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II JORNADES EUROPEES DE MICOLOGIA
MEDITERRÀNEA (C.E.M.M.)
Les II JORNADES EUROPEES DE MICOLOGIA MEDITERRÀNEA s'han
de Cerdenya, concretament a Oliena, provincia de Nuoro,
celebrat aquest any a
amb el valuós suport de l'A.M.B. i del nostre omnipresent amic Renato Brotzu.
Si bé el clima no ha estat molt favorable - travesia amb el mar agitat, algun
temporal - el balanç ha estat més que positiu i notable.
Han estat molts els participants dels tres països membres de la C.E.M.M., a
més d'alguns noms coneguts (Bellú, Bertea, Bernicchia, Llistosella, Moser, Neville,
Redeuilh, Rocabruna, Sarnari, Schild, Simonini entre altres), tants que l'hotel Su
Gologone, tot i la seva gran capacitat, no ha estat suficient per acollir tots els
participants. Esplèndida la cuina, que ens ha ofert plats típics locals molt apreciats per
tots, per no parlar dels notables vins sards. Inesperat i agradable ha estat el vespre de
la jornada inagural en què, després dels parlaments d'obertura per part dels presidents,
s'ha animat els participants amb cants i dances populars, disfrutant d'antigues
tradicions i podent admirar de prop els vestits de vellut i seda, les artístiques joies i
els esplèndids xals brodats a mà. Parlem, però, de la part més important d'aquestes
jornades internacionals: molts dels micólegs treballant seriosament, tant al microscopi
com immersos en la consulta de textos científics; algun curiós que voltava entre les
taules fotografiant els exemplars més rars, gran animació perquè l'intercanvi
d'opinions i de mètodes de treball ha estat notable, tant, que s'ha vist els més preparats
totalment disposats a qualsevol aclariment o consulta: Aquesta ha estat veritablement
la part més agradable i profitosa de les jornades, veure micòlegs més o menys experts
discutint plegats, al mateix nivell, com bons amics. La diversitat de les tres llengües
no ha estat un impediment, al final tots aconseguien d'entendre's, potser a vegades
amb algun estrany garbuix idiomàtic.
E1 seminari d'estudi referent als Boletus ha despertat molt d'interès i
participació. Els ponents, Redeuilh i Simonini, s'han expressat en la seva llengua,
presentant un treball el.laborat conjuntament i ben il.lustrat amb diapositives. Molt
sovint es parla d'Europa, de fites comunes, a la C.E.M.M. hem arribat a tocar amb la
mà el fer possible aquest ideal. Ara pensem ja en les III JORNADES EUROPEES DE
MICOLOGIA MEDITERRÀNEA, que ens reuniran a tots a
de Còrsega, a
Ajaccio, on els nostres amics francesos estan ja treballant en l'organització de les
jornades, que se celebraran des del dia 6 fins
de novembre de 1995.
Bona feina per aquesta C.E.M.M. que, nascuda fa poc, ja treballa amb tanta
activitat. Per qui no ho sabés encara, volem recordar-vos que tenim a disposició de
tots els interessats la reedició efectuada per la C.E.M.M., de l'obra en llatí de E.M.
Fries, així com les insignies i altres amb el motiu de la C.E.M.M.
Si les jornades de Micologia mediterrànea de la C.E.M.M. es troben en un
moment àlgid, volem subratllar que les activitats de la C.E.M.M. se sustenten sobretot
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pel treball de les diverses comissions que s'han format. Hi ha sis comissions
treballant, en les quals hi participen micòlegs de A.M.B., la F.A.M.M., de l'U.M.I. i
de la S.C.M.. Tots els nostres socis poden paticipar a les Jornades o adherir-se a una
comissió, sempre que vulguin realment donar un cop de mà i treballar de valent ( no
es fàcil treballar a distància, parlar llengües diferents, arribar a acords en els
objectius, etc.).
La propera trobada serà dons a Còrsega, el novembre de 1995, una data per
assenyalar ja al nostre calendari micològic, mentre esperem que arribin notícies més
detallades dels organitzadors o a les pàgines de la vostra revista. Ajaccio ens espera!
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