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A 
QUESTA exposició és un homenatge a un deis nostres col laboradors i una reivindicació del seu llegat. Eugeni Sierra és, 

pera l'l nstitut Botan ic, u na! legenda, u na i nstitució i part del nostre patri mon i. L'I nstitut conserva u na col·lecció i m por

tant de la seva obra, des deis orígens, els anys trenta ambla Flora de Cadevall, fins als últims treballs, la decada deis 

noranta il ·lustrant tesis doctorals o cobertes de la nostra revista Collectanea Botanica . Pero, malgrat que és molt important, la 

presencia del llegat en el nostre fo ns no és l'únic que justifica aquesta exposició: també hi ha la transcendencia d'una figura 

unida irremissiblement a la historia de l'lnstitut. Sierra va ser, com tants al tres joves talents, un descobriment del fundador de 

l'lnstitut Botanic, Pius Font i Quer, que va ser crucial en la seva formació i en la seva dedicació a la il·lustració botanica. 

Sierra va ser un i ! lustrador genial, un trebal lador incansable, un observador agud íssim i un bon botan ic. La seva obra no es 

pot entendre sense aquestes premisses. Un deis valors més grans d'aquesta exposició que ens ha donat l'Estudipuche és pre

cisament descobrir el que hi havia darrere d'aquesta obra descomunal, en quantitat i en qualitat. Només un altre il·lustrador 

com Caries Pu che ens podía arribar a explicar la complexitat de la seva feina i la minuciositat del metode de Sierra 

Quan vaig coneixer Eugeni Sierra, recordo que em va sorprendre la persona Vaig trabar en aquella primera figura del 

di bu ix botanic u na natural itat de trae te, u na senzi 1 lesa i u na amabi litat que tots els que el vam coneixer coma professional 

hem ressaltat: n'hi ha prou de sentir l'opinió deis entrevistats en !'audiovisual que corona l'exposició. En una societat d'egos 

desfermats i facils pretensions d'importancia, la naturalitat amb que Sierra es relacionava amb els seus col -legues era tota 

una novetat. I va manten ir aquesta manera de fer fins al final, que va ser molt trist; pero no va perdre ni el bon humor ni la 

dignitat. És probable que la seva vida difícil en la nostra convulsa postguerra l'ensenyés a portar els vaivens de la fortuna 

amb una elegancia suprema D'aquella vida agitada en queda constancia en el gran treball biogratic que ens regala Carme 

Puche en les pagines que vénen tot seguit. Aquesta biografía, que no es pot llegir sense tristesa, hauria estat la d'un deis 

molts perdedors d'aquells duríssims anys cinquanta si no hagués estat pel seu llegat artístic. Sens dubte, el seu art va ser el 

seu millor refugi i, al final de la seva vida, probablement l'úni c. 

Voldria acabar aquesta breu introducció donant les gracies a totes les persones i institucions que ens han llegat els 

dibuixos que formen la nostra col lecció; sobretot, als anti es rectors de !'extinta Ketres. També vull agrair el suport generós 

del Reial Jardí Botanic de Madrid, a la Flora iberica del qual Sierra va dedicar els seus millors anys; un suport demostrat no 

tan sois en préstec d'obres, sinó en dad es, entrevistes i mol tes petites histories que ens han ajudat a entendre millor el per

sonatge i el seu metode. Per acabar, vull remarcar el treball extraordinari de Caries i Carme Puche i tot l'Estudipuche, que 

han sabut bolear en aquesta exposició tot el seu talent i, per damunt de tot, el seu amor per l'art de la il ·lustració botanica i 

la seva reverencia pel gran artista que va ser Eugeni Sierra. 

1 11 1 

Alfonso Susanna 
Director de l'lnstitut Botanic de Barcelona 



E 
M produeix una profunda satisfacció presentar una exposició sobre un il·lustrador com Eugeni Sierra. No solament 

perque permet observar una excel lent mostra d'il·lustracions científiques de plantes1 on art i ciencia es mesclen de 

manera indestriable, sinó perla importancia que la il·lustració científica té pera un Museu de Ciencies Naturals. La 

il lustració i els il ·lustradors són imprescindibles en la tasca ingent que el conjunt deis museus, les universitats i els jardins 

botanics del món impulsen1 des de fa segles, per descriure i coneixer tots els éssers vius que comparteixen aquest planeta 

Terra amb nosaltres. Des del Renaixement llunya, la il ·lustració ha permes compensar les limitacions d'una descripció escri

ta peral reconeixement exacte de plantes i animal s. La trad ició d'i l·I ustrar plantes ha continuat fi ns als nos tres di es i poq ues 

són avui les obres de síntesi taxonómica o les monografies científiques que no procuren il·lustrar ambla maxima precisió 

possible les especies estudiades i les variacions observades. 

Aquesta exposició i el cataleg que l'acompanya no sois permetran copsar en profunditat la dimensió d'Eugeni Sierra 

coma i l·I ustrador científic, si nó també la seva di mensió hu mana. Eugeni Sierra va participar activament en dos moments en 

que dos parsos diferents intentaven iniciar obres generals de síntesi. A Xile, on va col laborar amb Carlos Muñoz Pizarra, va 

deixar una vasta col-lecció de lamines en color1 de la qual en conservavaalguns centenars a casa seva que van ser adquirides 

anys més tard per l'lnstitut Botanic de Barcelona Al comeni;ament deis vuitanta, quan feia pocs anys que havia tornat a 

Barcelona, es va poder incorporar al projecte d'il -luminar els primers volums de Flora iberica1 un projecte impulsat pel Reial 

Jardí Botanic de Madrid que ha mobilitzat molts esfori;os per il lustrar les principals especies de la flora peninsular. Mentre 

Sierra va poder ocupar-se de les demandes que generava el projecte, va i 11 ustrar els pri mers vol u ms Pero tam bé va contri bu

ir al recanvi generacional formant nous il ·lustradors, fins al punt que avui hi ha nombrosos botanics formats per el! pera la 

il lustració científica. Sense exercir directament el magisteri en cap escola o universitat, Eugeni Sierra, amb el seu trai; ciar i 

precís, amb l'observació acurada i els detallats estudis morfologics que.precedien cada lamina, va obrir un camí que ha fet 

florir la il lustració científica en el camp de la botanica a l'Estat espanyol. 

És un objectiu permanent de la ja !larga col laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consell Superior d'lnvesti

gacions Científiques, a través de l'lnstitut Botanic de Barcelona, donar a coneixer els rics fons patrimonials que custodia. 

Aquesta exposició ofereix l'oportunitat de mostrar també els fo ns d'Eugeni Sierra que es conserven al Reial Jardí Botanic de 

Madrid, una oportunitat que agraYm sincerament. 

No voldria acabar aquesta presentació sense posar en relleu la cu rosa i exhaustiva tasca de recerca i estudi portada a 

terme per l'equip d'Estudipuche, que culmina amb tres importants productes pera la difusió i el coneixement de la vida i 

l'obra d'Eugeni Sierra: aquest llibre, una pel·lícula i una exposició. 
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Anna Omedes 
Directora del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona 





N 
' HI ha que diuen que l'oblit és inevitable. En el cas d'una persona que no ha arribat a l'ambit públic, els records 

sobre la seva vida poden dibuixar-se durant dues o tres generacions, després acostumen a es borrar-se. Aquel les 

que han transcendit deixant algun llegat a l'abast d'una comunitat amplia -pot ser en un ambit geografic, dis

ciplinari, generacionaL.- tenen més possibilitats d'allargar la memoria en el temps. Pero n'hi ha prou d'haver transcendit7 

No sempre. També la transcendencia s'ha de recuperar, reconstruir, exposar de nou. Si passa gaire temps, el que ens queda 

de les persones són les marques físiques: alguns certificats, algunes cartes, algunes obres. Pero aquestes pistes no sempre 

expliquen el conjunt de coses que ens defineix, sinó que solament en presenten una part. En el cas d'Eugeni Sierra, teníem 

molt més que «papers», teníem testimonis que el van coneixer 

La reconstrucció del passat és una tasca metódica que implica una lectura atenta deis documents que han quedat. Pero 

hi ha un factor per atzar, comen to ta i nvestigació, que en condiciona els res u ltats el moment en que ha estat possi ble d u r-la 

a terme. Aquest factor és irrepetible. La biografia i l'analisi de l'obra d'Eugeni Sierra que es presenten en aquest llibre són el 

resultat d'una investigació que ha disposat de la documentació que s'ha conservat fins avui i deis testimonis que han apor

tat informació els dos últims anys. Segurament, l'efecte hauria estat diferent deu anys abans; pero també ho seria d'aquí 

a deu anys. En realitat, en el transcurs d'aquest treball va traspassar un deis testimonis amb qui havíem tingut el plaer de 

parlar, el doctor Santiago Castroviejo, impulsor de Flora iberica, a qui devem una d'aquestes parts que ens han ajudat a fer 

el retrat, biografic i pictoric, d'Eugeni Sierra. 

Ens ha semblat que valia la pena compartir aquestes refiexions amb vosaltres, els lectors que ara teniu aquest llibre a 

les mans, perque són fruit deis mesos que hem estat immersos en l'univers d'Eugeni Sierra. Per als que signem aquest text, 

juntament amb Carme Moré i Jordi Rabascall, equip imprescindible del projecte, Eugeni Sierra és un personatge poliedric, 

com tothom, pero amb cares visiblement destacad es. N'hi ha que estan pi enes d'il ·lustracions d'alta qualitat, d'altres tenen 

una mirada científica exigent, n'hi ha de viatges exotics o for~ats, d'altres de farcides de relacions excepcionals ... , i cada una 

d'aquestes cares esta travessada perla for~a que semblava compactar-les, la passió perla botanica.1 encara més en una és 

el pare, en una altra l'avi, l'amic o el company que ens han descrit els qui el van coneixer. La nostra feina ha consistit a veri

ficar el constatable i mostrar el més honestament possible all6 que no pot ser objectivat. En el camí per arribar a la fita, ens 

hem adonat que hi havia alguns mi tes mal dibuixats i d'altres de gairebé esborrats, que hem intentat repassar per poder-los 

veure amb més claredat. Pero sobretot hem pogut comprovar l'afecte gairebé incondicional -amb tots els matisos de les 

diferents personalitats que, per als testimonis, tenia Sierra- de les persones que el van tractar, ja fos íntimament o profes

sional . Estem segurs, si se'ns permet l'atreviment, que Eugeni Sierra hauria valorat, per sobre de tots els reconeixements, 

aq uest que 1 i han fet aquel Is que el van apreciar i es ti mar, am bel paper destacat que ha ti ngut la seva fam ília -des de Bar

celona i des de Xile-, i que ens han ofert el seu temps per recordar-lo. La llista és llarga i l'hem reflectida en els agraTments 

A tots i a totes, els donem les gracies sincerament 
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Pera nosaltres ha estat un privilegi poder endinsar-nos en la vida i !'obra d'aquest il ·lustrador i botanic, un personatge 

que ha aconseguit captar to ta la nostra atenció i respecte L'objectiu principal d'aq u esta tasca era crear una exposició on es 

mostrés part del fans de l'lnstitut Botanic de Barcelona, pero que també permetés descobrir el personatge El !libre que ara 

encare u és amb moti u d'aquesta exposició, pero en cap cas no hem volgut que sigui un cataleg on es traspassa el contingut 

de la mostra. No podíem. Se'ns ha contagiat alguna cosa d'Eugeni Sierra, del seu afany per omplir tot el paper amb petits 

detalls de la mateixa planta o d'una altra especie per comparar-la. No podíem -ni volíem- deixar escapar l'oportunitat de 

plasmar en un !libre tots aquests fragments que en una exposició és impossible reflectir És per aixo que creiem que expo

sició i !libre es complementen; en la primera, podem gaudir amb intensitat deis originals (del fans de l'lnstitut, pero també 

d'altres fans), de les publicacions, de l'ambientació, de !'experiencia més directa; en el segon, podem submergir-nos més 

lentament per aquests vertexs on les cares s'uneixen, on trobem les explicacions de la forma final que pren el personatge. 

És peraixo que, a banda del recull biografic i l'analisi de lasevaobra, hem volgut incloure dues cronologies que fan justíciaa 

!'extensa obra que Eugeni Sierra va elaborar. D'una banda, una crono logia que compara alguns deis fets destacats de la seva 

vida amb el llistat de publicacions que ens ha estat possible recopilar. D'altra banda, un recorregut visual per !'obra d'Eugeni 

Sierra, que ens permet ve u re l'evolució del seu trai:;. En aquests apartats, comen la resta del !libre, hem indicat el fo ns on es 

traben els originals, quan ha estat possible localitzar-los. Malauradament, encara queda mol ta obra d'Eugeni Sierra desapa

reguda, o millar dit, de la qual hem perdut el rastre i no ens ha estat possible saber on es guardaven els originals Aixo ens 

demostra que encara queda feina per fer i, comen qualsevol reconstrucció del passat, caldra que d'altres omplin els espais 

que nosaltres hem hagut de deixar buits, i rectifiquin els possibles errors que haguem pogut cometre. Per aquests últims, us 

demanem disculpes per avani:;at; si hi són, us podem assegurar que no han estat per negligencia. 

Evidentment, la passió que ens ha despertat el projecte recau en la figura d'Eugeni Sierra, pero res de tot aixo no hau

ria estat possible sense la iniciativa, el suport i el finani:;ament institucional. L'lnstitut Botanic de Barcelona, amb Alfonso 

Susanna al capdavant, ens ha transmes la ferma intenció de recuperar una figura estretament !ligada a aquesta entitat El 

Muse u de Ciencies Naturals de Barcelona i tot el seu equip ens han donat les eines necessaries per materialitzar-ho. És mo

ti u d'alegria comprovar que l'oblit ho té molt difícil per fer-se un lloc en el món de la ciencia 

Esperem que gaudiu de la descoberta o, en tot cas, de la redescoberta, d'Eugeni Sierra. 
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Caries Puche i (arme Puche 
Comissaris 







«Un botanic ha de tenir un fons artístic. Per estudiar la 

natura, cal un sentit estetic de la vida. Per entendre les 

estructures vives, s'hade tenir unasensibilitat especial. Hi 

ha persones que tan botanica sense arribar a la intimitat 

de les estructures. Pero si un no ha apresa mirar una flor 

per dins, se'n perd el vuitanta per cent. L'estetica és molt 

important en la ciencia biológica.» 

Eugeni Sierra, entrevista a l'Avui, 22 de maig de 1982. 
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'lntimitat BotGnica 
Les Passes d1Eu1eni Sierra -L 
per Carme Puche 
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1 Descobri r Eugeni Sierra 1 

Des de la infantesa, Eugeni Sierra es devia. trobar rodejat 

de segells i sobres. El seu pare, Gregori Sierra, era treba· 

llador de Correos y Telégrafos i un fila.telic a.passionat. 

Com sol passa.r amb les aficions deis pares, els fills s'hi 

veuen immersos, sobretot si hi ha una tasca manual que 

es pot dura terme amb més eficacia a. quatre mans que 

no pasa dues. En aquest cas, era. una tasca metódica en 

l'extracció i la. prepara.ció deis segells, d'una. banda, i sis· 

temcitica. pera.conseguir-ne la classifica.ció més a.dequa.· 

da., de l'a.ltra.. Al petit Eugeni Sierra no li a.gra.daven els 

segells i dura.nt molts a.nys va. detestar-los -com ta.mbé 

sol pa.ssa.r a.mb les a.ficions deis pares-, pero cap al final 

de la. vida, curiosament, s'hi va aficionar. Potser es va. 

adona.r que la. delicadesa. amb que ha.vía. d'extreure els 

segells deis sobres s'a.ssembla.va a. aquella. amb la qua.I 

a.nys més ta.rd recolliria. plantes, o que la. sistematica. 

que ca.I troba.r pera la. bona. cla.ssifica.ció botcinica. gua.r· 

da.va. a.lgun eco d'a.quell ordre que el pa.re imposa.va. a.Is 

segells. En tot ca.s, el que tenia. cla.r és que els segells que 

conforma.ríen la. seva. petita. col·lecció serien de plantes, 

sobretot plantes a.mb flor. No sa.bem del cert les ra.ons 

que el van portar a. recuperar l'a.fició del pa.re ta.nts a.nys 

després, pero no hi ha. dubte de quina. va. ser la. ca.usa. per 

escollir·ne el moti u: la. pa.ssió per la. botanica. 
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Eugeni Sierra als dos anys. 
Foro CEDIDA: FoNS o'ADELA 1 EuGENI GoNZÁLEZ S1ERRA 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

P 
rn entendre com un jove als anys trenta barcelonins s'ini

cia en la il lustraci ó botanica -no precisament una profes

sió popular ni de gran volada-, cal posar-lo en context i, en 

certa manera, adonar-se del lligam estret que s'ha d'establir entre 

les oportunitats i la valua personal per poder fer realitat un somni . 

Anem una mica enrere. La Barcelona en que va néi xe r Eugeni Sierra 

Rafols, l'n de maig de 1919, es trobava colpejada per una crisi eco

nbmica i, de manera literal, per l'e pisodi de violencia social conegut 

com el pistolerisme, que va durar des de 1917 fins a 1923. El s anys 

compresos entre la fi de la Primera Guerra Mundial i la dictadura 

del general Primo de Rivera (1923-1930) no van ser placids pera la 

Ciutat Comtal . En aquests temps difícils, Eugeni Sierra era un nou

nat al carrer de la Lluna, al cor del Raval 

Targeta de visita que el pare d'Eugeni Sierra, Gregori Sierra, va enviar a Pius Font i Quer adjunta a una carta en que li 

demanava un lloc de feina peral seu fill el 1934. DocuMENT ORIGINAL: INSTITUT BmANI( DE BARCELONA (CONSELL SUPERIOR o 'I NVESTIGA

CIONS (IENTÍf-IQUES - AJUNTAMENT DE BARCE LONA) 

Eugeni Sierra i el seu germa Rafel, amb sis i quatre anys, respectivament. 

Foro crn10A: FoNs o'AoELA 1 EuGEN1 GoNZÁLEZ S1ERRA 
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1 lntimitat botOnica 1 

Gregori Sierra i Francisca Rafols. Forn crn10A: FoNs o'AoELA 1 EuGEN1 GoNzALEz S1rnRA. 

Els seus pares, Gregori Sierra i Francisca Rafols, s'havien conegut a Sit

ges, d'on era la família d'ella ion ell havia viscut dos anys Finalment, ha

vien decidit insta! lar-se a Barcelona. Eugeni Sierra va ser el primer de tres 

fil Is; en pocs anys arribarien el Rafel i l'Emili. Gregori Sierra era treballador 

de Correos y Telégrafos a Barcelona des de 1916 i a banda de la passió pels 

se gel Is era un amant de l'art, !'opera i el teatre La sen si bi 1 itat artística, per 

tant, no era aliena a la família Sierra-Rafols, que deuria valorar aquest do 

en el fill Eugeni; un do que també a l'escola van saber apreciar 

Eugeni Sierra va estudiar al Grup Escolar «Mila i Fontanals)), inaugu

rat pocs mes os aba ns de la proclamació de la Segona República, el 1931. 

La primera directora del centre va ser Rosa Sensat (1873-1961), mestra 

reconeguda perla dedicació a la creació de l'escola pública catalana 

Gregori Sierra (de peu, el quart comenc;ant per !'esquerra) va jugar a l'equip de futbol de 

Sitges. Aquí el veiem amb l'equip el 1924. Fmo crn10A: FoNs oAmLA 1 EuGENI GONZÁLEZ S1rnAA. 

del principi del segle xx. Sensat venia de l'Escola de Bosc de Montjurc, 

el primer centre a l'aire lliure que s'havia creat a l'Estat espanyol . Era 

una escala amb pocs alumnes on Sensat, que havia estat professora de 

Ciencies, podia treballar en plena natura i de manera practica amb els 

estudiants Amb aquest esperit, i com recordava la filia de Rosa Sensat, 

M Ángels Ferrer, «cercaven plantes i les portaven al Museu [de Cienci

es Naturals] per coneixer-les i denominar-les( .. ) En tota la seva gestió 

a l'Escola de Bosc (de 1914 a 1931) la mare i l'Escola trabaren suport 

en el Museu i en la persona del doctor Font i Quer [en aquel! moment, 

director del Museu de Ciencies Naturals, entre d'altres carrecs]J>.1 El re

cent creat «Mila i FontanalsJJ era totalment diferent d'aquella escala 

en plena muntanya: tenia més de mil alumnes i es trobava en l'anome

nat districte cinque, !'actual Raval . Res de natura a peu de classe. Pero 

1 

FrnRrn 1 SrnsAT, M A (1988) «En el centenari del Dr Pius Font i Quern A: CAMARASA, J M [et al] Miscel lanía: Homenatge al Dr. Pius Font i Quer Lle1da: Edicions de l'lnstitu t d'Estudis llerdencs Aquesta i la resta de cites que apareixen al 

llarg del text s'han adequat a la normativa ortogr.3.fica actual Les cites que no tenen una nota de referencia són declaracions extretes de les entrevistes realitzades pels autors d'aquest llibre a les diverses fonts orals 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Amb els seus dos germans. D'esquerra a dreta: Eugeni, Rafel i Emili. El més petit va morir quan tenia 

només quinze anys. Fmo crnioA: FoNs o'AoELA 1 EuGENI GONZÁLEZ S1ERRA 

' Ferrer i Sensat, 1988 

aixo no va impedir que la relació i el suport amb l'eminent botanic ca

tala Pius Font i Quer (1888-1964) continués sent fructífera. La idea que 

Sensat i Font i Quer compartien d'un ensenyament en contacte di recte 

ambla natura i eminentment practic també era possible al centre de la 

ciutat. Una de les activitats que es duien a terme era l'aprenentatge de 

les plantes i la construcció d'herbaris. Les plantes no solament es prem

saven, sinó que també es dibuixaven. Rapidament, el professor d'Euge

ni Sierra i la mateixa Rosa Sensat es van adonar de la pulcritud de les 

seves lamines i, sobretot, de la capacitat d'observació que desprenien 

els dibuixos, representant les plantes amb tates les característiques 

botaniques que les definien. L'oportunitat comen~ava a preparar-se. 

En paraules de M. Angels Ferrer «la mare els ensenya al doctor Font i 

aquest confirma que aquell noi, si se l'orientava i preparava, podia ser 

un expert botanic i un excepcional il ·lustrador d'obres científiques».2 

Pero caldria alguna cosa més perqué les vides del doctor Font, com se'I 

coneixia, i Eugeni Sierra es creuessin definitivament per comen~ar el 

camí de mestratge que seria vital pera la carrera de l'il ·lustrador. 

Eugeni Sierra va ser un bon atleta dejove. Després d'una fractura irreconciliable amb l'esport, va dedicar-se 

a fer de cronometrador a Montju'lc. ÜBJECTE ORIGINAL: FoNs o'Aoa111 EuGcN1 GoNlÁLEZ S1rnRA 
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Rosa Sensat amb algunes alumnes a l'Escola de Base, pels volts de 1915. 
ío10 cm1DJ\ : APx1u ~11s1c1~.:.: Ro::.;i. S;NSAT 1 V1L.i. B1t.uo1[C,\ Dt L'As~co:..1Ac.10 L~~ M.-s1w; Ro.:;.~ Si=.N~AT, 

Obres de construcció del Grup Escolar «Mila i Fontanals», pels volts de·1<l30. 
(r) Fo 1c: : JosEP Do·:iNG'JCZ. ARx1u Fo-;-0GRA11c L;:- B;.r< :.:~ 1 CN A . 

1 lntimita t botOnica 1 

Al seu pare li agradava l'art, 

l'ópera i el tea tre. De ben petit 
va apuntar el seu fill a estudiar 
violi. Ja adult, Eugeni Sierra en

cara l'aga fava de tant en tant i hi 

tocava algunes notes. A la dreta, 
els binocles pera l'ópera de Gre

gori Sierra. © r-o10 RN::::cLts: C1Ht'i 

PucHE. ÜJ;ECTC CPG·N,\L: Fc.v) D'Am1,'.. 1 

FlX:JN1 CiONlA1 F7 S1E r<rti.. © Foro v10Li: 

J:IXl-;00.< (\',\','.'/ •STCCKf'! ICTO L0.\1). 



