam fundar amb l'esperança de promoure l'estudi i el coneixement dels
nostres fongs tot i dedicant-nos a la nostra dè ria.
Creiem que les dificultats i els esforços assumits han valgut la pena certament ja que la
nostr a Societat camina amb bon peu i en la direcció correcta i així desitgem que continuï per
molts anys amb la dignitat, serietat i bones intencions que li conferírem el grup fundador.
Finalment permeteu que dediquem un record als amics ja desapareguts Mme. Suzanne
Davit gran aquarellista en temes naturals, Don Santiago Llensa de Gelcen i Don Angel
Cabeza, tots ells components del grup peoner, els quals van ajudar amb eficàcia i desinterès
des dels primers temps.

