108

Revista Catalana de Mic ologia, vol. 23 : 95-107; 200 1.

FRANCESC ÀNGEL i ALVIRA (1933-2000)
En Francesc ens va deixar el 20 de gener del 2000.
Els que vam tenir el goig de disfrutar de la seva amistat, hem de sentirnos satisfets per haver compartit amb ell moments entranyables, per la
seva companyia, per la seva dispo sició a col-laborar, pel seu tarannà
tan planer i agradable.
Recordo quan es va incorporar a la Soc ietat Catalana de Micologia i la
satisfacció amb què va venir a una de les expo sicion s que es feien al
Palau de la Virreina, per a ajudar en allò que convingué s, i presentarnos la seva muller Micheline, que sempre va compartir amb ell l'afició
als bolets. Tenia el número 107, per poc no va ser soci fundador, per ò
el seu ajut va ser sempre dels que es recorden amb estimació. Les
molte s jornades que hem compartit anant a buscar bolets per les
contrades del Garraf i Baix Llobregat, són dels moments més
complaents que reco rdo.
D 'ençà que va fundar- se la Confederació Europea de Mic ologia Mediterràni a (CEMM), i don at
l'excel-lent coneixement que tenia del francè s, de l'italià, de l'anglès i de l'alemany, va ser per a la
S.C .M. un puntal extraordinari. I l'apreci i confiança que ràpidament inspirava van fer que fos escollit
com a Tre sorer de l'esmentada Confederació, càrrec que va exercir, merei xent els elogi s de tothom,
fins que la malaltia va impedir-li de seguir. Això em va brindar l'honor de substituir-lo, j a que fins a
la seva mort , la CEMM no volgué designar un nou tresorer.
Durant els temp s de crisi de la S.C.M. , acceptà el càrrec de vicese cretari, des del qual aj udà a posar
ordre i serenitat al funcionament de la nostra societat. Ja malalt, assistia encara a les reuni ons de la
Junta. En arribar la seva jubilació, oferí la seva col-laboraci ó al projecte Biodiversitat Micològica de
Catalunya, i freqüentava el Departament de Botànica, ajud ant a ordenar i estudiar el material, i
col-laborant a les sortides de pro specció. La seva malalti a ens privà doloro sament d'un col-laborador
acurat i constant.
Bon fotògraf de bolets, va col-laborar en la realit zació de diverses làmines dels "Bolets de
Catalun ya": Stemonitis splendens (1990, làmina 441 ), Astraeus hygrometricus (199 1, làmin a 45 2),
Maramiellus mesosporu s (1992, làmina 533 ), Hygrocybe pse udoconica var. tristis (1993, làmin a
568 ), Callistosporium xanthophyllum (1994, làmin a 603 ), Lep iota lilacea (1995, làmina 681 ) i
Geopora f oliacea (1998, làmina 820 ).
A la Re vista Catalana de Micologia, resumí el resultat de les seves exploracions pel Bai x Llobregat i
~l Garraf, en bon a part fetes en col-laboraci ó amb el que això signa ( MAYORAL i ANGEL, 1995 ;
ANGEL , MAYORAL i HOYO, 1998 ; VILA, ANGEL i LLIMONA, 1999).
Li agraïm de tot cor els bon s records i les vivències compartides. Ha estat un soci a imitar, un bon
micòleg i un gran amant de la natura. El recordarem amb afecte.
Anselm M ayoral
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