1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

111y SIRVIENTA, VIAJ11n .ES 1 

se desea para casa de eam. 
PO cerca Barcelona ,con 

¡ PELETERIA buenos informes y sablsn-
clo orcle:tlar. Presenta.na 

.da p. cab. Rull, B, de e a 11. calle Oanuda, 
esq. N. S. Francisco se necesitan en casa _,2 _ 1'"'.•;..,• ,...1,,... •• ==="""-=-==-,._-
part,, 25 drs. mes, ~poJ!."i1cY~ª f:~~:g , PLANC~RA 
fs. habs. con balcón üotcam. setlores rtue Falta. onc1a1a. para taller, 
bafio, ducha. tll. sao hayan viajado arttc. R 6 s 1 á ºª 
t ~ Pl Re úbl\ca Escribid tnd. eQad a az n: a. v • ""· 

a o, '"h" . d P eo:J6 Vergara ·u • FALTA CRIADA 
re e 11a, esean 1 1 catalana, para todo. Al&< 
;pedes a t. e. 30 pts. I e 'tal• t f Ita ¡lloren., 313, 6. •• 3 .• 
io1l. s.,Pablol. 2s,a· b1,. apt IS a, ~ Daré a l!IJardar piso 
iO a 8 q, Sa a a CO a piara· amnllar ll'"'OCIO '"'<11 ., 

di " ""' ""' " d.oopacbo médlco 1nto3: 

1. t· pens •• 35 ptas. : 
1rt, 102. 1.0, 1.• 

1ilo babit. recién 

coc. a matr. s. hijos. sponga de 10 a Ui UlU sa Bl'a. viuda con h.lj~ 
ente, 33, 1.', 2. • ptas. para fabricación d~ . rerenclas. · 

:1. Ana, 27, V, l." toao lo que existe de alu- Escribid van1u1111dla 1'7'78 
mtn1o. Present.arse ae 3 a PLANCHADORAS 

cab. o matr. c. pens. :1 ho:y Rech oonaa1 e pl. 4• 

alq11ila hahit- todo Faltan camarera y . do nuAVo, sra. y cal>. fali. 
oflclata· y noreodJ:za. Mo-

pre. módico Sitio, coc1mira p. 2 llermanos, otra las. ~o. 11raI.. t.n 
, 1. • (Junto Paralelo) p, 8ra.. sola y otra p. todo 

Importante porvenir 
. 

p. cab.º s. dormir 
:p. matr1m nlt!era. y 1m1e. 
seca, . 18-20 duros. 

para Joven casado, il01V61l• 
i, 16, pi. 1.a j, Rl>la. Muntaner, 215, 2.0 2.• te, actl vo, que le tnterBSaa& 

EMPLEADO JOVEN mosa habitación, · tl'abaJar oomlllonee co-
para ramo químico fnrma.-

niorclale.-1 en general. 
comida, casa. pa.rt. 2 l lftoroaadoe. 

cmttco. orertos eser.Itas a Escribid Vaniruardl• . 1'1'10 Tallers, 55, etlo., 2." mano el Aoarta.ao 621 
EXCURSIONISTA lers, 551 V, l.ª Pintor o pintora de f&-1'7 a.oye amb la tn.. p. matr. o 2 amigos para. decorar pantallas. trucol6 prlinlrta acabada,, 1star o der. cocina. pergamino. muebles y otros per a i.reballf! lle recoJ..~ 

~, · 55 '/ 57, 2º-1\ ol>Jetos, so nece.s.lta. r:sc. ció de plantes. sou llllelal 
tndlcaod1> rers. y pret, a 2.000 ))easetes l'an;v. Eser!-

natr. o srta. dcl1. coc. r.nr.1. Vergara.. 11 V1U &mJI ú>ta !Della .d'lno 

estar, 30 pesetas Dedicado !l la compra l rormes & vansuar111a l'IM 
. P A e o . 

lle~, ó5-ó7, 4°, 2ª y venta cllspongo do a mu 

1, des. cah. t. est. pts. y neeeslto socio ae 10 buenos su61dos represen-
a 16000 pts. Adm1nlstraclóD tlUldomo. tra.ba;lándomo 

Tmvesera, 136, Pl. 2· propia.. Ese.. 59~9. Vergara 11 propio (lomJouto. Aparta,. 
do. 64'. Madrid. Salmerón. Falta camarera y SE80RITA 1ens. 7 ds. semana 

cocinera, nUl.era y otras pn. con don de genias y ollon-telt., ducha. Urge!, ra todo. Colocarse hoy mi&- tela ¡¡roJ:ln. en partlcllla.-
·I. 2.", (cerca Cortes) mo. Provenza 232, entlo. r~. se esea. producto a&o 

IA PARTICULAR, DESEO SIRVIENTA 
rlo y acreditado. llueoa 
e<>mlslóo . Bscrl.bld a. 

tb. con o sln. bano. atender una persona. Pro- O. llf., VergBl'a1 s. 
ase. Valencia, 247, venza., 58. 2.o 2.& AGENTES :entre Paseo do Ora· -SIRVIENTA Mas de 800 ptas. monsoar n.~ ler puedo ganar Jorsoo91 

28 ptas. semana co.n' referencias, pal'& dos solvente con ti-ab o fá.c!\ 
pers., se desea RC>seUóo. do p¡.-opaga.nda. Escribid 

· y ropa 25 mes. 300, 4.o 2.a. izada. De !2 a 6960. Pza.. MaciA, 13, COQ' 
ionrat 22, 20 ta 3 y de o a 8 reterenclas. 

ita, desea pensión Socio o cooperador Necesito criada 
lasa b. taro. Prec. y · o. de Ciento, 239, 1. •. !tl 
l VANGUARDIA 1836 para ampliar negocio en SIRVIENTAS 
<:ABALLERO 

marclla 'Y de IO'aDde3 b&- , 
nellclos, necesito 5.000 pts. cocineras ca.mareras ama; 

m casa modesta pen- baro mitad beneflclos colccaclón IO'atulta. 'Avdlt. 
nno t1nlco. Escr1b. VANGUARDIA t832 Puerta del Angel, 6, 1.' 

d VANGUARDIA 1785 Socio con 5.000 pesetas 1 N E C O C 1 O 
PLEADO NORTE, para ampllar industria 1 otretco a pDraona. dl8~ 

buena. 5.000 pta.:!. Nada. ele pr nenslón r.etca Monu· l/:czr.,. lh V.&lJtlTI.&.'DnTA tao>n • - - • •• • 

Mestre i mentor 
El 1934 va arribar l'oportun itat en forma d'anu nci a La Vanguardia: «EXCUR· 

SIONISTA de 15·17 anys, ambla instrucció primaria acabada, pera treballs 

de recol ·lecció de plantes. Sou inicial 2.000 pessetes l'any. Escriviu amb 

tata mena d'informes a Vanguardia 1754 »3 Era perfecte La passió perles 

plantes ja havia aflorat en Eugeni Sierra a l'escola, com ell mateix expli· 

cava en una entrevista el 1982: «Vaig comen~ar, com molts menuts, fent 

una col lecció de papallones, Pero l'afecció als animals em va durar fins 

que vaig comen~ar ambles plantes.»4 Encara tenia catorze anys quan va 

veure aquella demanda, pero el maig d'aquell any-l'anunci era del mes 

de febrer- en faria quinze. Aquest petit detall va decidir obviar-lo quan 

va escriure la carta presentant·se pera la feina; no semblava important 

te ni nt en compte que l'escolarització obligatoria a la Segona República era 

fins als 12 anys i aquesta mateixa carta deixava ciar que romania a l'escola 

mentre cercava una feina adient a les seves aptituds <ffinc quinze anys i 

continuo assistint a l'escola ( ... )en espera que em su rti u na col ·locació apro· 

fitable A part d'aixo, estic acabant la mecanografia i faig el tercer curs de 

vial í.»5 La carta estava escrita amb paper de Gregori Sierra i anava acampa· 

nyada d'una targeta de visita d'aquest, on demanava que atenguessin el 

El pare d'Eugeni Sierra, Gregori Sierra, va ajudar·lo 
tant com va poder a entrar al món de la botánica. 
Fmo crn10A: FoNs o'AoELA 1 EuGEN1 GoNZÁLEZ S1ERRA, DocuMENT 

ORIGINAL (rARGETA): INSTITUT BmANIC DE BARGLONA (CüNSELL SUPERIOR 

o'INVESTIGACIONS C1ENTíF1ouEs - AJUNTAMENT DE BARCELONA) 
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1 lntimitat botCnica 1 

Professor agrega\ de la Cátedra de Botá

nica de la Faculta\ de Farmácia de la Uni

versitat Autónoma de Barcelona, el doctor 

Font, com se'I coneixia, havia estat !'inicia

dor de l'lnstitut Botánic de Barcelona, que 

dirigia des de 1934. Fmo crn10A: IN'>TITUT BmA

NIC OC BARCELONA ((ONSELL SUPERIOR o'INIJ[STIGACIONS 

C1ENTÍFIQUES - AJUNTAMENT DE BAílUI ONA) 

seu fill L'anunci l'havia posat Pius Font i Quer, en aquell moment professor 

agregat permanent de Botanica Farmacéutica a la Universitat de Barce

lona Com sabem, Eugeni Sierra no era un estrany pera Font i Quer, que 

n'havia ti ngut referencies per part de Rosa Sensat U na setmana després 

de rebre la petició, Font i Quer ja escrivia a Gregori Sierra per poder tenir 

una entrevista amb el seu fill A partir d'aquest moment, van manten ir un 

carteig, que es va al largar fins al setembre de 1935, per aconseguir trabar 

la manera que Eugeni Sierra pogués obtenir el lloc de treball . ReproduYm 

aquí alguns fragments d'aquesta conversa epistolar que permet veure el 

grau d'interes i perseveran~a per part de Gregori i Eugeni Sierra:6 

«No és pas la impaciencia que em fa adre~ar-li la present, pero 

és el casque d'en~a d'aquell dia (2 de mar~) jo no he cercat res més 

peral meu fill i podria molt bé donar-se el casque la nostra pro pos

ta hagués estat desestimada i jo, ignorant-ho, estigués perdent un 

temps preciós i possibles bones proposicions que poguessin pre

sentar-se( ... ) jo no ti ne pas pressa per col·locar el noi, si nó saber a 

que atendrem, tenint present que tanta mi com al meu fill ens inte

ressa molt la pla~a deque es tracta » 

Gregori Sierra a Pius Font i Quer, 3 d'abril de 1934 
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Dcx:uMENTS 0R1GINALS: INSTITUT BmA

NIC DE BARCELONA ((ONSELL SUPERIOR 

o'INVESTIGAc10Ns C1ENTíF1ouEs - AJUN

TAMENT DE BARCELONA). 

0 La Vanguardia, 23 de febrer de 1934, p 30 '· Avui, 12 de ma1g de 1982 5 Carta d'Eugeni Sierra a l'apartat de correus de La Vanguardia 1754 indicat a l'anunci, 23 de febrer de 1934 lnstitut Bot.3.nic de Barcelona 
e Aquestes cartes es conserven a l'lnstitut Bot.3.n1c de Barcelona 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

«Fins fa tres o quatre di es no he sabut que el Patronat de la Uni

versitat Autónoma no ha volgut fer el nomenament del seu fill, a qui 

vaig propasar oportunament peral carrec de recol·lector, a causa 

de la seva escassa edat. Si el seu fill tingués veritable vocació per 

a la botanica i l'excursionisme botanic, el recol lector actual de la 

Facultat de Farmacia té més de 70 anys i quan sigui jubilat podria 

substituir-lo ell .» 

Pius Font i Quera Gregori Sierra, 28 d'abril de 1934 

«Lamento vivament la decisió del Patronat ( ... ) Quant al que 

em diu de la vocació del meu fill sois cal que li digui que, en llegir 

la se u a carta, s'ha fet el propósit ferm que la pla<;:a de recol ·lector 

de la Facultat de Farmacia sigui pera ell .» 

Gregori Sierra a Pius Font i Quer, 1 de maig de 1934 

«Molesto per un moment la seua atenció amb aquestes qua

tre ratlles per tal de recordar-li l'interes del meu fill Eugeni vers 

el que vaig ten ir !'honor de parlar amb voste ( ... ) altrament el noi 

s'ha desenvol u pat bastant, i sem bla que ara ja no h i hau ria els in

convenients de temps enrere en aquestas pecte. El noi esta actu

alment col ·locat a casa d'un agent de negocis que !'explota tant 

com pot, i molt a desgrat seu Ell diu que s'esta embrutint .. » 

Gregori Sierra a Pius Font i Quer, 27 de setembre de 1934 

«Tal com varem quedar, el vostre fill podra comen<;:ar la seva 

iniciació el dia 15 del mes entrant a la Catedra de Botanica de la 

Universitat. Que es presenti el mateix dia 15 a les vuit del matí a 

la Catedra i ja li diré que haura de fer El recol lector alemany que 

tenim ara l'ensinistrara.» 

Pius Font i Quera Gregori Sierra, 29 de setembre de 1934 

Efectivament, la pla<;:a de recol·lector no va ser pera Eugeni Sierra, que 

finalment van veure massa jove peral carrec, i va ocupar-la Werner Roth

maler, el «recol lector alemany» que Font i Quer ano mena a la carta Werner 

Rothmaler (1908-1962) i Rolf Singer (1906-1994) van ser els dos joves estran

gers que Font i Quer va con tractar quan va ten ir llibertat per fer-ho di ns de 

la Universitat i, com s'escau a un descobridor de talents com ell, van esde-

venir figures destacad es del món de la botanica També en Eugeni Sierra va 

veure el talent que tenia, així que malgrat no poder oferir-li una pla<;:a, va 

acollir-lo a la Catedra, on li reservava la iniciació en una practica que amb 

els anys va saber convertir en tot un art: la il-lustració botanica didactica 

Guixos de colors 
«Quan pera la comprensió de la practica, especialment en els cicles 

biológics de les criptógames, era necessaria la representació grafica, 

l'Eugeni Sierra amplia la pissarra de dibuixos fets amb guixos de colors. 

Avegades quan entravem al laboratori els dibuixos ja eren fets, mentre 

que en altres ocasions podíem ve u re com anava perfilant amb gust artístic 

i veritat científica les diferents etapes de la vida d'un vegetal El Dr. Font, 

assessorat de la qualitat artística de Sierra, anava conduint el dibuixant 

amb visió botanica per tal de preparar-lo de manera que sabés copsar en 

tot moment el caracter científic botanic amb art i bon gusta la manera de 

les classiques il lustracions botaniques. L'artde Sierra i el mestratge de Font 

i Quer ho assoliren plenament.»7 La doctora Creu Casas (1913-2007), profes

sora emérita de la Universitat Autónoma de Barcelona, recordava amb en

tusiasme aquel les pissarres plenes de colors que es trobaven a les classes 

El 1988, la Faculta! de Farmácia de la Universitat de Barcelona va valer fer un homenatge a Pius Font i 

Quer. Entre les activitats que es van organitzar, van recrear una aula de la faculta! com devia ser-ho als 
anys trenta, quan el doctor Font hi exercia de professor. Tal com recorda Caries Benedí, professor debo

tánica de la Faculta! de Farmácia de la Universitat de Barcelona, «Vam posar una taula una mica envellida, 

unes cadires i alguns llibres de text de l'época. També vam demanar a l'Eugeni que recreés una d'aquelles 
pissarres amb qué ell havia comenc;at a treballar amb en Font. Efectivament, va repetir aquel Is dibuixos i 

va vi u re amb malta il·lusió, uns cinquanta anys després, tornar-los a fer.»© Foro: JoANVALLts 

7 CASAS, Creu (1988) «L'activitat docent del Or Pius Font i Quera la Facultat de Farmacia de Barcelona)> A Homenatge de la Facultat de Farmacia de Barcelona al Dr. Pius Font i Quer en el centenari del seu naixement, p 32 

Barcelona: Facultat de Farmacia, Universitat de Barcelona 
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Aula de materia vegetal de la Facultat de Farmácia de la Universitat de Barcelona, 1936. A la pissarra, dibuixos d'Eugeni Sierra. Fmo cm1DA: FAMiLIA CAEu (ASAS. 

de Font i Quer. El mateix Eugeni Sierra ho havia comentat anys més tard 

a diversos col-legues, rememorant la seva propia imatge com la d'un nen 

enfilat a un tamboret ambles mans plenes de guixos de colors. 

Des d'aquell 15 d'octubre de 1934, en que Font i Quer va convocar-lo 

a la Catedra de Botanica, i fins a l'inici de la Guerra Civil, Eugeni Sie.r

ra va passar de ser un noiet de quinze anys al fori;at adult que el 1938 

seria cridat a les files republicanes amb divuit anys. La primera epoca 

d'aquest aprenentatge -professional i vital- va estar emmarcada per 

diversos projectes que havien de consolidar la reputació de la botanica 

catalana i projectar-la en l'ambit internacional El 1935, Font i Quer havia 

vist realitzat el somni d'un lnstitut Botanic de Barcelona independent 

~ S1r..i<>rn, Martha (1984) Myco/o,g1sls and other taxa, p 30 Brunswick Cramer 

del Muse u de Ciencies Naturals; a més, des de la Universitat s'ampliaven 

les estructures que permetien un millar estudi de la botanica i es crea

ven vincles de treball amb altres institucions de l'Estat espanyol i de 

tot Europa, En aquest ambient d'efervescencia, Eugeni Sierra intentava 

absorbir tant com podia els coneixements que li eren brindats, tot i ser 

encara un noiet Martha Singer, la dona d'un deis joves estrangers que 

Font i Quer havia contractat, el recordava amb tendresa en aquestes pa

raules «Jo sempre guanyava xocolatines i caramels a les paradetes del 

pare i així em convertia en una especie d'hero'i' na entre els escolars que 

aspira ven a ser els guanyadors del ti r amb bali ns Les meves xocolati nes, 

tan facilment guanyades, les compartia amb en Rolf i l'Eugeni Sierra Ra

fols de Barcelona, que treballava al mateix laboratori que nosaltres.))8 
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A !'esquerra, la doctora Creu Casas el 1941 . A la dreta, en una excursió a Manlleu, el 1948, 
amb Antoni i Oriol de Bolos, i Pius Font i Quer, entre d'altres. Fo10 cm10A: FAMiLIA CREU C/\SAS 

Dibuixos d'lniciació a la botéinica 
(Font i Quer, 1938), tinta xinesa ne

gra, i dedicatoria de Font i Quer en 

l'exemplar que va regalar a Eugeni 

Sierra . ExEMPLAR om 1cA1ómA: FoNs o'AoELA 1 

EuGENI GoNZALEZ SrERRA 

Malgrat el mestratge que suposava estar al costat de persona

litats com Font i Quer, Eugeni Sierra estava en edat de treballar i 

comen~ar a aportar alguns diners a la família, Tot i la bona predis

posició del seu pare per oferir-li aquest temps d'aprenentatge, el 

1935 un trist incident va cobrir de dol la família i va obligar Gregori 

Sierra a demanar a Font i Quer que intentés «resoldre»9 la situ;:ició 

del seu fil/ el germa petit, l1 Emili 1 havia mort en un accident durant 

una excursió . L'avi d'Eugeni Sierra, afectat perla mort del seu nét i 

en un gest de protecció per assegurar el futur deis germans, estava 

fent passos per col -locar-lo en algun altre lloc, pero Gregori Sierra 

tenia molt ciar que el somni del seu fill passava per treballar al cos

tat de Font i Quer. Tot i que els documents oficials no marquen l'ini-

9 Carta de Gregori Sierra a Pius Font i Quer, novembre de 1935 ln stitut Bot.3.nic de Barcelona 

.,tf ~""' · .r; e rr,., 

F'7 

INICIACIÓ A LA BOTANICA 

ci de la vida laboral d'Eugeni Sierra fins al julio/ de 1937 -quan va 

ser contractat coma recol ·lector perla Universitat de Barcelona-, 

la correspondencia de Font i Quer deixa veure que, d'una manera o 

altra, va aconseguir-li una remuneració perque pogués continuar en 

les tasques que estava aprenent coma botanic i coma il ·lustrador 

Recol lectava llavors peral Jardí Botanic -que el 1931, per iniciativa 

de Font i Quer, va ser traslladat al Pare de Montjurc-, plantes pera 

l'Escola Superior d'Agricultura -on Font i Quer era professor- i con

tinuava dibuixant sota el mestratge d'aquest gran botanic. Durant 

el 1936 l'aprenentatge acumulat va comen~ar a donar fruits en pu

blicacions que arribarien a la impremta els anys següents, com Flora 

de Catalunya (1937) o lniciació a la botánica (1938) 
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Botanica en temps de guerra 
Una de les tasques que Eugeni Sierra va dura terme di ns la Catedra va 

ser la copia de fitxes geografiques que havien de servir de base peral 

projecte d'u na Flora occidental, que Font i Quer va ten ir en ment d u rant 

molts anys i que havia de comprendre la península lberica, el Marroc, 

Balears i Pitiüses, Can aries, Ai;ores i Madeira. Pera aquesta fita, va voler 

fer un buidatge de tot el que s'havia publicat La informació es posava 

en fitxes que s'ordenaven per generes i especies Cada fitxa inclora el 

nom científic de la planta, la localització geografica on l'havien traba

da i la referencia bibliografica on s'explicava D'aquesta manera, amb 

l'arxiu completat, un investigador es podia fer una idea de quina era la 

distribució coneguda fins al moment d'una especie en concret, i a la ve

gada saber quina era la literatura que l'havia descrita. Perles cartes de 

Font i Quera Rothmaler sabem que el 1936 «Sierra treballa a la Univer

sitat, amb un altre que voste no coneix, en treballs de fitxers de 1.500 a 

2.000 fitxes per setmana, de tot el que h i ha citat de la flora pen i nsu lar»10 

i que «les fitxes redactad es durant el 1937 van ser 53.000)).
11 

Nomenament d'Eugeni Sierra com a 
recol-lector del Seminari de Botánica, 
1937. Dcx:uMENT ORIGINAL: UNIVERSITAT DE BARCE

LONA, ARXIU HISTÓRIC. 

PlMta.s 7.amora. 41 
~t... 

Ononia 8ffiAl'&a1iFio hee)!i 

-¡..i.lug. der. dol Duero 

... r. n o, ::runora :n 

Pllornis horbe.-vont11.. 1..H..b.ieda 

Carretera do los :i.lco.iHcos 

Plantas de ::amora n, 2l 

Cistue 1Mdan11'orua :... 

Chrrotora cto los .~lcar.1cos 

Fitxes geogr.3fiques. DocuMENTS 0R1G1NALS: INsmur BOTAN1c DE BARCELONA 

(CONSELL SUPERIOR o'INVl:STIGACIONS CirnTíFIOUES - AJUNTAMENT m BARCELONA) 

Aquesta feina d'arxiu en que participava Eugeni Sierra estava as

sociada al Seminari de Botanica annex a les catedres de Botanica de la 

Facultat de Farmacia i de Ciencies que va crear Font i Qu.er. Un deis ob

jectius d'aquest seminari -aprovat l'agost de 1936- era pal ·liar el des

encaixament que hi havia entre el curs academic i el calendari de flora

ció de la vegetació. Com explicava la doctora Casas, «el curs comenr;a 

quan s'acosta el repos hivernal i s'acaba quan apareix la vegetació en el 

seu maxim esplendor( ... ) la qüestió no tindria altra sol u ció que al largar 

el curs de Botanica fins al setembre, pero aixo no és possible en el con

text de l'ensenyament universitari .)) 12 Per aquestes raons, Font i Quer 

va creure necessari un espai de formació di ns del Seminari de Botanica 

que, d'entre altres activitats, volia incloure uns cursets d'estiu per estu

diar la vegetació en plena muntanya i en l'estació adequada. El primer 

assaig d'aquestes sortides en epoca de vacances va ser a Orihuela del 

Tremedal, Teruel, l'estiu de 1936. L'excursió va ser estroncada per l'alr;a-

ment militar del 18 de juliol L'epopeia de Pius Font i Quer amb els seus 

rn Carta de Pius Font i Quera Werner Rothmaler, Barcelona, sense datar. lnstitut Bot.1nic de Barcelona "Carta de Pius Font i Quera Werner Rothmaler, Barcelona, 14 de gener de 1938 lnstitut Bot.1nic de Barcelona n Casas, 1988, p 36 
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alumnes, la decisió de retornar malgrat no ten ir-ne permís i la posterior 

acusació de deserció arran d'aquest retorn, que li va costar u na pena de vuit 

anys de presó, és prou coneguda i ha estat explicada en diverses ocasions.'3 

La detenció de Font i Quer, pero, no es va dura terme fins acabada la Guer

ra Civil, l'estiu de 1939. Tot i que les classes a la Universitat havien quedat 

interrompudes, el Seminari de Botanica encara acollia alguns treballs. La 

doctora Casas recordava que «l'activitat continuava a l'espera de nous es

deveniments que portessin la normalitat a la Universitat. Encara un grup, 

dirigits per Font i Quer, férem una excursió a Montserrat i una altra a Sant 

Mar~al . Sierra continuava perfeccionant el seu dibuix Tot plegat era aprofi

tar aquell malaurat parentesi per preparar un treball que mai seria fet.JJ 14 

. o . , t ...... ;\ 
1cha n. / :1."- J, 

Fotografies de Pius Font i Quer per a la documentació adminis
trativa de la Universitat de Barcelona. DocuMENI ori.1G1NAL: UN1vrns1TAT oF. 

BARCELONA, ARXIU H1STÓRIC. 

Pius Font i Quer no va ser l'únic que va ser sorpres fara de Catalunya 

en esclatar la guerra. Wern er Rothmal er es trobava a Portugal buscant 

plantes per a l'Jnstitut Botanic Rothmaler, pero, no va intentar tornar 

a Barcelona, sinó que es va dirigir a Kirn, Alemanya, i després a Leiden, 

Holanda, abans de tornar a Portugal per treballar a l'Estació Agronomi· 

ca Nacional de Lisboa. La pla~a de recol lector tornava a quedar vacant 

i Font i Quer la demanava, l'abril de 1937, pera Eugeni Sierra en aquests 

termes «[Rothmaler] treballa a Portugal fins al mes de juliol [de 1936] i 

després, faltat de recursos, embarca a CoTmbra vers el seu país, d'on no 

ha tornat ( ... ) i Griñán, l'altre recol ·lector que tenim, no esta en condicions 

de fer llargs despla~aments ( .. .) Per tant us pro poso el nomenament d'Eu· 

geni Sierra Rafols, de 18 anys, que viu a Viladomat, 14, 4t l a, peral carrec 

de recol ·lector de botanica al ·legant a favor seu els merits següents 1) ha 

fet un curs complet de botanica amb notable aprofitament, en aquesta 

catedra, i un altre, també complet, a l'Escola Superior d'Agricultura; 2) ha 

executat tots els dibuixos a la pissarra de les lli~ons teoriques setmanals 

( ... ) amb mestria insuperable; 3) ha estat encarregat de la recol ·lecció de 

llavors del Jardí de Montju'i'c; 4) ha estat recol ·lector de plantes a l'Escola 

Superior d'Agricultura; 5) ha estat encarregat interinament, durant l'ab

sencia de Rothmaler, de la r·ecol ·lecció de plantes pera la Catedra; 6) és el 

dibuixant de la Flora de Catalunya de l'IEC [lnstitut d'Estudis Catalans]; 

7) actualment treballa en la redacció de fitxes del Seminari de Botani· 

ca Ji'5 El nomenament es va fer efectiu el 28 d'abril d'aquell mateix any. La 

pla~a, per tant, ja era oficialment pera Eugeni Sierra. 

Tal com indica Font i Quer en la petició, i com també va reflectir Euge· 

ni Sierra en el seu currículum,16 actuava coma recol·lector, sense nomena

ment, a l'Escola Superior d'Agricultura Font i Quer havia estat professor 

de botanica en aquest centre entre 1923 i 1939, i va ser precisament arran 

d'aquestes classes que va néixer el proJecte d'un manual de morfologia ex

terna deis vegetals que es convertiria en lniciació a la botanica Sierra va 

estar treballant en els tres-cents dibuixos que formen part d'aquesta publi

cació durant els anys 1936 i 1937 Finalment veuri en la llum el desembre de 

1938 Al despatx del doctor Font, un exemplar en paper couché de la tirada 

limitada de vint-i-cinc exemplars que se'n va fer espera va que el recollís Eu

geni Sierra Pero la guerra teni a al tres plans pera el 1 

13 Vegeu Pius Font i Quer: Semblam;a biografica (Bo lós, 2000) o Misce/ ta.nía: Hom enatge al Or Pius Font i Qu er(Camarasa et al, ig88) "Ca sas, 1988, p 36 lS(Qp1a de la carta esc rita per P1u s Fo nt i Quer al deg.3. de la Univers1tal, 

Barcelona, 7 d'abril de 1937 Uni versila t de Barce lona, Arx iu Hi sl ónc 16 Currículum d'Eugeni Sierra presental a l'Ajuntam enl de Ba rce lona el 1978 du rant el procés per acons egu1r el reconeixern ent de les tasqu es re tes per aq uesta 
inst itució abans de la Guerra Civ il Arxiu Municipal Admin istra t iu de Barcelona 
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Primera aquarel-la que es 

coneix d'Eugeni Sierra, de 
1946. O RIGINAL: FoNs o'AoELA 1 

EUGENI GONZÁLEZ SIERRA 





Eugeni Sierra vestit de militar, el 1941 , 
Foro crn10A: FoNs o'ADELA 1 EuGENI GoNZÁLEZ S1rnRA 
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Zamora: confinament i recol·lecció 
«Fins i tot a la nostra Catedra hi ha hagut desgracies, perqué el novembre va 

morir el pobre Griñán d'una pulmonia, i ara ens deixa també Sierra, perqué 

ha de complir els seus deures militars, de manera que de dos recol ·lectors 

que teníem quan vam comen~ar aquest curs, ens n'hem quedat sense 

cap.»17 Efectivament, com Font i Quer es lamentava en aquesta carta, el ge

ner de 1938, Eugeni Sierra va ser cridat a les files republicanes i va haver de 

renunciar a la pla~a de recol ·lector que tant li havia costat aconseguir. No 

era de la «lleva del biberó», com s'ha citat alguna vegada, pero continua

va sent un jove de 18 anys que ben poc sabia de la guerra. De fet, la «lleva 

del biberó» va estar formada pels nascuts el 1920 i ell era nascut el 1919, 

així que la separació entre uns i al tres era de mesas De l'activitat d'Eugeni 

Sierra durant la guerra en sabem poca cosa. Ell mateix indica en el seu cur

rículum que la retirada de l'exércit republica el va portar fins a Fran~a, com 

va passar amb tants d'altres 1, també com tants d'altres que es van retirar 

al país veí, el que no s'esperaven és que des de Franc;a fossin reingressats a 

l'Estat espanyol per ser portats, en molts casos, cap a camps de concentra

ció. En el cas d'Eugen i Sierra, el rei ngrés va ser per 1 ru n el 6 de febrer de 1939. 

¡ll•lado • Fr•aool ¡Arrlb• l!lp11lal 

Postal d'Eugeni Sierra a Pius Font i Quer, Zamora, 26 
d'abril de 1939. OOCUMENT ORIGINAL: INSTITUT BmANIC DE 

BARCELONA (CoNSELL SUPERIOR o'INvESTIGAC10Ns C1ENTíF1ouEs 

- AJUNTAMENT DE BARCELON.11,) 

]'Carta de Pius Font i Quera Werner Rothmaler del 14 de gener de 1938 lnstltut Bot.3.nic de Barcelona 

TARJETA. POST 
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Carrers i monuments de Zamora. Aquarel-la repassada amb tinta xinesa negra.© Foros: JoRDt V1DAL. ÜRIGINALs: FoNs o'ADELA 1 EuGENI GoNzALEZ S1ERRA. 

En u na entrevista declarava: «Em van fer presoner i em van portar a Zamo

ra, al camp de concentració. Al cap de tres anys em van deixar anar, quan 

ja estava "depurat"-es posa a riure- i vaig ingressar a les files nacionals, 

encara que no vaig arribar, per sort, a combatre_n'8 

No ha estat possi ble corroborar que h i hagués hagut un camp de con

centració a Zamora, pero en cap cas voldríem que aixo minimitzés la rea

litat que coma presoner va poder vi u re Pel que fa a les dad es que s'han 

pogut recollir, segons fonts consultades a l'Arxiu Historie Provincial de 

Zamora, en aquesta localitat es té constancia d'un camp de tir anome

nat Las Chanas on solien portar alguns deis presoners per fer-los repetir 

el servei militar, ja que tot el que haguessin pogut fer durant la Segona 

República no tenia cap val id esa. Aquest podria haver estat el primer des

tí d'Eugeni Sierra a Zamora Al cap d'uns quatre mesas, segurament el 

deurien haver traslladat a la caserna de l'exercit sublevat, anomenada 

Cuartel Viriato, actualment campus universitari de la Universitat de Sa

lamanca (una reivindicació histórica de la població de Zamora; al final 

del seg le xx van recuperar els terrenys, propietat del Departament de De

fensa). Eugeni Sierra ho explicava així en la primera postal que va poder 

enviar a Pius Font i Quer, tres setmanes després que el general Franco 

proclamés la fi de la guerra: «Els su poso a voste i a la seva família sense 

novetats i gaudint d'un perfecte estat de salut. El meu es traba en camí 

de franca reposició, després de les calamitats a les quals he estat sotmes 

durantquatre mesas. La bonaalimentació i el descans físic i moral hi han 

influn mol t. Em trabo actualment prestant servei a les oficines d'aquest 

cuartel, molt content de la meva sort, Jª que estic rebaixat de tot servei 

[militar] després d'haver estat posat en llibertat gracies als bons avals 

que els meus pares em van procurar, fent constar a voste el meu gran 

agrarment per l'excel lent certificat que va signar.>>'9 Certament, si el g de 

febrer havia estat retornat a l'Estat espanyol, el 27 d'aquell mateix mes, el 

doctor Font havia enviat una carta al Regiment d'lnfanteria Toledo nú me

ro 26, del qual Eugeni Sierra havia passat a formar part, donant fe del seu 

bon comportament i correcció. Des d'aquella primera postal, en tata la 

correspondencia que Eugeni Sierra i Font i Quer van intercanviar fins a 

la detenció d'aq uest ú ltim, no van tornar a fer cap més esment a la recl u

sió Només es van dedicar a comentar aquel Is afers que podien intercedir 

de manera directa en allo que va ocupar tot el temps lliure d'Eugeni Sier

ra a Zamora: la recol-lecció de plantes 

'ª Diari de Barcelona, 2:5 de maig de 1982 1~ Carta d'Eugeni Sierra a Pius Font i Quer, Zamora, 26 d'abril del 1939 lnstitu t Bot.lnic de Barcelona 
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En aquests tres anys de confinament, Eugeni Sierra va fer allo de trans

formar les dissorts en oportunitats.Amb el guiatge constant de Font i Quer, 

es va pro posar convertir les passejad es so litar ies del cap de setmana en el 

projecte de fer un herbari de la regió Aquella era una zona molt descone

guda pera la botanica i potser els esfor~os podrien servir-li per redactar un 

cataleg de la flora zamorana, «de merit pera la teva carrera»,'º tal com el 

mateix Font i Quer va expressar. Les circumstancies que van seguir !'es

tada a Zamora no van fer propici el desenvolupament d'aquest 

treball, peró coma mínim el temps de reclusió va tenir un al

licient diari pera Eugeni Sierra Font i Quer no solament va 

donar-li suport mitjani;ant consells, sinó que va fer mans i ma

nigues per fer-li arribar tot el material que va poder des d'una 

premsa portatil fi ns al paper d'estrassa necessari per elaborar els 

plecs d'herbari (Font i Quer li havia proposat que busqués paper 

de diari vell, pero havia estat impossible trabar-ne; en temps tan 

difícils, ni el paper de diari no es llani;ava)_ De nou, ens sembla 

apropiat reproduir alguns fragments d'aquest dialeg que deixa 

pal esa la dedicació de Font i Quer envers el seu alumne, i l'esfori; 

d'Eugeni Sierra per estar a l'ali;ada del projecte 

;.;.Carta de P1u s Font i Quera Eugeni Sierra, Barcelon a, 28 de juny del 1939 lnstitut Botanic de Barcelona 
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Plec d'herbari d'una de les plantes 
recol·lectades a Zamora per Eugeni 
Sierra. Doc uMCNT ORIGIN AL : INsrnur BorAN1c 

DE BARCEI ONA ((ONSELL SUPERIOR o 'INVESTIGACl

ONS (IENTÍFIQU ES - AJ UNTA MENT D~ BA RCE LONA) , 

Premsa portátil de Pius Font i Quer. 
©Foro: CARLCS PucHE OaJEm ornGINAt: INsrnu1 

BorANIC m BAACELCNf'. (CONSELL SUPERIOR o'l /'>.flksn

GACDNs C1 ENTiF1QlJES - AJuNTAMENT DE BARCELONA). 



1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

''A més de la preparació de plantes, pots treballar a dissenyar 

les especi es que prefereixis, per manten ir les teves facultats d'ex

pert dibuixant. 1 fixa't no solament en la flora, si nó també en la 

vegetació, veient com es distribueixen en el país les associacions 

vegetals més importants: alzinar, roureda, pinar, etc Existeixen, 

realment, su redes a la província' Algú les ha citat a Fuentesaúco. 

És veritat que n'hi ha'» 

Pius Font i Quera Eugeni Sierra, 9 de maig de 1939 

"Per culpa de les meves possibilitats exigües i del treball bastant 

creixent que pesa sobre !'oficina, solament puc estendre'm a radis 

que no sobrepassin els 4 o 6 km des de la ciutat. Tot i la poca exten

sió del terreny visitat, no estaré lluny de les cent especies difer.ents 

que m'animen a pensar, si puc fer excursions més !largues, en una 

flora bastant nombrosa ( ... )Respecte a la su reda, segons referencies 

recollides entre els meus companys, que alguns són d'aquella zona, 

existeix realment a Fu entesaúco. De tot plegat espero poder-me do

cumentar personalment.)) 

Eugeni Sierra a Pius Font i Quer, 21 de maig de 1939 
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"No pequis per negligencia: més val enviar una mostra 

cinc vegades repetida que deixar d'herboritzar-la per haver

la creguda igual que una altra. Encara que no puguis allu

nyar-te gaire de Zamora, és segur que si passes aquí una 

temporada llarga trabaras novetats, per poc que t'hi apli

quis, s'entén ( ... ) Tampoc has de descuidar els dibuixos Fes

los a ploma, amb el puntejat que ja saps, de la mida d'una 

quartilla, i és possible que, en la major part, puguin publicar

se algun dia » 

Pius Font i Quera Eugeni Sierra, 30 de maig de 1939 

«Ara el país ofereix un aspecte de bellesa. Moltíssimes són 

les plantes que es traben en ple període de floració i jo procuro 

per tots els mitjans que se m'escapi el menor nombre de plan

tes possible. Fent referencia al curs deis meus treballs, he de 

posar en el seu coneixement que em trabo amb un problema 

difícil de resoldre ( ... )Aquí no m'és possible trabar, fins almo

ment, paper de diari vell en la quantitat necessaria,)) 

Eugeni Sierra a Pius Font i Quer, 2 de juny de 1939 
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«Benvolgut Eugeni Aquí te ns el taló perque recul lis una capseta 

amb paper d'estrassa i una premsa senzilla, que va ser la meva pri

mera premsa d'herboritzar (..,), m'ha semblat que te l'havia d'oferir, 

amb més moti u veient com t'apliques en el treball. ( ... )Visita estaci

ons diverses; fixa't, sobretot, en les condicions del sol, altitud, expo

sició, etc., i podras donar-nos una visió clara d'aquestes comarques i 

acumular merits peral dia de cierna» 

Pius Font i Quera Eugeni Sierra, 10 de juny de 1939 

«El proper diumenge tinc intencions fermes d'arribar fins als 

salts del Duero, que són a uns 23 o 24 km, lloc que em sembla inte

ressant de visitar, mentre estudio i miro de trobar la manera de pas

sar un parell de di es a Fermoselle Actualment, poc temps dedico al 

dibuix ( ... ) prefereixo dedicar la major part del temps a l'herboritza

ció, ja que l'epoca és propícia >> 

Eugeni Sierra a Pius Font i Quer, 20 de juny de 1939 

«Quan vinguis a Barcelona podras portar les plantes i ja veurem 

quina impressió traiem de to t. No dubto que procuraras esfor\ar-te 

perque res escapi a la teva mirada, que ha de ser de li nx, amb l'objec

tiu de recollir el major nombre possible d'especies i de dades sobre 

la vegetació i l'estació ( ... ).Afectuosos records de tots amb una abra

\ada del teu ami c.» 

Pius Font i Quera Eugeni Sierra, 28 de juny del 1939 

La carta de 28 de juny de 1939 és l'última entre mestre i alumne du

rant l'estada d'Eugeni Sierra a Zamora Pocs dies després, Font i Quer 

seria detingut i, l'agost de 1939, condemnat a vuit anys de presó per «au

xilio a la rebelión», al legant aquella tornada irregular des d'Aragó amb 

els alumnes (una acusació que, com s'ha apuntat diverses vegades, no 

es veuria afavorida perla seva condició de farmaceutic militar durant 

la Segona República)_ L'empresonament finalment va ser d'un any i mig 

al castell de MontjuYc i d'uns altres sis mesos en reclusió atenuada a la 

presó del carrer Sant Elies, d'on podia sortir diariament per treballar a 

!'editorial Labor Posat en llibertat condicional el juny de 1941 i destitult 

de tots els carrecs, no li va ser permes sortir de la ciutat de Barcelona, 

amb certes limitacions, fins a l'estiu de 1942. 

El 1939, Eugeni Sierra co nt1nuava mobilitzataZamora Antoni de Bo

los (1889-1975), que el 1934 havia estat nomenat conservador d'herbaris 

de l'lnstitut Botanic, es va have r de fer carrec de la direcció de l'lnstitut 

després de l'absencia for\osa de Font i Quer. Des d'aqu es ta nova posi

ció, va intentar aj u dar Eugeni Sierra en les recol -leccions a Zamora, per 

exemple, demanant als carrecs superiors del regiment on estava allis

tat que li facilitessin les sortides necessaries pera les excursions Final

ment, l'abril de 1942, Eugeni Sierra va ser destinat a Barcelona amb un 

permís indefinit i Bolos va comen\ar les gestions per aconseguir-li una 

pla~a a l'lnstitut Ambles possibles perspectives de bon futur, el mateix 

octubre es va casar amb Adelina Asamara, que seria la seva companya 

i suport fins al dia del seu traspas Pero el permís indefinit no havia de 

durar gaire i el mes següentja era mobilitzat de nou a la mateixa Ciutat 

Comtal Bolos va tornar a intercedir per ell demanant que li concedissin 

un es hores al dia per poder treballar a l'lnstitut.AI final de 1943, i amb el 

primer fi 11, l'Emil i, a la fam íl ia, E u gen i Sierra va aconsegu ir el perm ís in

definit per continuar les tasqu es a l'lnstitut. Semblava, com ell mateix 

en !aria broma anys més tard, que ja estava «depurat» 

PUEBLO DE 

pROViHCIA OE 

-·-

Adelina Asa mara i Eugeni Sierra es van casar el 26 d'octubre de 1942. 
DocuMENT ORIGINAL: FONS D'ADELA 1 EuGENI GONZÁLEZ SIERRA. 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Exploracions i expedicions 
Llicenciat del servei militar1 Eugeni Sierra va intentar retrobar la nor

mal itat que havia perd ut am b l1 i ni ci de la Guerra Civi 1 El gen er de 19441 

Antoni de Bolos ja li havia aconseguit un contracte a l'lnstitut Així se 

li va reconeixer quan el 19781 amb moti u del nomenament coma con

servador de museus1 Eugeni Sierra va reclamar els anys treballats en 

aquesta epoca a l'lnstitut que no constaven en el seu expedient.21 Al 

costat d1Antoni de Bolos va participar en les tasques de recuperació 

del Jardí Botanic de Barcelona1 que des de 1931 havia estat traslladat 

al sots de la Foixarda1 a l'avinguda deis Muntanyans del Pare de Mont

ju Yc. Tot i que Font i Quer havia estat destitu'ít deis seus carrecs1 i ara 

es trobava treballant a !'editorial Labor1 en el moment que va poder 

sortir de la Ciutat Comtal es van intensificar les exploracions per di

versos punts del territori peninsular. Eugeni Sierra va participar en 

moltes d'aquestes excursions pels Pirineus lleidatans i les serralades 

de Gúdar i Carrascoi 1 entre d1altres. Acompanyant el que continuava 

sent el seu mestre1 vivia amb total intensitat la recol -lecció botanica; 

es comprova de les paraules que li va escriure a Carl Faust1 fundador 

del Jardí Botanic Marimurtra1 on li comentava l'expedició que va fer a 

la serra de Gúdar al costat de Font i Quer «Al principi estavem molt 

desanimats perque semblava molt pobre1 pero més tard 1 quan vam 

recórrer més terreny1 van apareixer llocs típicament muntanyosos 

amb especies pirenaiques que eren una meravella Alguna cosa nova 

apareixera quan el doctor Font ho estudiT. També he estat coneixent 

a fans Valencia1 Múrcia i Alacant1 recopilant especies de Cavanilles1 

pera la Centúria que se li dedica1 amb exit bastant brillant. He expe

rimentat sensacions agradabilíssimes quan trobava el que buscava i 

disgustos enormes quan fracassava en la recerca d1una determinada 

especie. Pero tot plegat m'ha aportat un cabal de nous coneixements 

i experiencies pera fu tu res empreses.)) 22 

Les «futures empreses)) no es farien esperar La primera no tenia res 

a ve u re ambla botanica i era el naixement de la seva fil la Paquita1 el se

tembre de 1946. L'altra1 que gairebé no els va deixar temps per guardar 

les copes i brindar de nou 1 arri bava a l1octu bre: el botan ic Em i 1 io Guinea 

(1907-1985) el demanava perque li fes d'ajudant en una campanya bo

tanica de quatre mesas a Guinea Equatorial1 en aquel Is moments ano

menada Guinea Espanyola perla condició de colonia de l1Estat. Eugeni 

Sierra va rebre la notícia amb il ·lusió1 pero amb certa descon-fiani;a ja 

que no era la primera vegada que el professor Guinea li proposava un 

viatge d'aquestes característiques; ja ho havia fet per anar al Sahara1 

pero el projecte no s'havia pogut dura terme. Aquesta vegada no es 

quedaria en paper mullat1 el 27 de novembre d'aquell mateix 1946 em

barcava en el Dómine cap a Cadis. Destí final l'illa de Fernando Poo. 

Al costal del doctor Antoni de Bolos, Eu

geni Sierra va col·laborar en les tasques de 
recuperació del Jardí Botánic de Montju'lc. 
Forn CEDIDA: INSTITUT BmANIC DE BARCELONA (CONSELL 

SuPrn1on o'INvESTIGAc10Ns C1ENTiF1ouEs - AJuNTAMENT 

DE BARCELONA) . 

Quilométric per viatjar en tren d'Antoni de Bolos (a dalt) i d'un jove Eugeni Sierra (a baix). 
DocuMENT Oíl1G1NAt: INST1TuT B01 AN1c DE BARCELONA (CONSELL SUPERIOR D

1
INVESTIGAc10Ns C1rnTíF1ouEs A.JuNTAMENT DE BARCELONA) 

ii Expedient laboral d'Eugeni Sierra com a trebal lador de l'Ajun tamen t de Barcelona. Arxiu Mu n1c1pal Admlnistratiu de Barcelona 

n Carta d'Eugeni Sierra a Carl Faust, Barcelona, 3 d'agost de 1946 Fundació Privada Carl Faust Jardl Bot.3.nic Marimurtra 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

L'aventura de Guinea 
Emilio Guinea es convertiria en el conservador (1957) i després director 

honorari del Reial Jardí Botanic de Madrid, pero el 1946 simultaniejava la 

investigació botanica ambla docencia a la Universitat Complutense de Ma· 

drid Quan va demanar a Antoni de Bolos si podía comptar amb Sierra pera 

aquesta expedició, les relacions amb l'lnstitut Botanic ja eren estretes. Un 

exemple el trobem quatre anys abans, quan Emilio Guinea va presentar el 

projecte redactat per Font i Quer pera la realització d'una Flora hispánica al 

/ 

Ministeri d'Educació Nacional En una carta di· 

rígida a Antoni de Bolos, deixava clara la seva 

posició de renúncia a qualsevol deis treballs 

Expedicionari botanic i posteriorment 
conservador del Reial Jardi Botanic de 
Madrid, Emilio Guinea va demanar la col
laboració d'Eugeni Sierra pera la seva se
gona expedició a l'illa de Fernando Poo, 
actual Bioko, de Guinea Equatorial. Foro 
CEDIDA: RE1AL JARDí BmAN1C DE MADRID (CONSELL Su
PERtOR o'I NvEsT1GAOONS C1c:NTIF1QuEs) . 

23 Carta d'Emilio Guinea a Antoni de Bol ós, Madrid, g de novembre de i942 ln stitut Bot.lnic de Barce lona 

relacionats amb aquest projecte o d'altres si no aprovaven que Font 

i Quer n'assumís la direcció «La idea del Dr. Font d'escriure el seu 

article sota pseudónim ha semblat bé i la meva opinió és que aquest 

punt no té més importancia, sempre que les seves idees apareguin 

a [la revista] Vértice i que se'I nomeni per dirigir aquesta important 

empresa En cas contrari renuncio a la meva col laboració a Vértice 

i a la Flora hispánica, ja que no vull carregar ambla responsabilitat 

d'una obra en la qual no veig element directiu capacitat que garan

teixi la resolució airosa de tan difícil empresa. Sense la participació 

directiva de Font, jo no hi he de fer res.)) 23 
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L'expedició que ens ocupa no era la primera que realitzava Emilio 

Guinea Ja el 1943 s'havia guanyat la fama d'expedicionari intrepid Així 

ho reflectien alguns diaris amb moti u d'una exposició de plantes herbo· 

ritzades que va organitzar a Madrid «Guinea ha pujat a peu i a cavall als 

cims més alts buscant les seves plantes -a les quals professa un gran 

amor- en matinades gelades deis mesas d'hivern, i ha caminat perles 

terres calides del sud en jornades caniculars »"En realitat, ni tan sois 

era la primera vegada que anava a Guinea Equatorial, Ja que el 1945 hi 

havia fet una primera expedició En aquell viatge s'havia central en la 

part continental, anomenada Mbini o riu Mu ni Ara l'objectiu era fer una 

campanya botanica d'uns cent dies per recórrer una de les illes del país, 

Fernando Poo (actual Bioko,situadaal golf de Guinea, a32 km de les cos· 

tes del Camerun), durant els mesos de seca, de novembre a mar~ . 

Guinea Equatorial era una de les colonies encara vigents durant el 

régim franquista. En la primera etapa de la dictadura, es va dura terme 

·~Arriba, g de gen er de 1943 

un procés de revalorització deis territoris ocupats (el protectorat del 

Marroc, lfni, Sahara i Guinea Equatorial) que tenia per objectiu explo· 

tar·los al maxim, sobretot perles matéries primeres, pero que també 

servia d'aparador imperialista en la propaganda del régim. Per aquest 

moti u es va recuperar la Direcció General de Marroc i Colonies, creada 

el 1925 sota la dictadura de Primo de Rivera i suprimida el 1934 durant 

la Segona República Entre les accions que es vol ien dura ter me des de la 

Direcció, hi havia la d'ampliar el coneixement científic de les diverses 

zones, i a tal efecte es va crear, el 1945, l'lns· 

titut d'Estudis Africans (IEA), que passa· 

ria a formar part del Consell Superior 

d'lnvestigacions Científiques. L'expe· 

dició d'Emilio Guinea es va emmarcar en 

aquest context i el mateix Guinea va 

passar a ser, el 1948, professor adjunt 

de la secció botanica de l'IEA. 

Eugeni Sierra a !"olla de Fernando Poo. 
Foro cm 10A: EM1u S1EílRA 

1 51 1 



Al bum fotográfic d'Eugeni Sierra 

del viatge a Guinea Equatorial. 
ÜBJECTE ORIGINAL: EMlU SIERRA 

1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Eugeni Sierra i Emilio Guinea conformaven el total de l'equip que 

arribaria des de la Península a Santa Isabel, Fernando Poo, el 14 de 

desembre del 1946. L'emoció de Guinea pel viatge queda ben plasma

da en aquest fragment del diari que va publicar amb moti u de l'expe

dició sota el títol En el país de los bubis (1949) «S'aixeca un nou dia, i 

de seguida desperto el meu ajudant Eugeni Sierra Rafols, preparador 

i dibuixant de l'lnstitut Botanic de Barcelona, que ve amb mi. La seva 

ajuda i companyia constitueixen un important retor~ en els meus 

treballs de camp, i contribuira amb el seu esperit jovial i decidit a 

superar un bon nombre de dificultats que sorgiran al llarg del nostre 
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viatge.»'5 Sierra hi anava com a aJudant de Guinea amb un sou de 

135 pessetes diaries durant els dies de la campanya botanica, i una 

gratifícació de dues mil pessetes en tornar a Barcelona, tot pagat per 

la Direccíó . El material peral treball de camp aportat per l'lnstitut 

Botaníc -quatre premses, paper en abundancia i material fotogra

fic-, aíxí com el servei deis diversos guies i guardes autoctons corría 

a carrec del Servei Agronomic de Fernando Poo. 

Un cop instal ·lats a Santa Isabel, van comen~ar les diverses ex

cursions per l'ílla. Sierra vivia amb entusiasme la recerca botanica, 

tal com explicava a Antoni de Bolos en una carta, «no acabaria d'enu

merar coses interessants. La ímpressió que té Guinea és que s'incre

mentara sensiblement la llista de les especies que hi ha citades de 

Fernando Poo. Portem recollits 2 500 plecs i ens falta veure el sud i la 

regió del cím . Ara prepél.rem la sortida a Ureka, que és la més difícil i 

pesada, S'haura de fer a peu des de San Carlos, pel base i per terreny 

molt accídentat.» 26 Les condicions a la selva no sempre eren les més 

adequades pera una bona herborització i, fins i tot, de vegades els 

guíes no sabien on es trobava una zona determinada de l'illa i calia 

preguntar als més vells de la contrada per poder arribar a l'indret 

desitjat. Tot i que l'equip «botanie» estava format només per ells dos, 

segons el lloc que els tocava visitar anaven acompanyats d'un guia 

o també incorporaven altres membres amb funcions de ca~ador, cui

ner o transportista del material En alguns casos, el personal que els 

proporcionava el Servei Agronomic no complia les expectatives que 

tenien . Sierra es queixava a Antoni de Bolos d'aquest afer dient que 

«en una ocasió s'hagueren de fer 10 km amb equipatge, cada moreno 

amb so kg al cap, amén de la quantitat de "mandra" que arrosseguen 

a toth ora».27 Tam bé Guinea relata al gu nes d'aq u es tes anecd o tes en el 

seu diari, com la deis di es que es van quedar sense pa «aixo posa de 

bastant mal humor a l'amic Sierra, que no es resigna a esmorzar 

de nou sense pa i li demana al cuiner que prepari pa com Déu li doni 

a entendre amb la farina que hem porta t. L'home protesta molt de 

que "yo no panadero, yo no hacer pan", y, com era d'esperar, fa uns 

panets immenjables. Tot aixo té una importancia molt secundaria, i 

uns glops de conyac ens tornen el bon humor.»28 

/ 

Material que Eugeni Sierra va portar de l'lns
titut Bot.3nic de Barcelona. DocuMENT 0R1G1NAL: 

INSílTUT BDTANIC DE BARGLONA ((ONSELL SUPERIOR D'INVES

TIGACIONS (1ENTÍFIQUES - AJUNíAMENl DE BARCELONA). 

Telegrama d'Emilio Guinea a Antoni de Bolós, 1946. 
00CUMENT ORIGINAL: INSTITUT BDTANIC Dt BARCELONA ((ONSELL SUP E

RIOR D
1

INVESTIGAC10NS C1ENTiF1QuEs- AJUNIAMENl DE BARCELONA) 

1s Gu1NEA1 Emilio (1949) En el pafs de los bu bis, p l\2 Madrid: Instituto de Estudios Africanos iG Carta d'Eugen1 Sierra a Antoni de Bol Os, Santa Isabel, s de febrer de 1947 lnstitut Botánic de Barcelona i11bídem is Guinea, 1949
1 
p 228 
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1> Emilio Guinea de ca mí cap a 
Ureka. © Foro: EuGF.N1 S1ERRA, cm:oA PEL 

Ri:1AL J/IRDi BorAN1c DE MADRID (CONSF.LI 

SuPrn10R o'I NVE)TV">.JAC10Ns CiENTfFIQIJES) 

-4 Eugeni Sierra mirant 
l'antílop que els havia 
ca~at un bubi per sopar. 
© Foro: EM1110 Gu1NEA, crn1DA 
PER E/\\ILI Sl[RR/\. 
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4 Refugi de Musola. © Forn: EM1 L10 Gu1NC/I, cm10A PER EM1L1 S1rnRA 
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He/ichrysum foetidum Cass. Aquarel·la. Publicada 

a En el país de los bubis (1949). 

1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Anthoc/eista scandens Hook. f. 
Aquarel·la. ORIGINAL: FuN0Ac1ó PRIVADA 
(ARL FAUST JARDI BOTÁNIC MARIMURTRA 

Scadoxus multiflorus Raf. Aquarel·la. 

Anecdotes a banda, el viatge a Fernando Poo va representar pera 

Sierra el descobriment d'una vegetació que li era desconeguda, així 

com el convenciment absolut per part d'Emilio Guinea de la seva va

lua coma recol·lector ajudant En la faceta d'il ·lustrador -compartida 

amb Guinea, que també dibuixava amb gran afició-, va aprofitar el 

temps lliure que li restava a Fernando Poo en l'elaboració de diversos 

apunts de camp, tanta llapis de grafit coma aquarel ·la. Segons indica 

el currículum de Sierra, una quarantena d'aquests dibuixos van quedar 

coma fans del Servei Agronomic de Fernando Poo, i malauradament no 

els hem pogut trabar. La resta d'il ·lustracions van retornar a la Penínsu

la i van ser exposades en la que seria la primera exposició d'Eugeni Sier

ra. Em i 1 io Guinea va organ itzar !'Exposición de Recursos Vegetales Afro

hispanos, inaugurada el 15 de novembre de 1947 a la Direcció General 

de Marroc i Colonies. Sierra no hi va poder assistir, pero de tata manera 

agrara el gesta Guinea explicant-li que «aquí la premsa també se n'ha 

fet resso i li agreixo la fin esa per fer que el meu nom i la pobre aportació 

Allamanda cathartica L. Aquarel·la repassada 

amb tinta xinesa. 

Sanchezia speciosa Leonard. Aquarel·la. 
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Kigelia impressa Sprague. Aquarel·la. 
Publicada a En el país de los bubis (1949). 
ÜR1G1NAL: REIAL JARDi BmANIC DE MADRID (CoNSELL 

SUPERIOR o'INVESTIGACIONS C1ENTíF1ouEs). 

Momordica sp. Aquarel·la. 

que he fet figurin en les croniques ( ... ) Quan creu que podríem diS'posar 

de lesaquarel·les i els dibuixos pera l'exposició i laxerradaque hem pro

jectat organitzar al Club Muntanyenc Barcelones?». 29 Des de 19451 Euge

ni Sierra era soci del Club Muntanyenc Barcelonés - Societat de Cien

cies Naturals,3º entitat que traba els orígens al final del segle x1x i que 

va ser creada el 1931 sota el nom que ha seguit vigent fins a l'actualitaL 

Aquel Is anys, el Club tenia gairebé un miler de socis, que comportaven una 

gran activitatexcursionista i científica. En un número especial del butlletí 

del Club que rememorava els fets més destacats de la seva historia, es 

remarcava l'expedició d'Eugeni Sierra al costat d'Emilio Guinea, pero ni 

en aquest ni en la resta de butlletins hem pogut trabar cap referencia a 

la mostra que Sierra anunciava en la carta a Guinea Tot i que no haguem 

pogut do cu mentar si aquesta exposició es va dura terme o no, sabem que 

com a mínim es conserven nou aquarel·les realitzades a Fernando Poo; 

una ésa l'Arxiu de la Fundació Carl Faust, i vuit, a l'Arxiu del Reial Jardí Bo

tanic de Madrid (Consell Superior d'lnvestigacions Científiques). 

Lobelia bridgesii Hook. & Arn. Aquarel·la. Brugmansia arborea Steud. Aquarel·la. 

29 Carta d'Eugeni Sierra a Emilio Guinea, Barcelona, i de desembre de 1947 Reial Jardf Bot.3.nic de Madrid (Consell Superior d'lnvestigacions Cientifiques) 
30 El registre de socis del Club Muntanyenc Barcelonés - Societat de Ciéncies Naturals indica el 2 de novembre de 1945 com la data d'alta de soci d'Eugeni Sierra La data i les raons de la baixa són desconegudes 
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Dificultats economiques 
Des del retorn de Zamora i durant els anys que va ser a l'lnstitut Botanic, 

Font i Quer li va encarregar un bon gruix d'il·lustracions pera diverses pu· 

blicacions i articles Durant aquest temps va fer més de cinc-cents dibuixos 

només per als títols que Font i Quer publicaria a !'editorial Labor, Dicciona

rio de botánica (1953), Enciclopedia Labor (capítol «Botánica)), 1956) i Plan

tas medicinales (1962). Pero en cap d'aquests casos mestre i alumne no es 

van poder trabar per celebrar-ne la publicació Tots ells veurien la llum quan 

Eugeni Sierra ja seria en terres llunyanes. Tal com escriuria Font i Quer en 

anunciar-li que el llibre ja estava publicat: «per fi ha estat enllestit el llibre, 

en el qual vam comen~ar a treballar fa prop de vint anys»31 L'entusiasme 

d'Eugeni Sierra -i també una forta crítica a les propies il ·lustracions- es 

poden llegir en aquesta altra missiva que li enviava al seu mestre: «Mai no 

m'hauria imaginat, quan em parlaveu de fer un llibret sobre les plantes 

medicinals, peral qual jo vaig comen~ar a fer uns dibuixos desgarbats, llet

jos, inaptes i deis quals m,avergonyiré tota la vida, que n'hauria de resultar 

aquesta acurada edició que ens presenta Labor La meva dona em guardara 

de mentir si die que les mans em tremolaven quan desfeia el gros paquet i 

que vaig restar i ncapa~ de seguir trebal lant d u rant mol tes hores, su bmergit 

en l'apassionant lectura i gaudint de la bel lesa de la il lustració, els ti pus, el 

paper, tot ( ... ) 1 ara un prec. Si s'escaigués i que sigui ben aviat, de tirar una 

segona edició de l'obra, m'agradaria que veiéssiu la manera de canviar al-

Eugeni Sierra ambla família al Jardí Botanic, el 1948. Foro CEDIDA: EM1u S1ERRA 

gu ns deis meus dibuixos. Jo els tornaria a fer de molt bon grat, sen se cobrar, 

naturalment Us sóc franc quan us die que algunes coses de les publicades, 

ni hi reconec la meva maternitat. Tan malparits són .. 1 Hi ha unes crucíferes 

infectes, una ruda com feta per un cretí i di verses coses més que m'han fet 

ruboritzar i ara em produeixen malestar. No cal dir que tots els al tres dibui

xos [de la resta d'il·lustradors] els trobo excel ·lents))32 

Les expedicions, la feina a l'lnstitut i el treball esfor~at en la il ·lustració 

no serien suficient per aconseguir l'estabilitat económica d'u na família que 

ja tenia dos fil Is. El 1950, Eugeni Sierra tenia 31 anys i les perspectives de 

feina ben re mu ne rada no augmentaven. Fins i tot, tal com record a el seu fil 1 

Emili Sierra, Antoni de Bolos va ten ir la deferencia que poguessin instal -lar

se provisionalment a la Masia del ]ardí Botanic. 

Eugeni Sierra amb 
Adelina Asamora 

i els seus dos fills, 

Emili i Paquita, a 
Blanes al final deis 

cinquanta. Forns 

(EOIDES: EMILI SIERRA. 

31 Carta de Pius Fant i Quera Eugen i Sierra, 19 de mar~ de 1962. Fan s de la família Font i Quer 32 Carta d'Eugeni Sierra a Pius Font 1 Quer, 22 de desembre de 1962, Xile Fans de la família Font i Quer 
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Eugeni Sierra va trabar suport i mestratge en diverses personalitats 

de la botanica a Catalunya, pero sens dubte l'amabilitat que Carl Faust 

(1874-1952) li va dedicar es mereix un lloc destacat. Faust havia estat un 

apassionat de la botanica des de ben petit, igual que Sierra Pero, en el 

seu cas, el pare no va veure amb bons ulls que l'hereu de la família es 

dediqués a ser un naturalista. Així dones, es va dedicar al comer~ a la 

seva Alemanya natal, i també coma comerciant va venir a Barcelona, 

!'octubre de 1897 Tan bon punt va poder, va comen\ar a adquirir ter

renys a prop de Blanes ambla il lusió de convertir-los en un jardí bota

nic_ Amb l'aJuda de Font i Quer, aquells terrenys es van convertir en el 

meravellós Jardí Botanic Marimurtra de Blanes. 

Carl Faust (1874-1952). Forn CEDIDA: FuNoAnó PR1VAOA CARL FA1Js1 . 

JARDí Bo 1 ÁNIC MARIMURTRA. 

3
i Carta d'Eugen1 Sierra a Carl Faust, Barcelona, 3 d'agosl de 1946 Fundació Privada Carl Faust ]ardí Gotan1c Mar1murtrd 

Una part del Jardí Marímurtra de Blanes dibuixada per Eugeni Sierra. Aquarel·la . 
© Forn: KARIN,\ MczA ÜR1G1N1<L: tM1L1 S1rnR11 

En els moments difícils pera Eugeni Sierra, Faust va intentar de mil 

maneres aj u dar el seu amic. Sempre que Sierra ho acceptava -confessa

va que no volia abusar de l'amabilitat del seu amic-, li deixava la casa 

de Blanes per passar les vacances, un gest gracies al qual tota la família 

podia gaudir, com explica en aquesta carta «hem estat recordant a tota 

hora els fantastics dies que vam passar a casa seva, a la qual cosa no es

tem acostumats ja que fi ns aquel 1 moment pera nosaltres aixó d'esti ueJar 

era una utopia.»33 Pero la preocupació de Faust per Sierra anava més enlla 

li avan\ava diners que altres li devien i intentava aconseguir-li feines per 

afrontar millar la carrega económica de la família_ El cas més significatiu 

es va donar el 1949. Faust li explicava així a Antoni de Bolos «Ahir vaig 

ten ir una conversa llarga amb !'esposa de Sierra; pot figurar-se de que es 

tractava. Hem cregut de gran utilitat i conveniencia que Sierra i la seva 

família poguessin passar tota una temporada lora del perillós ambient 

de Barcelona.» Cal su posar que quan Faust parla del «perillós ambient de 

Barcelona)) es refereix a la localització de la Masia on, a mitjan 1949, po-
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CAR LOS FAUST 
JARDt t-l aoTANICO " 

"MARlMURTRA 

BLANts Pº º' " ,,; , ú ,<1. \1 , 

• A 

Cállz 1urBi~lenl~ de Born.(Jo o/liciu.aJ.is, -l : 1 
lorlK.)· 

IHustracions de Diccionario de botánica 
(A, 8), Enciclopedia Labor ((, D) i Plantas 

medicinales (E, F) que Eugeni Sierra ja veuria 

publicades des de Xile. Tinta xinesa negra. 
EXEMPLAA PLANTAS MEDlCINALES AMB DED1CATóR•A DE P1us 
FoNr 1 Q urn: FoNs o'AoELA 1 EuGENI GoNZALEZ S1 ERRA. 

Foro PAOUEr D Av1D FRANKLIN (\"JWl..V.ISTOCKPHom coM) 

B 
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A •I 

Carta de Carl Faust 

a Ramon Margalef, 
demanant que 

intercedeixi a favor 
d'Eugeni Sierra com 

a il·lustrador del 
projecte de laboratori 

oceanografic que 
liderava Margalef. 

Fmo CEDIDA: FuNDAOó 

PmvADA ( ARL FAusr, JARDf 

80TANI( M ARIMUílTRA. 

"4.r~r:,~o~~~~~w;:~ª~¡ ~11 ·,:t~~~~ 
~ruit~. 1t lht.ma ou-1;-lro"': D, tkirdo Cappa· 
ri1 'Pfl'IOIO, 1 : l. «>a tJ onrlo, 1>, co ol e:üre• 

u10 dnl gf'M/oro, o (oriJ.), 

dria ser que Si erra Ja s'hagués insta! lat, tot i que no s'ha pogut trabar cap 

documentació que ho ratifiqui, segurament perqué es tractava d'u n favor 

de cortesia entre Antoni de Bolós i Eugeni Sierra. La Masia del Jardí Bota

nic no era una casa gaíre segura pels volts de 1949. Al Pare de MontjuTc 

hi coin cidi en diversos camps d'internament, abocadors d'escombraries i 

barris sencers de barraques, un panorama que aplegava un munt de gent 

qu e vivia com bonament podia, pero que malauradament també es veia 

rodejada de delinqüents i traficants. Possiblement fos aquest l'ambient 

conflictiu que Faust referia a la seva carta. 

A bé d'ajudar el seu amic, va intentar fer passos perqué pogués for

mar part del projecte de laboratori oceanogratic que el setembre de 

1949 s'havia d'instal·lar a Marimurtra En una carta a Ramon Margalef 

(1919-2004), que formava part del projecte, Ji ho exposava de la manera 

més atractiva possible: «Un cop arribi l'aigua a la casa, Ji he dita Sierra 

que vingui ambla seva família a passar l'estiu amb nosaltres Cree que 

no estaria malament que tinguessin vostes un bon dibui xant a la seva 

disposició Que li sembJa? Vostes Ji podrien abonar un tant per dibuix 
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Sera detracte facil arreglar-ho1 ja que Sierra no és pesseter i el Consell 

[Superior d1lnvestigacions Científiques1 que suportava el projecte] és 

generós.»34 Abans de tancar la carta afegia: «La dona d1Avelino1 per des

comptat1 sap cuinar1 pero no els oferira gaire varietat En canvi1 l'esposa 

de Sierra en sap bastan t. Ahir vaig sentir com la dona d1Avelino li deia 

a la de Sierra: "Seria fantastic si poguessin venirl Voste m'ensenyaria a 

cuinar i els senyors segurament quedarien molt més contents.11
>> La pos

sible pla~a per ser il lustrador d'aquest projecte no va arribar1 ja que hi 

havia una altra il ·lustradora, que també treballaria pera l1lnstitut Bota

nic, que va ocupar aquest lloc la francesa Suzanne Davit (1897-1973).35 

Pero malgrat les ajudes que els amics i els companys van ofe

rir-los1 la realitat s1imposava i calia prendre decisions A l'al 

tra banda de l1Atlantic feia temps que el seu germa1 Rafel 

Sierra1 s'havia instal ·lat a Xile i les coses li anaven bé_ A 

mitjan 1950 va decidir ere u ar l1ocea per comen~ar de nou. 

Potser hi trobaria allo que aquí1 en plena postguerra, sem

blava impossible vi u re de la botanica 

r 

,..t{e,,1_..St,,r"4 B'ff.«r.K·~· 
&)r-<._,, ... <,·~~,4--( 

fn. ( ' 1i'l;h.~.r 

• 
3• Carta de Carl Fausta Ramon Margalef, Blanes, 6 dejuny de 1949 Fundació Privada carl Faust Jardí Botanic Marimurtra 35 El mateix equip que signa el llibre que teniu a les mans li va dedicar una 

exposició organitzada per l'lnstitut Bot.3.nic de Barcelona Vegeu-ne to ta la informació a Suzanne Oavit: Una il /ustradora a /'/nstitut Botánic (Puche et al, 2007) 
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El 1950, al port de Barce
lona, tola la família s'aco
miadava d'Eugeni Sierra. 
Fmo crn10A: EM1u SIERRA. 

© Fmo: KARINA MEZA ÜBJECTE 

ORIGINAi: EMILI S1EílílA 
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Un any després que Eugeni Sierra anés cap a Xile, la seva familia el va seguir per instal·lar-se a Santiago. 
Aquí el veiem ambla seva dona, Adelina Asa mara, i els fills, Emili i Paquita. Fom CEDIDA: EM1u S1rnRA. 

L 
A decisió d'anar a Xile no devia ser facil. Les circumstancies que 

envoltaven la vida d'Eugeni Sierra a Barcelona no eren les més 

favorables i ell sempre va explicar que se n'havia hagut d'anar 

per raons economiques i polítiques. Les economiques les hem pogut 

exposar i les polítiques són comprensibles en l'entorn d'una dictadura 

com la que es vivia a l'Estat espanyol. No s'ha trobat documentació 

de cap vincle amb partits polítics anterior a l'estada a Xile, pero Eu

geni Sierra s'havia declarat sempre, en l'entorn més proper, com un 

home d'esquerres i defensor de la República. Com el seu fill recorda, 

«ell sempre em deia: "Jo dibuixo ambla dreta, pero el nostre brac; és 

l'esquerre!">>. Armando Carlos Cervi, professor de botanica a la Univer

sitat Federal de Paran a, que l'havia conegut a Barcelona el 1978, desta

ca d'entre els records que té d'Eugeni Sierra, «els seus sentiments tan 

sincers, la disciplina de treball i, en la vida quotidiana, la seva postura 

poi ititzada, com promesa am b pri nci pis que mai no es van perd re o van 

ser negociats. El que més em va impressionar van ser les seves histo

ries del temps de la guerra, tot el que va passar, la seva relació estreta 

amb Font i Quer, amb qui es trobava setmanalment durant les visites 

a la presó.>> Tot i aquest posicionament ideologic, no es pot parlar d'un 

exili forc;at, en el sentit d'una persecució per motius polítics, sinó més 

aviat d'una serie de circumstancies entre les quals cal comptar ambla 

perdua de llibertats durant el franquisme. 

Xile era només una de les opcions que Eugeni Sierra va estar va

lorant per trabar una sortida a la seva situació. El seu fill recorda que 

«havia rebut una oferta de la Societat Botanica de l'Africa del Sud, 

pero la meva mare va dir que ni parlar-ne, és ciar. Llavors va ser quan 

van decidir anar cap a Xile, on el seu germa Rafel l'esperava. El meu 

pare va arribar un any abans que nosaltres, que la mare, la meva ger

mana i jo» Més de vint anys després d'aquesta oferta, el 1973, Euge

ni Sierra va participar en una exposició col lectiva organitzada per 

la Societat Botanica de l'África del Sud que va exhibir-se en diversos 

llocs d'aquesta regió i d'Australia. 

El Xile deis anys cinquanta on Eugeni Sierra va haver de comenc;ar 

una nova vida ambla seva família no era precisament un paradís de 

llibertats. L'onada d'entusiasme que havia portat al govern el president 

Gabriel González Videla el 1946 s'havia apagat ambla imposició de la 

Santiago de Xile als anys cinquanta. Foro: ARcH1vo NACIONAL DE CHILE. 
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Zantedeschia aethiopica Spreng. Xlle. Olí. © Foro: KARINA MEZA ÜR1G1NAL: EM1u SIERRA. 
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Llei de Defensa Permanent de la Democracia, publicada el 3 de setem

bre de 2948. El dictamen va ser conegut com la Ley Maldita, i significava 

la il legalització del Partit Comunista de Xile i la persecució deis seus 

integrants L'exemple emblematic d'aquesta decisió és el del poeta Pa

blo Neruda que, significativament, havia estat el cap nacional de pro

paganda de la campanya del president González Videla Un any abans 

de l'elecció de González Videla, Neruda era senador en nom de dues 

províncies i havia entrat al Partit Comunista Com escriuria a les seves 

memories «Un deis candidats a la presidencia, González Videla, va ju

rar fer justícia, i la seva eloqüencia activa li va aportar gran simpatia Jo 

vaig ser nomenat cap de propaganda de la seva campanya i vaig por

tar per tot el territori la bona nova. Va ser escollit president amb una 

gran majoria de vots del poble. Peró els presidents a la nostra América 

criolla pateixen moltes vegades una metamorfosi extraordinaria. En 

el casque relato, rapidament va canviar d'amics i el nou mandatari va 

entroncar la seva família amb "!'aristocracia" i apoca poc va passar de 

demagoga magnat ))36 González Vi dela formava part del Partit Radical, 

peró havia comptat amb el suport deis comunistes per pujar al govern 

Discrepancies i incidents diversos, les raons deis quals els historiadors 

encara avui discuteixen, van fer que el president publiqués la Ley Mal

dita, que va comportar mi lers de detencions i l'exi 1 i d'u n bon nombre de 

personalitats, entre les quals hi havia Pablo Neruda, que sortia de Xile 

esquivant la detenció que pesava sobre ell el febrer de 2949 La citada 

llei restaria vigent fins a l'agost de 2958 

Els governs que seguirien el de González Videla van estar marcats 

económicament per alguns progressos, sobretot en infraestructu

res i en un cert augment de la indústria en detriment de !'agricultura. 

Peró tot plegat no va ser suficient per afrontar la forta inflació que va 

afectar el país durant la decada de 2950. El mandat de Carlos lbáñez 

del Campo (1952-1958) hauria de recórrer a la congelació salarial i el de 

Jorge Alessandri (1958-1964), que havia aconseguit controlar la inflació 

els primers anys, es veuria superat perla catastrofe resultant del fort 

terratremol de 2960, que va afectar les províncies australs del país amb 

més de dues mil morts i trenta mil ferits, i un calcul aproximat de mil 

milions de dólars en perdues En aquest context, la ciutat de Santiago, 

on Eugeni Sierra s'instal ·lava, havia viscut un fort augment demografic 

1'"' NERUDA, Pablo (2005) Confieso que he vivido Santiago de Xile: Pehuén 

els últims anys. Si el 2930 tenia 600 ooo habitants, el 2952 el nombre era 

gairebé d'un mi lió i mig, i el 2960 la ciutat esta va a punt d'arribar als dos 

milions. El 2950, Eugeni Sierra formava part deis 250 ooo immigrants 

que havia rebut la ciutat de Santiago. Dos anys més tard, s'hi afegirien 

els seus pares, que també van emigrar cap a Xile. El canvi era dur, pero 

coma mínim la família va estar unida durant algun temps, ja que el 

2956 els seus pares decidiren tornar a Barcelona i, dos anys després, el 

seu germa Rafe! també faria cap a la Ciutat Comtal 

Envoltat d'aquest panorama, no gaire esperan~ador, Eugeni Sier

ra va haver de guanyar-se la vida en diversos treballs que poc tenien 

a veure amb la seva estimada botanica . Una de les primeres feines 

que va fer, de 1'1 de setembre a 1'1 de desembre de 1950, va ser de 

dibuixant projectista al departament tecnic de l'Exposició Internaci

onal de Ferrocarrils i Nacional d'lndústria i Comer~ de Xile, que es va 

celebrar entre el 1950 i el 1951. També va a treballar pera un angles 

que anomenaven Mr. Peacock -no hem pogut saber si aquest era el 

seu nom real o el de !'empresa que regentava-, establert a Xile i que 

tenia una granja de poi lastres i gallines a Las Achiras, Curacavi, a uns 

setanta quilómetres del centre de Santiago No va ha ver d'exercir gai

re de temps coma pollastraire, ja que el seu germa Rafe! havia enge

gat una fabrica de lampades, Living Mobilamp, i es va poder incorpo-

Certificat de la feina feta com a dibuixant i pro-

jectista a l'Exposició Internacional de Ferrocarrils i 

Nacional d'lndústria i Comen; de Xile, 1950-1951. 

Dcx:uMENT ORIGINAL; FoNs o'AoELA 1 EUGEN1 GoNzALEZ S1EtlRA. 
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Família d'Eugeni Sierra i del seu germa Rafel 
a Santiago de Xile, 1958. Fom crn10A: EM1u S1rnRA, 

rara la botiga que havia obert a Santiago Hi feia de comercial 1 pero 

també l'ajudava en la realització d'alguns deis dissenys de lampades 

Fins als volts de 19581 quan Rafe! Sierra va tornar cap a Barcelona1 

va treballar amb el seu germa i1 durant un breu període1 va dedicar

se a la venda de vi ns pera una altra empresa. Com descrivia Font i 

Quer en una carta a Eugeni Sierra1 «el teu pare em parla de la poca 

estabilitat de la moneda xilena; de les angúnies que passeu per tal 

de convertir-la en coses de valor perdurable; de les poques reserves 

monetaries que tens al teu abast1 pero de la bona vida que us doneu 

i del regal amb que viviu ... ».37 Calia fer el cor fort i guanyar-se el pa 

mentre aconseguia incorporar-se de nou als ambients científics No 

es va adormir gens en aquesta fita i entre pollastres1 lampades i vi ns 

va trabar el temps per continuar dibuixant. 

Malgrat la distancia1 mantenia contacte amb Barcelona i acabava 

alguna de les feines comen~ades1 com per exemple1 una col ·lecció de 

dibuixos d'arbres cultivats als carrers i els pares de Barcelona1 un en-

carrec de la Direcció de Pares i Jardins que1 com indicaria Sierra-anys 

més tard/8 encara resta inedita i ens ha estat impossible de localitzar

ne els originals En la mateixa carta abans citada1 Font i Quer es quei

xava de la falta de notícies del seu amic1 que només li arribaven per 

boca del seu pare1 que en aquel Is anys ja havia retornat a Barcelona: 

«Naturalment1 tornaras fet un potentat i amb els llapis ravellats Per 

a l'art grafic de la botanica haura estat una desgracia la teva sort En

cara bo que sempre quedaran el Diccionario de botánica i les Plan-

tas medicinales coma mostra de la teva habilitat extraordinaria.» 

La desgracia de que parlava Font i Quer1 pero1 no va ser tal 1 sinó que 

Eugeni Sierra ben aviat va trabar noves oportunitats per posar en 

practica el seu talen t. Les primeres col ·laboracions en terres xi le

nes van ser amb Gualterio Looser (1898-1982)1 un deis grans natu

ralistes del país. Els inicis a Xile van ser durs1 pero !'entrada a la 

botanica va fer-la perla porta gran. 

Dibuixant a casa seva, Xile. Fmo crn10A: FoNs o'AoELA 1 EuGENI GoNZÁLEZ SIERRA, 

37 Carta de Plus Font i Quera Eugeni Sierra, Barcelona, 19 de ma1g de 1958 Fo ns d'Adela i Eugeni González Sierra 38 Vegeu Notes autobiografiques de geografía bot.3nica amb un assaig sobre comun1tats vegeta Is aXrle: D1s

curs llegit en la cerimónia d'investidura celebrada a la sala d'actes d'aquest rectorat el día 21 de maig de /'any 1982/ Doctor Honoris Causa Eugeni Sierra 1 Rato/s (Univers1tat Autónoma de Barcelona, 1982) 
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lnicis amb Gualterio Looser 
El 1951, el Diccionario de botánica, que tan bona acollida tindria a Xile, 

encara no estava publicat La possible «fama» que aquest podia donar a 

Eugeni Sierra no havia arribat quan Gualterio Looser (1898-1982) va deci

dir confiar en ell pera deu lamines d'un article que es publicaria aquel! 

mateix any Segurament, la feina feta a Barcelona i la col laboració reite

rada amb Font i Quer ha vi en estat una carta de presentació suficient per 

convencer el destacat naturalista, sobretot tenint en compte que Gualte

rio Looser i Font i Quer eren bons am1cs. 

Gualterio Looser no havia pogut ten ir estudis superiors de ciéncies ja 

que s'havia dedicat a la indústria del seu pare, pero d'una manera prou 

laxa com per poder invertir gran part del temps a la investigació en diver

sos camps. Aquel! que més va conrear va ser el de la botanica -cal agrair

li la confecció d'un herbari de quaranta mil exemplars que es conserva 

al Conservatoi1·e etJardin Botan1ques de Ginebra-, i dins de la botanica 

va aportar més de vuitanta treballs sobre pteridofits, el grnp de plantes 

al qual pertanyen les falgueres . Va ser en aquest terreny més especia

litzat on Eugeni Sierra va participar amb gairebé noranta il -lustracions 

publicades en vuit articles La meitat d'aquestes lamines es conserven a 

la Universitat de Concepción, també a Xile, on es van lliurar els arxius de 

Gualterio Looser després de la seva mort. 

Dins del conjunt de !'obra d'Eugeni Sier

ra, no es pot dir que sigui una de les col· 

laboracions quantitativament més desta

cada, pero cal remarcar que les primeres 

publicacions amb Looser són entre 1951 

i 1958, una época en qué Sierra encara 

no havia tingut accés a la universitat 

xi lena i es trobava treballant en la vari

etat d'ocupacions que va haver de dur 

a terme per sobreviure. 

Gualterio Looser (1898-1982). 

Fmo crnrD.;: Musw N ..... o c:N ...,L o'H 1<;T01~ ·\ NA1uP.~. 1 01; X1LE. 
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ll·lustracions d'Eugeni Sierra publicades en diversos articles de Gualterio Looser entre 1955 i 1962. Tinta xinesa negra. 
PRIMER ORIGINAL (A DALT, ESQUERRA): LJNIVERSITAT DE CONCEPCIÓN (XILE), 
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1 Descobrir Eugeni Sierra J 

El suport de Carlos Muñoz Pizarro 
A Barcelona, Font i Quer havia estat el mestre i el guia en els seus inicis. A 

Xile, el botanic Carlos Muñoz Pizarra (1913·1976} va representar pera Euge

ni Sierra el suport imprescindible pera tres grans tites: fer-se un lloc en la 

il-lustració botanica xi lena; descobrir la flora i la vegetació del país, i accedir 

a la universitat per poder treballar coma docent. El seu fill, Emili Sierra, ho 

explica així: «Quan acaba aquesta etapa treballant amb el seu germa Rafel i 

amb !,importador de vi ns, comenc;:a amb Carlos Muñoz Pizarra, que li porta 

feines. No són de la Universitat de Xile, sinó del Museu [Nacional d,Historia 

Carlos Muñoz Pizarro 
(1913-1976), Fmo 
CEDIDA : MusEU N ACIONAL 

o'H 1sTOA1A NATURAL DE X ILE 

11 v1_. c~};;.r~ ,, 

') .,, .... -
~) .. ~ "''' -..¿, ,J• 

'/'"' ,7.-, ::-.) . .. -
,...-· · 

ll·lustració de Sinopsis de la flora chilena (1959), tinta xine
sa negra, i dedicatória de Muñoz Pizarro a Eugeni Sierra. 
ExEMPLAR orn1cATóR1A: FoNS o'AoELA 1 EuGENI GDNZALEZ SrERRA 

Carlos Muñoz Pizarro va dedicar una planta a Eugeni Sierra. El 
mateix Sierra la va dibuixar per a la publicació original de l'espé
cie. Sierra i Muñoz Pizarra l'havien recoHectada plegats al nord 
de La Serena. La va anomenar Alstroemeria sierrae. Aquarel -la. 
© Foro: JoR01 V•DAL OR1G1NAL: FoNS o'AoELA 1 EuGENt GoNZÁLEZ S1ERAA. 

Natural]. Alla aj u da Carlos Muñoz a recol -lectar, guardar i classificar el que 

tenien al Departament de Botanica del Museu .JJ Carlos Muñoz Pizarra era 

el director d'aquest departament, al qual, des de la seva passió perla taxo

nomia, va aportar un important herbari que continua sent un deis tresors 

de l'entitat Pero la seva valua s'estenia més enlla de les parets del Museu. 

Muñoz Pizarra va defensar la bellesa del paisatge xile amb un discurs de 

conservació deis recursos naturals renovables poc habitual en aquells anys 

1, el més important, l,estudi en profunditat de la flora xi lena va convertir-lo 

en un referent en aquest ambit De fet, el primer !libre que va publicar amb 

il·lustracions d'Eugeni Sierra, Sinopsis de la flora chilena (19s9}, va tenir una 

acollida molt bona entre botanics i aficionats, ja que omplia un buit difícil 

de cobrir ambla informació que fins llavors hi havia publicada, u~xit de la 

primera edició va permetre el 1966 fer-ne una segona revisada. 
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1 lntimitat bot6nica 1 

El referent que va unir Muñoz Pizarra i Eugeni Sierra va ser Font i Quer 

Quan el Diccionario de botánica va arribar a Xile, Mu ñoz Pizarra se'n va con

vertir en un apassionat defensor. De seguida va incorporar Eugeni Sierra 

al seu equip i aquest va comen¡;ar a viatjar per tot el país per descobrir i 

dibuixar la flora xi lena al costat de l'eminent científic. Tot i que físicament 

realitzava aquests dibuixos des del Museu, el contracte que va fer possible 

aquesta ded icació depen ia d'u n prajecte per estudiar la flora del país, di rigit 

per Muñoz Pizarra, que disposava del finan¡;ament del Ministeri d'Agricul

tura de Xile i de la Fundació Nacional de Ciéncies deis Estats Units Durant 

més de deu anys, Sierra i Muñoz Pizarra van treballar plegats, tant en l'am

bit de la publicació d'obres, comen la docencia -un cop Eugeni Sierra va 

poder entrar coma prafessor a la Universitat de Xile-, i també en diverses 

expedicions, la més memorable, a l'arxipélag de Juan Fernández 

Un cop llicenciat (1961), Eugeni Sierra 

es dividia entre la tasca de docent a 

la Universitat i les hores de dibuix al 

Museu Nacional d'História Natural de 

Xile, on Muñoz Pizarra estava reestruc

turan! l'herbari nacional. Fom CEDIDA: 

MusEU NACIONAL o'H1sróR1A NATURAL DE X1LE 

I> lnteriors del Museu d'História 

Natural de Xile, on Eugeni Sier

ra va treballar. A sota, una de 

les fitxes que es conserven de 

l'herbari del Museu on s'indica 

Eugeni Sierra coma recol·lector. 

© Foros: EM1u-EuGEN1 S1ERRA 
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Eugeni Sierra (esquerra) amb Carlos Muñoz Pizarro (centre) en la gala 
de lliurament deis premis de !'Exposición Nacional de Flores, de 1966. 
Forn crn10A: FoNS o'AoELA 1 EuGENI GoNZÁLEZ S1EARA 
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1 lntimitat botñnica 1 

Entrada al món academic 
Eugeni Sierra dibuixava pera Carlos Muñoz Pizarra i recorria el país 

impregnant-se de tots els coneixements que podia sobre la seva vege

tació. Mentrestant1 i animat per Muñoz Pizarra1 estudiava per poder 

accedir a un títol universitari 1 cosa que mai no havia pogut fer a Barce

lona. El primer que calia era aconseguir la nacionalitat xilena1 sense la 

qual no podia presentar-se als examens pertinents. Fins al 1958 no es va 

posar en vigor un conveni entre la República de Xile i l1 Estat espanyol 

per atorgar la doble nacionalitat xilenoespanyola a aquel les persones 

que la demanessin . Aquesta podria ser la raó perla qual fins al 1961 

Eugeni Sierra no va obten ir la carta de nacionalització que li permetia1 

conservant la nacionalitat espanyola1 gaudir deis drets xilens 1 entre els 

quals hi havia presentar-se pera un títol universitari i treballar en un 

estament públic1 com ara la Universitat de Xile. 

REPUBLICA Dli: CHILE 

C ARTA DE NACIONALIZA C ION 

Mmt11I 
de __.~,1 . _, Jri "M:"'""1itlad 

:..~ ______ ha cumplido con los 

requieitos que las diepo&icione11 legales vigente& exigen para 

el otorgamiento de la Carta de N11.cionalización y teniendo 

presente lo Jiapueeto en el N9 3 del 11rtitulo SO de la Cone· 

litución PoHtica del Ú.tado, se le otorgn ]11 presente Carta, 

en virtud de In cual será tenido por chileno y gozará de los 

derechos que como a tal le co1 reepondan, 

Anótese y regístrese en el Rol de Cartas de Nacionali-

zación 

Dada en Santiago de Chile, a _ ·r.:;;.+ .• 1 i:~ _ --

dlH d¡:l do / "--"! 

I o, ~¡"., 

C..lot ' • 

......... ._p ~'·- · ~ ~. l:~'liüL!o¡;e do :!.\16). 

AHl•d1 .. ellloldo C.., .. dr 
'fo<lon.on .. dóa 

Carta de nacionalització xi lena d'Eugeni Sierra. 
OocuMENT ORIGINAL: FoNs o'ADELA 1 EuGEN1 GoNZALEZ S1ERRA. 

39 Carta d'Eugeni Sierra a Ruy Barbosa, Xile, 17 de gener de i967 Fans d'Adela i Eugeni González Sierra 

Quan Eugeni Sierra acabava la feina a la Universitat 
de Xile (a la fotografia) anava cap al Museu Nacio

nal d'História Natural a dibuixar pera Carlos Muñoz 

Pizarro. Ambdós edificis estaven molt a prop l'un 
de l'altre, a la Quinta Normal, una zona de Santiago 

amb un gran pare. Fmo: ARx1u NACIONAL DE X1LE~ 

El mateix 1961 es va presentar als examens d1 Humanitats i va llicen

ciar-se di ns del Pla Biologia. Amb l1ajuda de Muñoz Pizarra i del ciega 

de la Facultat d'Agronomia1 Ruy Barbosa1 el 1962 entrava a formar part 

de la plantilla de l1 Escola d1Agranomia coma ajudant de prafessorat. 

El paper de Ruy Barbosa en aquesta fita era recordat així per Eugeni 

Sierra en una carta que li dirigia el 1967 «El to de les seves paraules1 

tan encomiables referint-se al meu treball [a Flores silvestres de ChileL 

han de servir de viu incentiu per accentuar1 si es pot1 el meu afany de 

continuar col -laborant amb aquesta facultat que em va abrir les seves 

portes1 gracies a la gestió personal de voste1 sense haver pogut exhibir 

merits ni títols suficients per mereixer-ho Em plau aprafitar aquesta 

oportunitat per expressar els meus sentiments de gratitud i reconeixe

ment perla confian~a demostrada en aquella ocasió i per l'amabilitat 

de que se m1 ha fet objecte en cada moment i per part de tots »39 
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El trebal 1 d'Eugen i Sierra di ns la Fa cu ltat d'Agronom ia es va em mar

car en la Catedra de Botanica de Carlos Muñoz Pizarra. La seva trajec

toria professional di ns la Universitat de Xile va anar millorant, primer 

coma cap de treballs de botanica a l'Escola d'Agronomia, i després com 

a professor auxiliar a jornada completa a la Facultat Com explica Carol 

Muller, professor de la Universitat de Xile, «Va ser professor de taxono

mia, tenia sota la seva responsabilitat coma mínim cent alumnes en 

les practiques de la Catedra i treballava al costat de Fusa Sudzuki i Ma

nuel Schilling Era un excel·lent professor, amb malta paciencia» Fusa 

Sudzuki era enginyera agrónoma i havia participat al costat de Sierra 

en l'elaboració de moltes de les figures de Sinopsis de la flora chilena, 

de Muñoz Pizarra Manuel Schilling era professor auxiliar, com Sierra, i 

treballaven plegats en la tasca de docents. 

Una altra imatge d'aquests temps coma professor ens l'ofereix Jor

ge Mira, també de la Universitat de Xile i exalumne de Sierra «Recordo 

d'ell la seva vena artística, els seus dibuixos mostraven fins i tot l'anima 

de les plantes; el seu particular sentit de l'humor, i la seva semblan~a 

amb Charles Aznavour, moti u de moltes bromes que sempre li feiem .» 

Una de les activitats del curs academic que a Eugeni Sierra li agradava 

especialment eren les sortides que anualment feia amb alguns alum

nes . El seu fill Emili ho recorda perfectament «Quan acabaven l'any sor

tien cap al sud, cap a Frutillar, on la Universitat tenia un lloc per portar 

aq uests tren ta o q u aran ta no is am bel meu pare. Ana ven al la tot un mes, 

hi feien un recorregut per buscar plantes No el veiem durant tot aquell 

temps, sobretot al mes de gener, quan comen~aven les vacan ces» 

A més de la tasca coma professor-i de compaginar l'horari acade

mic ambla il ·lustració d'obres pera Muñoz Pizarra-, Eugeni Sierra va 

realitzar una serie de guies didactiques per als alumnes que van tenir 

molt d'exit i es van utilitzar durant anys a les classes. La primera va ser 

el 1967, Síntesis morfológica de las gramíneas y ensayo de clave para 

determinación de los géneros más frecuentes en Santiago, i la va fer 

conJuntament amb Manuel Schilling El botanic Jochen Kummerow, en 

aquell moment professor de la Universitat de Xile i amb qui treballaria 

intensament en anys venidors, el felicitava per aquest treball expressant 

que «comen~a a omplir el terrible buit que sentim sempre que hem de 

referir-nos durant els cursos a totes aquests especies vegetals qu-e ens 

envolten El seu treball ajudara els alumnes a familiaritzar-se amb aques

tes plantes més comunes sense necessitat de recórrer a tot un equip de 

laboratori i biblioteca.»'º Les dues següents, datad es el 1968, són guies de 

treballs practics de taxonomia botanica, una dedicada a les gimnosper

mes i l'altra a les compostes En tots els casos es tracta de breus llibrets, 

d'unes cinquanta pagines, generosament il ·lustrats per observar amb fa

cilitat els diferents caracters de cada ti pus de planta. 

Lupa portátil d'Eugeni Sierra 

de la Faculta\ d'Agronomia 

de la Universitat de Xile. 
ÜBJECTE: FoNs o'ADELA 1 EuGENI 

GoNzALEZ S1ERRA 

L'esfor~ d'Eugeni Sierra en aquestes publicacions i en la seva tasca 

a la Facultat es va veure sempre agraH perles diverses instancies de la 

Universitat Podríem dir que va conrear aquella sensació de pertanyer 

a una comunitat i s'implicava en els diversos esdeveniments que en 

formaven part. Un bon exemple el trobem entre els anys 1969 i 1970, 

quan les Escales d'Agronomia i Forestal es van traslladar des deis seus 

antics edificis, que eren al centre de Santiago, a l'anomenada Quinta 

Normal -una zona de la ciutat amb un gran pare- a l'actual Campus 
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Antumapu, al sud de la capita l. Maria Teresa Serra, xilenocatalana pro

fessora de Botanica Aplicada a la Universitat de Xile, va recollir de di

verses fonts orals-amb motiu d'aquest escrit- la implicació d'Eugeni 

Sierra en aquest canvi: «Eren uns terrenys amplis i de caracter rural, 

així que van haver d'urbanitzar-los i fer-hi carrers interiors. El dega 

d'aquells temps, Ruy Barbosa, va nomenar una comissió de la qual for-

• maven part Eugen i Sierra, Manuel Schilling i Antonio Vita, en aquella 

epoca un jove silvicultor Coma resultat de la seva intervenció, tenim 

Me/ia azederach, Fraxinus excelsior i alguns Celtis austra/is com els ar

bres més "antics" al carrer principal d'Antumapu, on avui es traben les 

Facultats de Ciencies Agronómiques i Ciencies Forestals » 

La seva q ual itat dual d'i 1-lustrador i botanic, així com la ded icació que 

mostrava als diversos projectes, també va ser molt valorada per Jochen 

Kummerow (1927-2004), que des de 1958 esta va treballant a la Universitat 

de Xile i a m itjan anys seixanta ja havia encarregat algu nes fei nes a Euge

ni Sierra, que aquest feia des de casa Kummerow ha vi a nascut a Alema

nya i havia cursat la seva carrera botanica a les universitats d'Hamburg, 

Magúncia i Tübingen, abans d'anar cap a Xile. Al final deis anys seixanta, 

Ku mmerow va decidir canviar d'universitat i anar-se'n a la Pontifícia Uni

versitat Catolica de Xile Pero no pensava anar-se'n sol . Volia que Eugeni 

Sierra formés part del seu eq u i p 

..; Plecs d'herbari de plantes xi lenes aportats a l'lnstitut Botánic de Barcelona 

per Eugeni Sierra. DocuMENTS 0R1G1NALS: INsr1rur BOTÁN1c DE BARCELONA (CoNsaL SUPERIOR 

o' INVESTIGAOONS C1ENTiF1QuEs - AJuNTAMENT DE BARCEtONA), 

ll·lustracions de la Guía de trabajos prácticos de Taxonomía Botánica. 
Compuestas (1968). Tinta xinesa negra. 0RrGrNALS: FoNs o'AoELA r EuGENr GoNZALEZ SrrnRA. 

'ºCarta de Jochen Kumm erow a Eugeni Sierra, Maipu, Santiago de Xi le, 17 de desembre de 1968 Fo ns d'Adela i Euge ni Gonzá lez Sierra 
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Un projecte internacional 
La perseveran~a d'Eugeni Sierra per fer-se un lloc en la botanica xi lena 

havia donat els seus fruits. Tenia un reconeixement i rebia ofertes per 

a diversos treballs . Pero des de Barcelona arribaven males notícies el 

seu pare estava malalt i necessitaven la seva ajuda. El gener de 1971, 

va demanar un permís de sis mesos sen se sou per anar a Barcelona on, 

segons indicava en una carta al dega de la Facultat, «per subvenir al 

manteniment familiar, he obtingut una oc u pació temporal, a mode de 

beca, a l'lnstitut Botanic d'aquesta ciutat, on em faré carrec de la re

estructuració del Jardí Botanie».41 Davant la greu situació del seu pare 

-que l'empenyia a tornar a Barcelona-, va fer tots els passos possi

bles per recuperar el lloc de feina que vint anys abans havia hagut de 

deixar a l'lnstitut Botanic. Pero les gestions no van arribar a bon port 

i, acabat el permís, va haver de tornar a Xile sen se el contracte tan de

sitjat A Santiago, pero, l'esperaven bones noves_ Jochen Kummerow 

li va demanar que anés amb ella la Pontifícia Universitat Católica de 

Xile per participar en un projecte internacional. Mentre no es resolia 

el possible contracte a Barcelona, l'oferta de Kummerow era atractiva 

tant laboralment com economica 

Jochen Kummerow havia format un equipa la Pontifícia per partici-

, par en el Projecte Biológic Internacional (IBP, de l'angles, lnternational 

Biological Project), una iniciativa finan~ada per !'Academia Nacional de 

Ciencies amb el suport de la Fundació Nacional de Ciencies, ambdues 

deis Estats Units. Aquest gran projecte, que va comptar amb centenars 

de col ·laboradors de tot el món, havia comen~at a gestar-se al principi 

deis anys seixanta amb l'objectiu de dura terme estudis biologics cen

trats en la productivitat deis recursos naturals, l'adaptabilitat humana 

als canvis ambientals i els canvis ambientals en ells mateixos_ L'IBP 

va iniciar el seu camí finalment el 1966 i, tot i que havia d'acabar-se 

el 1972, una primera prórroga el va al largar fins al 1974, i una segona, 

per poder publicar els resultats, fins al 1977 La parcel la en que van 

treballar Kummerow i el seu equip, entre 1970 i 1977, era la convergen

cia evolutiva en els ecosistemes de tipus mediterrani. L'estudi prete

nia comparar els sistemes de ti pus mediterrani a California i al centre 

de Xile Pera aquesta fi, la Pontifícia de Xile i la Universitat Estatal de 

4 i Ca rta d'Eugen i Si erra aAníbal Manares, Santiago, 16 de ge ner del 1971 Fo ns d'Ad ela 1 Eugeni González Sierra 

San Diego, California, van unir for

ces en un sol estudi que tenia dos 

directors principals: Ernesto Hajek, 

a San Diego, i Jochen Kummerow, a 

Xile_ En aquell moment, Kummerow 

dirigia el Laboratori de Bota-

nica de la Pontifícia. L'actual 

directora d'aquest centre, 

Gloria Montenegro, va treba

llar en aquest projecte i ex

plica que la funció d'Euge

ni Sierra era «dibuixar els 

esquemes de les plantes 

xilenes, perqué en el fo ns, 

quan hi ha convergencia 

evolutiva, se su posa que 

les plantes s'assemblen, 

perq ue es tan a pressions 

climatiques similars; ésa 

dir, famílies molt diverses 

tendeixen a assemblar-se per

qué estan pressionades pel ma

teix impacte ambiental Per aixo 

era molt important tenir un il

lustrador com Eugeni Sierra, per 

mostrar de manera fiable que les 

característiques de les diverses 

plantes tendeixen a assemblar

se La veritat és que jo tenia una 

relació molt bona amb ell, perqué 

érem molt bons amics Era una per

sona molt estimada, molt agra

dable i afectuosa. Amb Kum

merow al capdavant, érem 

un grup molt ben entes.» 
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Jochen Kummerow 
(192 7-2004). 
Foro CEDIDA: M ARGARHE 

KuMMEílOW. 



Diverses pagines del Chile-California 

Mediterranean Scrub Atlas (1977). 
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1 lntimitat botO.nica 1 

Eugeni Sierra (A) amb 

diversos botanics xilens. Hi 

trobem: Gualterio Looser (B), 

Manuel Schilling (C), Carlos 

Muñoz Pizarra (D) i Jochen 

Kummerow (E). 

Fmo crn10A: MARGARETE KuMMERow. 
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Durant el poc temps, un any i escaig, que Eugeni Sierra va estar 

a la Pontifícia, no va dedicar-se només a l1 IBP1 sinó que també va 

exercir de nou coma professor de taxonomia. A més, ja feia temps 

que havia comen~at a publicar alguns articles científics sobre les 

seves troballes, com ara «Nueva compuesta adventicia para Chile, 

la Urospermum picroides (L.) Desf »(Sierra i Schlegel, 1964) o «Datos 

para una flora adventicia y naturalizada de Chile. Cuatro especies 

nuevas de antófitoSJJ (Sierra, 1972). Pero tots aquests exits profes

sionals no resolien la situació familiar. Al final del 1972 va tornar a 

Barcelona. El seu germa Rafel havia mort poc abans i els seus pa

res necessitaven algú que els ajudés en aquells moments difícils . 

Finalment havia aconseguit un contracte a l1 lnstitut Botanic que li 

permetia tornar a Catalunya amb certa seguretat. De nou, caldria 

fer les maletes i travessar l'Atlantic. 
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El su'icidi d'Allende, una raó més 
Abans de decidir-se finalment a retornar a Barcelona, Eugeni Sierra va 

demanar diversos permisos a la Pontifícia peral largar l'estada a la Ciutat 

Comtal, on intentava afer mar la situació laboral. Oriol de Bolos va aj u dar-lo 

en aquesta tasca per aconseguir un contracte a l'lnstitut Botanic. Malgrat 

aixo, Eugeni Sierra es va resistir durant mesas a enviar la cancel lació defini

tiva de la pla~a a la Pontifícia. El cap del Departament de Biología Ambien· 

tal i de Poblacions, Juan Carlos Castilla, li demanava que tornés en aquests 

termes «Com és del seu coneixement, el professor Jochen Kummerow se'n 

va anar als Estats Units de manera definitiva( ... ) Cree que és important fer

li notar que des del punt de vista de la direcció del Departament, la seva 

presencia, col laboració i docencia ens són absolutament imprescindibles, 

especialment en el Laboratori de Botanica, on l'absencia del professor 

Kummerow ha deixat un gran buit.»~ 2 Jochen Kummerow se n'havia anata 

la Universitat Estatal de California, on podía continuar l'IBP També li havia 

oferta E u gen i Sierra que l'acompanyés, pero un nou can vi de país era mas

sa pera la família. Si calia moure's de nou, Barcelona seria el destí final En 

realitat, des de San Diego, el 1974, Jochen Kummerow va demanar de nou 

la presencia d'Eugeni Sierra duranttres set manes amb l'objectiu d'elaborar 

uns transsectes pera la publicació del volum Chile-California Mediterrane

an Scrub Atlas (1977), on finalment apareixen setze transsectes i catorze re

presentacions de plantes.Aquest llibre va ser el resultat de la investigació 

duta a terme a l'IBP i Eugeni Sierra no tan sois hi apareix coma autor de les 

il·lustracions, sinó també coma coautor i autor d'alguns capítols. Pero les 

circumstancies que envoltaven la salut del seu pare eren més fortes que ta

tes aquestes ofertes.! aquesta va ser la raó principal per tornar a Barcelona 

Tanmateix, val la pena aturar-se un moment en el suport polític que Eugeni 

Sierra va brindar a Salvador Allende (1908-1973) per entendre el sentiment 

que l'envoltava al principi deis anys setanta. 

Salvador Allende (1908-1973). Foro CWIDA: FuNDACló SALVADOR ALLENDE 

4' Carta de Juan Carlos Castilla a Eugen i Sierra, Xile, 16 d'agosl de 1973 Fans d'Adela 1 Eugen1 González Sierra 
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'V Certificació d'Oriol de Bolos del viatge 

d'Eugeni Sierra a San Diego per poder demanar 
el visat de visita als Estats Units, 1974. DocuMENT 
ORIGINAL: INSTITUT BmANIC DE 8ARGLONA ((ONSELL SUPERIOR 

o'INVEST1GAC10Ns C1ENTíF1QuF.s - AJUNTAMENT DE BARCELONA) 

Eugeni Sierra va ser un allendista declarat des deis primers intents 

del polític xile per accedir al govern -es va presentar quatre vegades 

a les eleccions coma candidat d'Unitat Popular (un conglomerat de 

partits d'esquerra), la primera, el 1952-, i així es pot comprovar, per 

exemple, en l'acreditació pera l'Assemblea Nacional Universitaria d~ 

Professors i Treballadors Allendistes, del 1964. També val la pena dir, i 

no deixa de ser significatiu, que entre la carpeta de papers que Euge

ni Sierra va conservar, on guardava els certificats més rellevants de la 

vida professional, hi hagués un retall de diari amb el retrat de Salva

dor Allende_ El seu fill Emi li record a amb entusiasme el dia que Allende 

Entre els records i la documentació que Eugeni Sierra 
va conservar de la seva estan~a a Xile, hi havia aquest 
cartell d'Allende, l'acreditació de l'Assemblea Nacional 

Universitária de Professors i Empleats Allendistes, i 

el programa de la candidatura de Salv'ador Allende. 
DoCUMENTS oR1G1NALs: FoNs o'AoELA 1 EuGENI GoNzALEZ SIERRA. 

va guanyar les eleccions, el 1970: «Va ser una plorada, jo estava amb 

ell De seguida que va saber els resultats va sortir al carrer i va cridar: 

¡Viva Allende y viva Chile'» L'entusiasme popular duraria poc. L'onze de 

setembre del 1973, el cap d'estat que donaria pasa la dictadura d'Au

gusto Pinochet posava fi al mandat del carismatic polític, que es va 

su'fcidar aquell mateix dia. Creiem que val la pena reproduir part de la 

carta que el gener de 1974 Eugeni Sierra va enviar a Juan Carlos Castilla 

presentant la renúncia definitiva. És una manera directa d'adonar-se 

del lligam que va unir-lo a aquest polític i a les terres xi lenes on havia 

passat vint-i-dos anys, com ell mateix va dir, «una estada llarga i feli~»: 

1 82 1 
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«Voldria aclarir de nou la meva situació familiar per justificar 

la meva actitud. Com vos te sap, el permís sense sou que vaig sol

licitar al final de 1972 i a comptar a partir de gener de 1973 va ser 

per acom pan y ar els meus pares1 vel Is i malalts1 en moments que es 

presentaven difíci Is Efectivament1 el meu pare va morir dos mesas 

després que jo arribés i previament havia desaparegut el meu ger

ma que1 precariament1 ajudava els pares. Jo no podía deixar sola 

aquí ni traslladar a Xile la meva mare1 de 82 anys, que pateix una 

arteriosclerosi molt avan~ada ( ... ) La seva carta del 10 de setem

bre establia la continu'itat de la prorroga esmentada pera un mes 

més, per6 l1endema van produir-se aquel Is esdeveniments polítics 

al país que van assenyalar un canvi violent i brusc en tot l'ordre 

de coses Les notícies que m'arribaven assenyalaven situacions a 

les universitats de Xile que eren alarmants, ja 

que es parlava d'una intervenció mi-

litar que no presagiava res bo. Des-

prés vaig ten ir notícies de la renúncla 

del rector de la nostra Universital, de 

l'empresonament d'a.ltres 1 mil noticies 

més. Pero ni del Laboratori n1 del Depar· 

tament cap en concrel, fins a !'arribada 

ara de la seva carla, de to una mica insó· 

lit Potser sfgu f aquest to el que assenyala 

comes desenvolupen les coses en aquest 

estimat país, tan sofert i tan mereixedor del 

millor destr. Vull d1r·li, eslimatamlc, que l'es-

lat de coses actual no m'impulsa, si pogués 

fer·ho, a a.gafar l'avió i anar cap alla a mostrar 

acatament, perque les universitats xi lenes van 

deixa.r de ser lliures i pluralistes, tal com era el 

seu orgull, fins l tot amb els riscos que aixó com

portava Confio que les característ1ques repub li· 

canes l llibertar1es que assenyalaven Xile com un 

país excepcional reneixin encara més vigorases i 

madures i es pugui tornar a respirar tranquil. 1 se

rema lla, algun día, perque aquest país Ja el portern 

a la sang més que a l'esperit>> 0 

" carta d·Eugcnl Sierra a JU•ln U1 Joscast1lla, Barcelona.> de gener de 197' fons d'Mela 
1 Eugenl r..on z~l ez Slerr¡ 

El cop d'estat al govern de Salvador Allende es va perpetrar men

tre Eugeni Sierra era a Barcelona. Part de la seva família encara era 

a Xile, i de seguida va trucar per saber com estaven El seu fill Emili 

rememora que «les línies de telefon estaven tallades a tot Santiago 

Peró el telefon de casa va sonar, encara no sabem com, i era el meu 

pare. Ens va dir que ell mateix ens pagaría els bitllets perque sortís

sim d'alla.>> Així ho van fer, seguint els passos del seu pare cap a la 

retro bada Ciutat Comtal1 on havien nascut 

DocuMENT 0R1G1NAL: FoNs o'AoELA 1 EuGEN1 GoNZALEZ S1ERRA. 
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Q UAN Eugeni Sierra va trepitjar de nou, i per quedar-se definitivament, 

les terres catalanes, tenia 53 anys. Pero el retorna l'lnstitut Botanic 

de Barcelona s'havia comenc;at a gestar molts anys abans. A mitjan 

2963, Font i Quer escrivia a Eugeni Sierra explicant-lí que havia parlat amb 

l'alcalde de Barcelona per exposar-li l'estat precari en que es trobava el Jardí 

Botani c. La reacció va ser immediata, Font i Quer ho explica va així «L'ende

ma mateix va enviar un delegat seu a l'lnstitut Botanic demanant projectes 

i oferint durant uns quants anys dos mílions de pessetes anuals pera la 

plantació d'un nou Jardí Botanic en uns altres terrenys de Montju1c de més 

amunt, perqué els sots actuals els valen destinar a eixamplar el Poble Es

panyol. Tot aixo ha vingut justament quan tu t'acabes d'enlairar a Xile fins 

a !loes insospitats fins ara De cap manera voldria que les meves notícies et 

desbaratessin fin s a fer-te vacil-lar. ( ... ) Pels teus calculs, pensa que aquells 

dibuixos que tu cobraves en aquesta editorial a 7 o 8 pessetes !'hora, ara 

es paguen a un preu molt més elevat; per exemple, a cent pessetes cada 

Treballant al Jardí Botanic, el 1982. 
©FOTO: J, (UATRECASAS, FOTO CEDIDA PER EMtU SIERRA 

un. Altrarnent, pensa també que en Joan Pu1gserver sera jubilat al mes de 

juny d'enguany 1 que desallotjara el pis que ocupa actualment a l'lnstitut 

Botanlc.» Que n'haguern pogut tenir constancia, fins al juliol de i963, Font 

1 Quer i Eugeni Sierra van lntercanviar dlverses cartes miran t de trobar la 

ml llor manera perque aquest últim pogués tornar a Barcelona. Font i Quer 

li recomanava calma i que no tornés sí no era amb un contracte ben lligat. 

Eugeni Sierra no tenla estalv1s suflcíents com per portar tota la família cap 

a Barcelona sense tenlr un lloc de fema i una residencia assegurats. Com 

sempre havia fe t, Font i Quer va posar tota la seva energía en les gestions 

necessaries. La dona d'Eugeni Sierra, Adelina Asarnara, estava entusiasma

da amb el possib le retorn. Pero, corn hem vist, encara haurla d'esperar uns 

quants anys per fer- lo realltat El traspas del doctor Fonl, el 2 de gener de 

1964, va deixar un buil irrecuperable en la botanica catalana i, entre eis 

molts projectes que van quedartallats ambla seva mort, tarnbé hi quedaría 

durant gai rebé una decada el del re torn d'Eugen1 Sierra 

... Quan va arribar a Barcelona, 
Eugeni Sierra va poder ocupar 
el pis de dalt de l'lnstitut Botánic 
coma habitatge. Hi viuría ambla 
seva dona fins al principi deis vui
tanta, quan va comprar una casa 
a l'avinguda Mistral de Barcelona. 
Aquí el veiem amb la família a la 
terrassa de l'antic lnstitut, el 1972. 
Foro crn1DA: EM1u SIERRA, 

~A l'esquerra, edifici antic de 
l'lnstitut Botánic de Barcelona. 
FoTO CEDIDA: 1NSTrTUT 80TANIC DE BARCE

LONA (( ON5ELL SUPERIOR o'INVESTIGACIONS 

( IENTÍFIQUES - AJUNTAMENT DE BARCELONA) 
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Tílol rc~islral amb el número --~---- 1 arxivada fo. 

rAjunt.:unent de Barcelona, 

Certificat d'Eugeni Sierra com a Conservador de Museus de l'Ajuntament 

de Barcelona. DocuMENT OR1G1NAL: FONS o'ADELA 1 EuGENI GoNzALEZ SIERRA, 

Malgrat tot, nou anys més tard, la fam íl ia Sierra Asamara tornava a ser a 

Barcelona. La incorporació d'Eugeni Sierra a l'lnstitut Botanic havia comp

tatamb el suport del director aleshores del centre, Oriol de Bolos (1924-2007), 

amb qui ja es coneixien d'abans de 1950 Fill d'Antoni de Bolos -director de 

l'lnstitut Botanic en substitució de Font i Quer després de la Guerra Civil-, 

Oriol de Bolos provenía d'una llarga saga de farmaceutics i havia viscut les 

tasques del seu pare des de ben jove, La relació oficial amb l'lnstitut havia 

comenr;:at el 1951 coma becari científic del Consell Superior d'lnvestigaci

ons Científiques; el 1965 n'era nomenat conservador tecnic i de manera gai

rebé simultania accedía al carrec de director, que va abandonar el 1984, un 

any abans de la jubilació d'Eugeni Sierra. )osep Maria Montserrat, director 

del )ardí Botanic, recorda <des discussions que Bolos va haver de ten ir amb 

l'administració per aconseguir que vingués Hi havia molts prablemes per

que no tenia títols i, malgrat aixo, es va aconsegu ir el millar contracte possi

ble. Aixo li va costar moltes hores a Bolos.» El tftol universitari al qual Eugeni 

Sierra havia accedit a Xile, a l'Estat espanyol no tenia cap val id esa. Només 

va aconseguir que li convalidessin els estudis de Batxillerat superior. Efec

tivament, aixo complicava el ti pus de contractació que podía ten ir i, a més, 

es va convertir en un cop emocional fort pera ell, que feia anys que exercia 

coma prafessor i formava part de la comunitat universitaria xi lena Malgrat 

tot, el 1972 ja tenia un contracte d'ajudant i sis anys més tard era nomenat 

conservador de museus, un carrec funcionarial de grau mitja . 

L'lnstitut Botanic al final de la dictadura, tal com el descriuen les per

sones que hi van treballar o que el sovintejaven pera les recerques cien

tífiques, es trabava en una situació molt precaria Les possibilitats econo

miques eren minses, les infraestructures estaven en mal estat i el personal 

era escas Oriol de Bolos dirigía el centre en aquestes circumstancies, que 

són les que es va trabar Eugeni Sierra quan va comenr;:ar a treballar-hi com 

a responsable del )ardí Botanic, que en aquel les dates encara estava situat 

al sot de la Foixarda (no es trasl ladaria 

a l'emplar;:ament actual fins al 1999) 

Com a responsable del )ardí, s'havia 

d'encarregar del manteniment, tasca 

pera la qual comptava amb dos ope

raris al seu carrec, que amb el temps 

es van anar ampliant fins a set. Dins 

d'aquest manteniment, també duia a 

terme l'elaboració de les etiquetes que 

identificaven la diversa vegetació. Tal 

com explica Montserrat, «la dificultat 

principal era que tenien molt pocs re

cursos i fer etiquetes era una feina em

pipadora. Calia gravar-les, feies malta 

pols i havies d'anar component les 

lletres com si fossis un caixista ... Una 

Oriol de Bolos (esquerra) amb alguns estudi

ants de geobotanica a la plana de Vic, el 1986. 
Foro CEDIDA: RAMON MASALLES. 

etiqueta, que et costa malta feina, després te la trabes trenc~da per cul

pa del vandalisme. Jo recordo que se n'havia queixat Van pravar pintures 

de tot ti pus i suport amb ciment, pero aixo té inconvenients: les plantes es 

mouen i si fixes gaire les etiquetes acaben al costat d'una planta que no els 

toca. Continua sent complicat avui, que tenim molts recursos; imagina't en 

aquel Is tempsb> Abans d'anar cap a Xile, Eugeni Sierra ja s'havia encarregat 

de les etiquetes del Jardí. Amb Carl Faust havien comentat di verses vegades 

quina podría ser la millar opció. En aquestes paraules a Faust es veu clara la 

implicació que tenia fins i tot en temes tan aparentment fútils com aquest: 

«La qüestió que em comenta de les etiquetes de cel ·luloide, la tenim sense 

resoldre. Ho hem pravat amb tinta xinesa, pero sense resultat perfecte. Es 

man té un cert temps, pero després desapareix_ Fa temps vam pravar anilina 

amb acid acetic, i res debo. En definitiva, cree que la millar manera i la més 

barata és escriure-ho amb un llapis París o plom.>>44 

• , Carta d'Eugeni Sierra a Carl Faust, Barcelona, 23 d'octubre de 191,6 Fundació Privada Carl Faust ]ardí Bot.3nic Marimurtra 
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Al Jardí Botanic, Eugeni Sierra també s'encarregava de la recepció deis 

diversos grups que volguessin visitar el centre, a vegades escolars, i de la 

partici pació en l'organ ització de cursos de botan ica L'actual viced i rector de 

l'I nstitut Botanic, Angel Romo, és testimoni d1u na altra de les activitats que 

duiaa terme l'elaboració de l'lndex Seminum. El mateix Romo l'ajudavaen 

aquesta tasca quan totjust era un becari de l'lnstitu t. Tal com explica, «els 

becaris van ser molt ben rebuts, perqué van servir d'ajuda, especialment 

pera la construcció de l'lndex Seminum, que és una col-lecció de llavors 

que s'ofereix amb bescanvi a altres centres similars d'arreu del món. Cal 

anar a buscar les granes al camp, separar-les i arxivar-les >> D'aq u esta tasca 

en queda constancia en els 11 istats que anualment s'editaven per informar 

la resta de centres de l'oferta que tenia el Jardí Botanic; molts d'aquests 

petits llibrets tenen a la portada il-lustracions d'Eugeni Sierra. 

En termes generals, aquestes van ser les funcions que van ocupar Euge

ni Sierra coma treballador de l'lnstitut Botanic fins al 1986, quan va deixar 

el carrec per un procediment de jubilació for~osa En aquel Is temps, l'edat 

de jubilació era als 70 anys. Eugeni Sierra en tenia 66, pero l'any anterior ha

via sortit la Llei de Reforma de la Funció Pública (Llei 30/1984), on s'indicava 

que també es podia donar una jubilació a partir deis 65 anys. Aquesta llei 

també redefinia l'accés a les diverses categories i indicava que si s'havien 

portat a terme funcions d'un nivell superior durant més de dos anys, podia 

demanar-se la nova categoria Un any abans de ser jubilat, Eugeni Sierra 

va fer una petició oficial per aconseguir el canvi de tecnic en grau mitja a 

tecnic superior, pero no li va ser concedida. Pocs mesas després arribava la 

declaració oficial de lajubilació, !'octubre del 1985. Li quedava una pensió 

de 68.880 pessetes mensuals Sen se ser cap fortuna, era gairebé el doble del 

sou mitja interprofessional d'aquell any. 

Sense que, malauradament, en tinguem la res posta, val la pena pregun

tar-se per que durant els quinze anys que Eugeni Sierra va estar contractat 

per l'lnstitut, entre 1971 i 1985, no va exercir d'il·lustrador a la manera, per 

exemple, que ho va fer Suzanne Davi t. L'artista francesa va estar contrac

tada per l'Ajuntament des de 1957finsa1968 amb l'únic objectiu de fer di

verses il -lustracions, que avui dia es conserven al fons de l'lnstitut Botanic 

de Barcelona. Una possible resposta seria la falta de recursos esmentada. 

D'altra banda, molts deis esfor~os de l'lnstitut durant aquel Is anys van es-

tar abocats a la Flora deis Paisos Catalans, que Oriol de Bolos i Jose¡:¡ Vigo 

duien a terme des de mitjan anys seixanta El 1967, quan es van concretar 

els detalls de l'edició -que en un inici s'havia de fer amb !'editorial Ariel-, 

Margarida Masclans, tal com explica Josep Vigo, un deis autors de l'obra, «ja 

treballava de dibuixant pera la Flora a l'lnstitut)) Margarida Masclans va 

ser mestra i també va fer algunes aportacions coma il-lustradora científica; 

era fil la del botanic i pedagog Francesc Masclans (1905-2000) i dona d'Oriol 

de Bolos, amb qui compartia la passió perla botanica Vigo afegeix que «el 

1978 va assu mir l'edició de l'obra !'editorial Barcino, que va pactar amb Ariel . 

Es va haver de fer un contracte nou, és ciar Sé de segur que hi havia un 

contracte específic amb Margarida Masclans. Era materialment impossible 

comptar amb l'Eugeni Sierra des de bon comen~ament, i un cop iniciada 

l'obra havia de continuar la mateixa dibuixant >> 

Malgrat les diverses raons que van impedir aquesta relació «de dibui

xant» entre Eugeni Sierra i l'lnstitut, l'activitat al Jardí Botanic no li va im

pedir continuar exercint la il·lustració botanica. Tot el contrari, des de 1976 

fins al final de la seva vida, comen~a una de les etapes de més producció 

d'Eugeni Sierra. Una producció que, a més, va reflectir la maduresa que ha

via aconseguit, digna d'un il -lustrador experimentat. 

COLLECTANEA 
BOTANICA 

INSTITUTO aoTANICO OE BARCELONA 

A l'lnstitut, també va ser el responsable del 
cataleg de llavors que s'intercanviava anualment 

amb jardins botanics de tot el món, l'lndex 
Seminum. El 1982 també va entrar a formar part 

del consell redactor de la revista Collectanea 
Botanica, on ja havia publica! alguns articles 

coma autor i coma il·lustrador. 
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«Jo pujava a l'lnstitut Botanic ... » 
Moltes de les persones que es van relacionar amb Eugeni Sierra durant 

aquesta epoca, quan se'ls pregunta com el van coneixer, comencen 

dient «Jo pu java a l'lnstitut Botanic .>> Hi pujaven per consultar els her

baris o la biblioteca i trobar-hi ajuda a les seves investigacions, sobre

tot els aspirants al doctorat. Eugeni Sierra no solament treballava per 

a l'lnstitut, sinó que també hi vivia ambla seva dona, al pis de dalt. Per 

tant, fos quin fos l'horari que els investigadors escollissin per visitar el 

centre, tenien moltes possibilitats de trobar-se'I Alla va coincidir amb 

Josep Vigo, Ramon Folch, els citats Angel Romo i Josep Maria Montserrat, 

Armando Carlos Cervi, Ju 1 ia Molero, Caries Bened í, M Angels Cardona i un 

llarg etcétera de científics amb qui treballaria en diverses publicacions. 

11-lustracions de L'alta muntanya catalana: Flora i vegetació Tinta xinesa 

negra. Ori1G1~1A1 s: ARFA Dcxur-,1,ENTAL DEL CENTR[ txcuHs10 N1 S1A DE CATALuNYA. 

Una de les primeres col laboracions que va dura terme va ser amb 

Josep Vigo, com hem dit, coautor de la Flora deis Paisos Catalans i cate

dratic de botanica del Departament de Biología Vegetal de la Universitat 

de Barcelona El 1974 publicava un article al Butlletí de la lnstitució Ca

talana d'História Natural amb una il·lustració d'Eugeni Sierra i, dos anys 

més tard, el 1976, sortia a la llum L'alta muntanya catalana. Flora i vege

tació, una edició del Centre Excursionista de Catalunya amb 268 dibuixos 

que recentment s'ha reeditat amb molt d'exit. Vigo explica que «en aquell 

moment, no hi havia gaires fotografíes, pero vaig dir que no hi havia pro

blema, que ho faríem amb dibuixos. 1 vaig pensar en Sierra, perqué era 

molt bo. Sabia de dibuix i de botanica, coneixia les plantes i les sabia ob

servar bé, interpretar i dibuixar Tenia un ull clínic i aixo és molt important; 

a part de la teoría també s'ha de saber mirar molt bé. He sentit dir algunes 

vegades que els dibuixos més bonics que ha fet són els de L'alta munta

nya ... 1 Anys més tard, també li vaig demanar que em fes set dibuixos pera 

la Flora de la val/ de Ribes i vaig decidir comprar-los Alguns els tinc al meu 

despatx.>> Les il lustracions de L'alta muntanya ... també es conserven, no 

al despatx del doctor Vigo, sinó a l'Arxiu del Centre Excursionista de Cata

lunya, on recentment (Juny del 2009)' 5 s'han pogut ve u re exposats. 

Josep Vigo al cim de Bastiments, Ripolles, el 1976 (esquerra); i a 
la vall de Cardús, el 1983 (dreta). Foros CEDIDES: Jos¡r Vico. 

"' Concretament, l'expos1c1ó Euge ni Sierra, natura, art i prec1s1ó, es va poder ve u re al Centre Excurs1on1sta de Catalu nya, Barce lona, entre el i61 el 30de1uny de 2009 
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M. Angels Cardona ( 1940-1991 ). Fom CEDIDA: FONs FAM11 '''CARDONA, 

La importancia de dir-se Rubia 
«Cal ve u re amb l'Eugeni quina subsp de Rubia peregrina és » Pels volts 

de 1980, M. Angels Cardona (1940-1991) es trobava i mmersa en un estud i 

del genere Rubia i escrivia aquesta nota que demostra el grau d'impli

cació que teniaamb Eugeni Sierra Els esfon;:os d'aquesta col laboració 

es veurien reflectits en un article publicat el 1981 a Anales del Jardín 

Botánico de Madrid, on Eugeni Sierra apareix coma coautor al costat 

de M Angels Cardona Pero la seva relació havia comen~at molt abans 

M. Angels Cardona ha vi a nas cut a Ciutadella, Menorca, pero havia 

cursat la carrera de Ciencies Biologiques a la Universitat de Barcelo

na, on comen~aria la recerca a la Catedra de Botanica, sota la direc

ció d'Oriol de Bolos. El 1972 va llegir la memoria doctoral, que havia 

centrat en l'ecologia i el funcionalisme de diverses comunitats ve

getals de l'entorn barceloní Tal com explica Ramon Folch, doctor en 

biología i socioecoleg, que va compartir molts anys despatx ambla 

doctora Cardona, <<i'Angels va seguir una línia de treball de caracter 

ecologic, ésa di r, esta va in teressada no solament a saber la classifica-
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Nota de M. Angels Cardona per a 
l'estudi que tindria com a resulta\ 
un article publica\ a Anales del 

Jardín Botánico de Madrid, 1981. 
QoCUMENT OR IGINAL (NOTA): FACU LTAT DE BIO

LOGIA UNIVERSITAT AuTONOMA DE BARCELONA 

ll ·lustracions de l'Enciclopedia de 

Menorca (1979-1987). Tinta xinesa 
negra. ÜRIGINALS: Ü BRA CULTURAL OF. 

M ENORCA. 
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ció de les plantes, sinó com era el sistema en el qual s'emmarcaven». 

El 1973 va publicar el primer article sobre citotaxonomia-classifica· 

ció a partir de l'estudi de la cel ·lula, sobretot els comportaments deis 

cromosomes-1 una línia de recerca que va centrar en endemismes 

balears i que amb el temps li va valer el reconeixement internacio

nal comuna autoritat en els camps de la citotaxonomia vegetal i la 

citob iogeografia. E u gen i Sierra va col ·labo rar en aq uest article inicial 

en l'elaboració de les figures esquematiques i els mapes que acom

panyaven el tex t. L'entesa entre Sierra i Cardona s'allargaria en diver

sos articles fins al final deis anys vuitanta i, coma resultat, es poden 

comptar més de setanta il lustracions de diverses plantes . 

L'obra conjunta amb més proliferació de lamines la trobem en els 

diversos fascicles que Cardona va escriure pera l'Enciclopédia de Me

norca, creada el 1977 per l'Obra Cultural de Menorca ambla intenció de 

recollir diversos aspectes de la realitat menorquina, des del camp de la 

ciencia fins al de la humanitat, i amb rigor científic M. Ángels Cardona 

es va encarregar deis set fascicles dedicats al món vegetal La seva par

ticipació en aquesta obra posa de manifest la implicació que sempre va 

sentir perla seva terra i que va materialitzar en diversos estudis. Eugeni 

Sierra va acompanyar-la en aquest viatge científic per Menorca, del qual 

van sortir cinquanta-una il·lustracions en blanc i negre que es conser

ven al fons de l'Obra Cultural de Menorca 

r""..i""-" qui 100 k•m f'Ol" C ob1m~r qulL" e.1rnpilrl dlerb<ri d< 
G fo!rowm """'~"'P""'"'l1mo.u<l<J"1' ~>u rk1<0UpeJ1• 1i orl!WonO. 
rnk-ollt!doft¡/0<;~IÍl'Olbluimd&qU<llCo.\""'>fod""bJ'<ndl ¡nl.; d< 

r.túlo"' 1 r.,..., p<r~" qui P'""'" q·" '"'"' "',w¡,, <i<on1 ti k• "~''°"' 
r.1os< nt0<¡U<'IÍmp<11Wlll Nm1" 00:>110BLRl<AliBAllliEY(l lf1 )1qot 
G.fol>ollJ"'h prnl>•bl<m'O( <lptm" .,;1p1"-<1. .. deG.<'tll'"""'"' L"ob"' 
uciOd o m1un.<1ml1co0<01 í1U<gfo¡pm<.~• ' '"' " ru dieAMio,iJ<•roo " • 
d1L <01pC11r<!nendo ""'fü111orko 

M. Angels Cardona va incloure Sierra coma coautor d'alguns deis articles que van fer plegats, com ara 

els publicats a Orsis, 1986 (A); Folia Botanica Miscellanea, 1979 (B), i Collectanea Botanica, 1983 (C). 

Tinta xinesa negra. ÜRIGINALs C: TERESA GARNATJE. INSTITUT BOTÁNIC DE BARCELONA (CoNSELL SuPrniOR D
1
INvEST1GAc10Ns 

C1 ENTÍFIQUES - AJUNTAMENT DE BARCELONA) . 
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Catalunya, Corsega i Paraguai 
Al principi deis anys vuitanta, Eugeni Sierra va representar especies que 

s'estenien pertotel territori catala, la Península, Corsega i fins i totel Pa

raguai Les referents a Catalunya, va realitzar-les gracies a la confian¡;:a 

qu e Ramon Folch va dipositar en la seva obra Com hem apuntat, es van 

coneixer en aquest entorn de «jo pu java a l'lnstitut Botanic .. »que abans 

comentavem. Al final deis anys seixanta, Ramon Folch estava preparant 

la tesi i s'acostava a l'lnstitut uns tres o quatre cops per setmana. Com 

ell explica, «Un bon dia va apareixer Eugeni Sierra, que havia arribat de 

Xile, i rapidament vaig saber qui era i que havia fet, perque jo ja havia 

v1st moltes il lustracions seves De seguida es va establir una bona rela

ció, per part meva perq ue tenia cu riositat per saber de la seva vida a Xi le, 

i per part seva perque volia reconnectar amb els ambients barcelonins.» 

Aquesta relació amable que mantenien va anar més enlla ambla publi

cació de La vegetació deis Paisos Catalans (1981). L'inici d'aquest projecte es 

traba en el Llibre blanc de la gestió de la natura als Paisos Catalans (1976), 

del qual Ramon Folch era el secretari de redacció i, com ell indica, «d'alguna 

manera va ser l'acte fundacional, en termes bibliografics, de l'ecologisme a 

casa nostra En aquell moment es trobaven a faltar textos, llibres de refe

rencia sobre moltes disciplines relacionades amb l'ambient i ambla natu

ra, i en concret ambla botanica Específicament no hi havia cap obra que 

tractés la vegetació del conjunt deis Parsos Catalans posada a l'abast de 

tothom És així com em vaig engrescar a redactar el que després va acabar 

sent una mena de manual a cavall deis interessos universitaris i el coneixe

ment cultural de difusió amplia.» Quan el projecte va anar prenent forma, i 

IMATGE CEDIDA: INSTITUCIÚ 

C ATALANA o'H 1sTORIA N ATURAL 

Ramon Folch a l'estudi de casa seva, el 1990. Darrere seu es poden veure alguns deis volums de la Historia natural deis 
Paisos Catalans; l'últim volum es publicaría el 1992. © FOTO: JoAN GuERRO, CEDIDA PER RAMON FoLCH, 
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A 8 

•Nota de Ramon 
Folch a una lamina 
de La vegetació deis 
Pai'sos Catalans 
ÜRJGINAL: INSTITUT BOTANI( 

DE BARCELONA (CONSELL 

SuPERIOR o'INVEST1GACIONs 

(1ENliFIQUES - A JUNTAMENT 

º' BARCELONA), 

Especies de les bardisses de terra baixa (A) i especies rupestres mediterránies cata lano-valentines (B), il·lustracions de La vegetació deis 
PaiSos Catalans (1981 ). Tinta xi nesa negra. OR1G1NALs: IN ST1TUT BorAN1c oE BARCE1 ONA (CoN SELL SuPEmoR o'INvEsT1GAc10 Ns C1ENTiF1ou Es - AJUNTAMENT DE BARCELONA). 

Ramon Folch va trabar el suport de !'editorial Ketres per editar-lo, immedi

atament va pensar en Eugeni Sierra pera les il·lustracions botaniques (els 

transsectes tridimensionals els va dura terme Josep Nuet). Folch recorda 

que després d'alguns estira-i-arronsa-«per aquell caracter seu que sempre 

veia que les coses podrien anar malament»-, Eugeni Sierra es va engrescar 

en un projecte que forma part de les obres de més rellevancia de la trajecto

ria de l'il lustrador, tant pel nombre de dibuixos que va fer(n8 lamines que 

representen 732 especies) com perla repercussió i ladifusió que al llarg deis 

anys ha tingut Una prava en són les elogiases crítiques que va ten ir, ion es 

trabaven cites com aquesta, publicada a Optima Newsletter «La il ·lustració 

demana de tants elogis com el text (. .. ) D'una banda, els models d'associa

cions vegetals, d'una concepció original i convincent, fets per Josep Nu et 

i Badia; i de l'altra banda, les nombrases representacions de plantes carac

terístiques d'Eugeni Sierra i Rafols, que són el millar i més elegant que s'ha 

pradu1t en aquesta materia, els darrers anys, fara de la Gran Bretanya.>> 

Ramon Folch confessa que «treballar amb Eugeni Sierra era molt 

facil Tenia una capacitat de dibuix absolutament extraordinaria 

Tenia el do mozartia: com pot ser que Mozart produís tant' Perque 

escrivia com parlava1 Tu estaves parlant amb Sierra i volia explicar-te 

alguna cosa dibuixant-ho, i et feia un dibuix sobre un tovalló que a 

tu et semblava una obra mestra i que ell havia fet amb una facilitat 

extrema A més, no cal oblidar que era botanic Aixo vol dir que part 

de la seva facilitat venia del fet qu e havia internalitzat durant molts 

anys tota una colla de conceptes que ja no havia de mirar.» L1ente

sa pera La veg etació deis Pai'sos Catalans va comportar altres col

laboracions posteri ors que tindrien coma resultat el volum «Plantes 

superiors», de la Historia Natural deis Pai'sos Catalans (1988), amb 53 

paisatges acolorits per Marisa Bandala i 94 lamines a tinta xinesa 

acolorides pel mateix Sierra, i Biosfera (1993), on s'inclouen vuit il

lustracions d'Eugeni Sierra en el volum cinc 
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Pinácies, il·lustració de la História natural deis Pai'sos Catalans (1984-1992). Tinta xinesa negra acolorida amb aquarel·la. 

ÜRIGINAL: FOTOTECA CAT - GRUP ENCICLOPtDIA CATALANA 
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A e e 

Obres inedites d'Eugeni Sierra, pendents de ser publicades. Euphorbia bourgeana J. Gay ex Boiss. in DC. (A), Lagerstroemia indica L. (B) i 
Adenaria floribunda Humb., Bon pi. & Kunth. (C). Tinta xinesa negra. OR1G1NALS: JuuA Mmrno. FACULTAT DE FARMÁClll. UNMmTAT DE BARCELONA. 

Algu nes de les especies representad es a La vegetació ... - concreta· 

ment, 144- van passar a formar part, anys després, de Complements 

au Prodrome de la flore corse (1987-2000), l'últim volum d'una flora de 

Corsega que s'havia iniciat el 1910, pero que havia quedat interrompu

da el 1957 Eugeni Sierra no solament hi va participar amb aquests di

buixos, sinó que també en va fer de nous En total, gairebé s'hi troben 

quatre-centes especies representad es perla seva ploma. Aquesta obra 

va ser un projecte liderat des del Conservatoire et Jardin Botaniques 

de Ginebra, una institució amb qui Sierra ja havia mantingut relacions 

a través de Julia Molero, catedratic de botanica de la Facultat de Far

macia, Universitat de Barcelona Molero també «pujava a l'lnstitut...» 

amb motiu de la tesi . Primer va fer-li petits encarrecs pera articles, 

pero el 1984 va demanar-li que s'encarregués de les il ·lustracions de 

ranunculacies -una família de plantes amb flor-pera la Flora de Pa

raguay que el Conservatoire estava realitzant. Van ser vuit lamines 

d'una gran be Ilesa que actualment es conserven en aquesta institució. 

Guiat per Molero, també va realitzar una serie d'il ·lustracions que es

tan pendents de ser publicades i que, com altres obres de Sierra, res

ten inedites peral gran públic. De la mateixa manera com expressava 

Folch, Molero també creu que «era un il-lustrador, pero basicament era 

un botanic amb un coneixement analític profund de les estructures 

homeogr.3.fiques, i per tant li interessava descobrir els detalls. Primer 

descobria els detalls, i després ja anava matisant.» Les hores de treball 

al costat de Sierra van fer que Julia Molero s'adonés d'algunes de les 

característiques més personals d'aquest, com per exemple, «la seva 

capacitat per estar per damunt deis diners Tenia més curiositat per 

enfrontar-se a un problema concret, al dibuix d'una especie difícil, que 

no pas pels guanys que en podia rebre després, que normalment sabia 

que serien minsos. Jo m'entenia molt bé amb ell . Tenia un toe d'humor 

i una visió ... al principi optimista, pero cap al final de la vida no tant. 

Li pesaven les desgracies i aquesta transhumancia que havia hagut de 

practicar ... Peró ho equilibrava amb el seu sentit de l'humor» 
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11 RANUNCULACí:AE- J ~IOLl:RO 

ll·lustracions de Flora del Paraguay (1985). Tinta xinesa negra. ÜR1GINALS: CoNSERVATOIRC BoTANIOUE oc LA VILLC oc Grntvc. 
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Juliá Molero, a !'esquerra de la 
fotografia, al costal de Jean Loui 

Lazare, membre de la Coopera
ció Técnica Su'lssa al Paraguai 

i de l'equip que formava part 
de l'expedició hispanosu'lssa al 

Chaco septentrional paraguaiá 
(La Gerenza-Cerro León), octu

bre de 1980. Fom crn10A: JuuÁ Mo
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DE BARCELONA 

13 



DOCTOR 
HONORIS CAUSA 

EVGENI SllllllA 1 lAFOLS 



1 lntimitat botO.nica 1 

La maduresa de Flora iberica 
Mol tes vegades s'ha dit, i en part és veritat, que la participació d'Eugeni Si

erra a Flora iberica va ser la finestra o berta perla qual Europa va admirar la 

seva obra.Sens dubte, Flora iberica va ser un deis treballs més importants en 

la seva carrera, pero també és veritat que la trajectória seguida fins aquell 

momentja havia tingut resso al continent Santiago Castroviejo (1946-2009), 

fundador i director del projecte, ho remarcava quan recordava les raons per 

les quals va escollir Eugeni Sierra coma il ·lustrador: «Coneixia els seus di

buixos pels !libres de Font i Quer Quan vaig estar a Xile, a la Universitat de 

Concepción, em van ensenyar la seva obra A mi em van parlar bé de Sierra 

a Xile, per descomptat, pero també em van parlar bé de Sierra a Mexic i al 

Kew Garden de Londres, abans que jo el conegués.»46 Les referencies eren 

bones i arribaven des de diversos punts del món. Pero abans d'entrar en la 

importancia que pera Eugeni Sierra va ten ir aquesta col -laboració, val la 

pena repassar la genesi i la rellevancia de Flora iberica. 

Al final del segle x1x, els botanics Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895) i 

John Lange (1818-1898) van publicar Prodomus florae Hispanicae, el primer 

estudi sistematic de la flora peninsular Durant el segle xx, diversos bota

nics van intentar tirar endavant un projecte de flora que modernitzés i ac

tualitzés la Prodomus de Willkomm i Lange -entre ells, Pius Font i Quer-, 

pero cap no va ten ir exit. Al final deis anys setanta, un grup de joves inves

tigadors van decidir comen~ar el proJecte d'una flora iberica. Tal com expli

cava Santiago Castroviejo, «les flores existents, no solament eren antigues 

o incompletes, sinó que faltava molt material que havia de ser recol lectat i 

mol ta bibliografiaque calia repassar. Un grup de personesaquí,al Reial Jardí 

Botanic de Madrid, ens vam pro posar fer-ho. Nosaltres, que érem tots joves, 

ens vam plantejar comen~ar-la amb un estudi família per família, sen se cap 

plantejament global. Pero a mesura que vam anar elaborant la idea, ens 

vam adonar que hi havia un substrat real de col laboradors potencials, de 

gent que en tenia mol tes ganes._ érem tots moltjovesi Era l'any 1978 o 1979. 

Ens vam unir amb els veterans que ens van semblar de confian~a, i que van 

ser el nostre gran su port.» Després de tants fracassos al llarg del segle, no 

tothom creia que una Flora iberica, de la magnitud que plantejaven aquel Is 

joves investigadors, seria possible. Castroviejo recordava que «també hi 

havia altres veterans que deien que fracassaria. Pero alió va funcionar. 

Quan vam presentar el primer volum, tothom es va quedar desconcertat. 

A 

B 

Chamaesyce macula ta Small (A) i Trapa natans L. (B), les dues publicades a Flora iberica. L. Tinta 
xinesa negra. ÜRKOINALs: REIAL JARDI BorANK: DE MADRID (CoNsELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONs C1EN11FIQUEs). 

•
6 Santiago Caslrov iejo va co ncedir-nos una enlrevista pocs mesas abans de morir. Aquestes i les següents dec laracions fo rmen part d'aquesta entrevista 
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Vam fer una presentació que va tenir bastant d'impacte, pero encara hi ha

via gent que feia apostes de a quin volum arribaríem També vam tenir la 

sort de comen~ar en un moment en qué a l'Estat s'apostava perla investi

gació.» L'actual director del Reial Jardí Botanic de Madrid, Gonzalo Nieto, 

situa el projecte de Flora iberica «en un jardí que estava renaixent de les 

cendres_ Els anys setanta havíem arribat a un estat lamentable d'abando

nament per part de les autoritats, del Jardí mateix. Ambla restauració, la 

part científica va tenir un revulsiu important en aquest projecte que és Flo

ra iberica i que va aglutinar un grup d'investigadors joves que realment es 

va il lusionar amb l'empresa.iJ Actualment, Flora iberica ha publicat quinze 

volums que representen el 70 % de tata l'obra i es calcula que la resta es 

pod ra dura terme els propers deu anys. 

Eugeni Sierra ja havia complert els seixanta anys q uan va rebre l'oferta 

de treballar en aquest gran projecte. Santiago Castroviejo recordava que 

l'haviaanat a veure a Barcelona per explicar-l'hi, «em va venir a buscar a l'ae

roport amb un cotxe destartalat Vam anar a dinar plegats i vam parlar-ne 

llargament, fins i tot em va fer suggeriments.Jo cree que aell, el fet que en 

aquella edat li demanessin la col laboració en un projecte com aquest, li va 

fer malta il lusió Sempre va treballar amb molt d'entusiasme. A mi em tru 

cava quan tenia algun problema amb els autors, per desfogar-se Sempre 

vam manten ir una relació de mu tu respecte J> Les il lustracions de Flora ibe

rica comporta ven una com plexitat técnica que expliquem extensament en 

el capítol «Evolució del tra~ d'Eugeni Sierra en l'obra publicada», en aquesta 

mateixa publicació,47 pero val la pena considerar alguns aspectes logístics 

que augmentaven la carrega de treball que va haver d'assumir. Caries Be

nedí, un deis autors que ha dedicat gran part de la seva carrera al pro1ecte 

Flora iberica, remarca la importancia d'aquest esfor~ «Cal dir que el ti pus 

de treball que feia coma il -lustrador mol tes vegades quedava una mica di

fuminat El procés comen~ava amb els autors, que triaven els plecs de plan

tes que volien il lustrar Aquest plec, una planta premsada i documentada, 

s'enviava per correu a l'Eugeni_ L'Eugeni rebia la comunicació de correus, 

l'anava a buscar, el portava a casa i comprovava que el contingut del paquet 

era el que havia de ser 1 comen~ava a dibuixar. ts ciar, aixo cal imaginar-ha 

multiplicat per quaranta generes A casa anava guardant tots els paquets 

que li anaven enviant mentre feia els projectes deis dibuixos. Els projectes 

a llapis els enviava a l'autor per correu L'autor els rebia, hi feia les 

41 Vegeu p.3gina 171'.i 
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-4 Per a Caries Benedí, professor de 
botánica de la Universitat de Bar

celona, Eugeni Sierra era «Una per
sona honesta, molt rigorosa, molt 

exigent i autoexigent amb el seu 
treball. Fins que un dibuix no estava 

ben acabat, ell no el donava per fi
nalitzat. Pel tracte que jo vaig poder 
tenir amb ell, va demostrar ser una 

persona molt afable, amb un tracte 
molt planer, extraordinari... sem

pre li agradava parlar de qualsevol 

cosa.» En aquesta foto podem veure 
Benedí en una expedició a Djurjura, 

Algf:ria. Fmo cm1DA: (ARLES BrnEof FACUL

TAT DE FARMACIA, LJ NIVERSITAT DE BARCELONA 

T Gonzalo Nieto (a Ja fotografia, pels 
volts deis anys vuitanta), director del 

Reial Jardí Botánic de Madrid i autor 
d'algunes famílies de Flora iberica, no 

pot oblidar el moment en qué arri

baven les lamines de Sierra al centre: 

"Cree que en aquella epoca tots pen
savem, i cree que teníem raó, que era 
el mestre deis iJ.Justradors botánics 

espanyols, sense cap dubte. Quan 
arribaven els originals, tant els esbos

sos com les lamines passades a tinta, i 
obríem els paquets, es creava una gran 

expectació, i sempre ens quedavem 

fascinats. Recordo que dedicávem un 
temps a admirar cada detall i apreciar 

com havia convertit un espécimen 
en dues dimensions, com eren els 

plecs premsats, en uns dibuixos que 

tenien aquell volum i aquella vivesa,» 

Fom CEDIDA: G ONZALO NIETO 



. ·1tat botOni ca 1 lnt1m 

- - - - - - ... ... .. .. .. ... - ... ~ ... - - 'nta xinesa negra. 
- ••••• - Flora ibenca. T1 NS (1ENTiF1QuEs), - - - - blicada a D'INVESTIGACIO . . data Bush, pu (CoNsm Sum10R Tilia cor RDf BmAN1c DE MADRID ORIGINAL: REIAL JA 
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1 Oescobrir Eugeni Sierra 1 

Santiago Castroviejo va ser !'impulsor i l'ánima, durant els anys que va viure, d'aquest colós projecte 

anomenat Flora iberica. També director del Reial Jardí Botanic de Madrid (Consell Superior d'ln.ves

tigacions Científiques) entre 1984 i 1994, les persones que el van coneixer el descriuen com algú 
d'esperit infatigable i ment brillant, adjectius que es reflecteixen en Flora iberica, l'obra a la qual va 

dedicar la major part de la seva activitat professional. Santiago Castroviejo va morir mentre acaba
vem l'elaboració d'aquest llibre. Mesas abans havíem pogut comprovar la seva extrema amabilitat 

quan ens havia rebut al Reial Jardi Botanic de Madrid. Parlava amb passió del projecte Flora iberica i 
es deixava sorprendre, com si no les hagués vist mil vegades, per cada una de les lámines d'Eugeni 
Sierra. En aquell moment, feia mesas que arrossegava una malaltia que finalment se'I va emportar. 

Pero com expliquen els que el van viure de prop, era insisten!, i va continuar anant al Reial Jardí 
Botanic de Madrid fins ben poc aba ns de morir. Foro CEDIDA: SANTIAGO (ASTRov1Em, 

modificacions que considerés i els tornava a enviar a l'Eugeni per 

correu, que els passava a tinta i els enviava de nou al Jardí. Pero aquí 

no s'acabava la feina; posteriorment, les plantes que havia rebut i ja 

estaven dibuixades, les havia de retornar Fes un paquet, vés a corre u, 

envia'I ... , ésa dir, no solament feia la feina propia d'il ·lustrador, sinó 

que, a més, i com que no tenia ningú que l'ajudés, havia de fer tata 

una serie de feines auxiliars que li representaven molt de temps » 

Tot l'esfor~, artístic, tecnic i logístic, invertit en el projecte va 

trabar aviat recompenses en les ressenyes que es van fer de l'obra. 

Diversos mitjans especialitzats de tot Europa van comentar !'espe

rada Flora iberica, remarcant entre les diverses virtuts la qualitat de 

la il -lustració. El Botanical }ournal of the Linnean Society deia que 

calia «fer una menció especial als exquisits dibuixos d'E. Sierra Ra

fols, de Barcelona»,46 mentre que el crític del Boletim da Sociedade 

Broteriana no s'atrevia a escollir cap lamina «ja que les considero 

tates dignes d'elogi per una raó o una altra»49 i des de la revista 

Cando/lea subratllaven «la qualitat i la be/lesa de la il lustració»50 

com un deis punts forts de l'obra. Eugeni Sierra va ser l'únic il

lustrador deis primers quatre volums de Flora iberica . La resta 

en que va participar (vol V, VII i VIII, publicats entre el 1997 i el 

2000) ja comptaven amb més il ·lustradors, com ara Juan Luis 

Castillo o Rodrigo Tavera, entre d'altres 

A mitjan 1995, amb 76 anys, la ploma d'Eugeni Sierra es co-

men~ava a ressentir perla vellesa Caries Benedí recorda que 

«ja s'hi veia poc, lama li tremolava i no puntejava tant, el tra~ no 

era el mateix .. , pero tenia molts recursos per sortir-se'nl>> Benedí ho 

coneix de prop perque havia anata casa seva per aj u dar-lo. Com ell 

explica, «si hi anava per veure alguns dibuixos, havia de ser consci

ent que m'hi estaria tata la tarda. La seva dona em preparava dinar; 

ella agra'fa molt que l'anés a veure perque treballava sol a casa amb 

una lupa que no era cap meravella. A més, a ell li agradava xerrar. Ja 

quan pujava a l'lnstitut Botanic, abans de Flora iberica, i l'anava asa

ludar, havia de controlar una miqueta el rellotge, tenia una conversa 

molt agradable, pero a vegades xerrava moltl» Malgrat els recursos, 

"ª Botanica.I Jo urna/ of lhe Linnean Society1 vol 107, 1991 49 Boletim da Sociedade Broteriana1 vol 591 1986 so Ca ndo//ea1 vol 41, 1986 
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el pas del temps no perdonava i Sierra va dir-los que no es veia amb 

cor de continuar. Després de 870 lamines i de gairebé quinze anys de 

col -laboració, arribava l'últim encarrec pera Flora iberica Va ser la 

il ·lustració d'//ex aquifolium (boix grevol). Benedí recorda que «s'hi 

va esfor~ar especialment, perque sabia que era l'última A més, és 

una planta molt bonica, que ell havia dibuixat infinitat de vegades.» 

Després de molts esfor~os, i d'alguna visita de Benedí a casa de Sier

ra, el gener de 1996 arri bava a Madrid la laminad '//ex. Un mes aba ns, 

Santiago Castroviejo havia proposat a Gonzalo Nieto i Caries Benedí 

que calia fer un homenatge a Eugeni Sierra, i que la presentació deis 

volums publicats el 1997 seria una bona ocasió per fer-ho Castrovi

ejo recordava que fins i tot es va arribar a fer un esbós pera la placa 

que se li volia lliurar, i Benedí es va encarregar de fer d'enlla~ a Bar

celona per coordinar el viatge d'Eugeni Sierra. Pero aquest homenat

ge no va ser possible. La salut de Sierra ja estava molt deteriorada 

i, tal com explica Benedí, «després d'alguns dubtes, la seva dona va 

recomanar que no fes un viatge que, per motius de salut, li hauria 

provocat més trastorns que alegries.» 

lfexaquifolium L., l'última lámina que va fer pera Flora iberica. Tinta xinesa negra. 
ORIGINAL: REIAL JARDí BmAN1c DE MADRID (CoNSELL SUPERIOR D

1
INVESTIGAc10Ns C1ENTfF1QuEs) 
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Una gran producció 
ourant els anys vuitanta i noranta, Flora iberica no va ser l'únic projecte 

en el qual va implicar-se Eugeni Sierra. Va fer un bon nombre de dibuixos 

pera diversos articles i publicacions Sense comptar els de Flora iberica, 

se n'ha pogut comptabilitzari lOO entre 1982 i 1999, any que va morir. En 

aquesta última epoca, cal destacar el treball realitzat al costat d'Angel 

Romo, vicedirector de l'lnstitut Botanic de Barcelona S'havien conegut 

a mitjan anys setanta, quan van comen~ar a treballar plegats en l'lndex 

Seminum D'aquells treballs amb granes, n'havia sorgit una relació que 

va plasmar-se en una trentena d'articles, alguns d'ells publicats de ma

nera póstuma, i quatre !libres més divulgatius Angel Romo explica que 

«hi havia una sintonia molt bona entre els dos i la idea de fer els !libres 

va sorg1r espontaniament D'alguna manera, ell tenia ganes de poder 

arribar a un públic no tan especialitzat per poder difondre més la seva 

obra. La idea era donar a coneixer la riquesa del món de les plantes i que 

la gent pogués tenir eines per abordar-ne l'estudi .» Amb aquest objectiu, 

les lamines de Sierra van il lustrar Flora i vegetació del Montsec (1989) i 

obres més divulgatives, com ara Les plantes medicinals deis Paisos Ca

talans (1991), que va arribar a la quarta edició el 2004, Flores silvestres 

de Baleares (1994) i Frutos silvestres de la Península Ibérica (1996). Romo, 

que va treballar amb ell durant aquests últims anys de la vida, destaca 

de Sierra «la perseveran~a, la tenacitat i la capacitat de treball Fins ben 

al final, va fer una obra impressionant Quant al taran na, ell era una per

sona que en un principi et despistava una mica, podia semblar un xic 

esquerp, pero tot el contrari. Era una persona molt sensible i únicament 

així es pot entendre gran part de la seva obra. Cal dir, i jo n'estic conven

~ut, que ell va gaudir molt en el món de la il lustració. Hi havia una frase 

de Font i Quer que li agradava molt i sempre recordava: "Noi, en aquest 

món, de diners en veuras molt pocs, pero gaudir, gaudiras molt."» 

Angel Romo va establir un estret fligam professional i personal amb Eugeni Sierra en !'última etapa de la seva vida. 
En aquesta imatge el veiem al seu costat (assegut, a !'esquerra), amb motiu de la festa de comiat de la jubilació 
de l'ordenan,a Simeon Bermejo. També hi podem veure Oriol de Bolos (de peu, el tercer comen,ant per la dreta), 
en aquells moments director de l'lnstitut Botánic. Fom crn10A: EMtll SIERRA. 

Afchemilla sierrae Romo (reprodu'it d'Estudios del Museo 
de Ciencias Naturales de Á/ava, 1991 ). Tinta xinesa negra. 
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~actual director de l'lnstitut Botánic, Alfonso Susanna (a !'esquerra de la fotografia; a la dreta, 

Ángel Romo) també va demanar a Eugeni Sierra una il·lustració per als seus treballs. Susanna 

ho explica aixi: «Al final deis vuitanta vaig descriure un génere nou. Quan ho fas, has d'estar 

molt segur que és correcte. Record o que hi havia un punt delicat d'observació en el fruit, i jo no 
estava realment segur del que estava veient. Aixi que, sen se dir res a Sierra del meu dubte, li vaig 

demanar que em fes la lámina amb aquel! detall en concret. 1 va dibuixar exactament el que jo 

havia vist, i em vaig quedar molt tranquil, perqué sabia que si ell ho havia vist, que tenia molta 
més experiéncia que jo, havia de ser aixi.» ll·lustracions: Femeniasia balearica (J. J. Rodr.) Susanna, 
tinta xinesa negra. f-=orn crnio;,: INsT1TuT Bm/11\IC CE B1-RCHCW\ (Ccr~SELL SurcR10R o'lr~/EST1c~;no,\•S C1rn11rnurs -

AJU~HN.H:r~ 1 uc Bt-Y'._tLONA). 0~1cJ1NAL: ALrcrJso Sust-N~JA. 



1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

El total de l'obra de Sierra és incomptable i, lamentablement, que

den encara molts originals per descobrir que no hem pogut localit

zar, i segurament resta per recopilar un bon nombre d'articles i tesis 

que va il ·lustrar al llarg deis anys Pero fins i tot amb aquests buits, 

i tenint en compte que va dedicar moltes hores a la il lustració, els 

números prenen una for~a corprenedora. S'han pogut comptabilitzar 

gairebé quatre mil lamines dibuixades per Sierra, la majar part amb 

una mitjana de quatre dibuixos per lamina, representant diverses es

pecies o diferents detalls de la mateixa especie, i més d'un miler i mig 

d'esbossos. De les quatre mil lamines, de gairebé dues mil se n'ha po-

e 

gut confirmar la conservació en diversos fo ns privats, instituciEinals 

o d'editorials. Gairebé tates han estat publicades en els 59 articles i 

55 llibres que s'han pogut localitzar Una gran producció ambla bo

tanica coma tema central, una passió a la qual Eugeni Sierra va ser 

fidel durant tata la seva vida. Queda coma testimoni !'extensa obra 

que acabem d'enumerar i, coma mínim, tres especies anomenades 

en honor seu . La primera, Alstroemeria sierrae Muñoz, dedicada per 

Carlos Muñoz Pizarra; la segona, Alchemilla sierrae Romo, per Ángel 

Romo, i la tercera, Sideritis sierrarafolsiana, dedicada de nou per Án

gel Romo amb Josep-Antoni Rosselló, Juan Bautista Peris i Gerardo 
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Stübing el 1998, un any abans de la seva mort. El 14 de juliol de 1999, el 

cos d'Eugeni Sierra era ven~ut davant la malaltia. En una cerim6nia lai

ca va ser incinerat i les seves cendres, escampad es per dos deis indrets 

que més va estimar el Jardí Botanic de Barcelona i el Montseny. 

Esperem que les pagines que acabeu de llegir siguin una altra pra

va d'aquesta passió perla botanica que creiem que va projectar ambla 

seva ploma, pero també a la seva vida. Tal com recorda el seu fill Emili, 

«pera ell tot era plantes, si anavem a la platja o a la muntanya, era 

igual . El seu món eren les plantes». 

Les il·lustracions d'Eugeni Sierra també van lluir en alguns cartells, com el del IV Simposi de Botánica Crip
togámica del 1981 (A), o en reproduccions d'edicions limitades, com la que el farmacéutic Joan Muntané 

va fer d'algunes de les seves il·lustracions (B). Muntané també va comptar amb la col·laboració de Sierra 

en el llibre Tresor de la saviesa popular de les herbes, remeis i creences de Cerdanya del temps antic (1994) amb 
vint-i-set lámines (C). Un altre cartell on trobem il·lustracions de Sierra és el que la casa Bayer00 va fer sobre 

les plagues i les malalties més freqüents de les plantes (D). ORIGINAL A: MARKJNA HrnNANDEz. UNMCRSITAT DE BARCELONA 
ÜAIG!NALS B 1 C: JOAN MuNTANÉ Fmo D, CEDIDA: MERCt CARTAÑA 

1 lll 1 

Nota de la fil la d'Eugeni Sierra, Paquita Sierra. ll·lustració: Mespilus germanica L., 

tinta xinesa negra Ocx:uMENT ORIGINAL 1 ORIGINAL: FONs o'AmLA 1 EuGtN1 GONZÁLEZ S1rnR11.. 



~fstroemeria sierrae Muñoz. Aquarel·la. © Fmo: Jc11r,1 V10A1 , 

JR1G1w1L, D::X-uMENT 1 FOTO rrn1DA: Í-0 .!5 D'ADEl..f.. 1 [uGEN1 Gc~zi•LEZ S1rnR11. 



DE\.,S QUE REcoRDE>' 1 ES11i.1E>' A 

v,\lGEl'i\ S\ER~ ¡ RÍ'fOLS 



1934 

1938 

11 de maig. Neix a Barcelona. 

Dictadura de Primo de Rivera 

lnici de la Segona República. 

Estudia al Grup Escolar «Mlla 1 Fontanals», dirigit 
per Rosa Sensat. 

Demana ocupar la pla<;:a de recoHector de la Facultat 
de Farmácia de la Universitat de Barcelona (UB). 

15 d 'octubre. Comen<;:a a treballar a la Cá ted ra de 
Botánica de la UB ajudant Pius Font i Quer, 

Mor el seu germa Emlll amb només qulnze anys. 

Creacló de l'lnstltut Botanlc de Barcelona. 

16 de juliol. Esclata la Guerra Civil. 

28 abril. Nomenat recol·lector de la Catedra de 
Botan lea de la UB. 

Gener. És cridat a les fil es republica nes; renuncia a 
la pla<;:a de recol·lec tor. • 

G Exposició . Llibre . Art icle O Tesi 

- Pe ls volts de l'any que s'indiqu i. 

For;r 1 QuE~ P. (1 938), lniciació a la botanica. Barcelona: 
Publicacions de la Direcció General d;o.gricultura de la 
Generalitat de Catalunya. (147 lámines amb uns 300 
dibuixos, tinta xinesa negra Algunes van ser aprofitades 
de Flora de Cata/un ya.] 

_ _., _ .............. 
lnhluJ' ............ 
• 

--·• ~-· 



1943 

1945 

1947 

Juny. Pius Font i Quer surt de la presó en 
llibertat condicional. 

Juliol. Neix el seu primer fill, Emili, 

Octubre. Aconsegueix permís indefinit del 
servei militar i s'incorpora a l'lnstitut Botanic de 
Barcelona . Exploració a l'Urgell. 

Juny. Recol·leccions a Cabacés amb Pius Font i Quer. 

Es fa soci del Club Muntanyenc Barcelonés -
Societat de Ciéncies Natura Is • 

• Novembre. Primera exposició: Exposición 
de Recursos Vegetales Afro-hispanos. Direcció 
General del Marroc i Colónies. Madrid, 1947. 
[aquarel-les de l'expedició a Fernando Poo] 
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1 ......... 

Dificultats economiqu es; s' instal-la a la masia del 
Jardi Botánic de Montjuk. • 

• 
FoNr 1 QuE~ P. (1949). «Enrique Gros y Miquel». 
Collectanea Botanica, voL 11, fase. 11, p. 2-3. [retrat 
d'Enrique Gros] 

Gu1NEA, E (1949). En el pals de los bubis. Madrid: Instituto 
de Estudios Africanos. (7 esbossos, 3 en aquarel·la i 
4 en llapis] 
Origina Is: Reial Jardl Botilnic de Madrid (Consell 
Superior d'lnvestigacions Clentlflques) (2 aquarel·les). 



1951 

1953 

1955 

1957 

La seva dona, amb els dos fill s. es tras llada 
tam bé a Xi le 

• Exposició Catalans al món (col·lectiva, 
primer prem i), atorgat per Joventut 
Catalana, Sant iago de Xi le. 

Nomenat secretari del Centre Catala de Xile. 

• 
• 

• 

• 
• 

LLARAsó, N (195 ll Plantas silvestres en los jardines. 
Barcelona: .Argos [8 aquarel·les i 24 apunts de camp 
en tinta xinesa negra) 

LoosER, G. (1951) "El género Polypodium L. y sus 
representantes chilenos». Revista Unversitaria 
(Universidad Católica de Chile), vol 36, núm. 1, p. 13-82. 
[1 O lamines, tinta xinesa negra) 

FoN1 1 Qurn, ?. 1er al.] (1953) Diccionario de botánica. 
Barcelona: Labor [400 lamines, tinta xinesa negra. 
Un centenar aprofitades d'/niciació a la botánica] 

LuosER, G. (1 955). "Los Cheilanthes (Filica les) de Chile». 
Moliniana, vol. 1, p. 139-154. [2 lamines, tinta xrnesa negra) 
Originals: Universitat de Concepción, Xile . 

LrnsE~ G (1955). «Los helechos (Pteridófitos) de Chile 
central». Moliniana, vol. 1, p. 5-95. ¡3 1 lamines, tinta 
xinesa negra] 
Origina Is: Universitat de Concepción, Xile (23 lámines). 



1959 

1961 

1963 

EXAAS{Cló C:OM~IVll dtartlstés cafcjlaos ª' 
Centre Cai tti, Santlago de Xlle 

Obté la carta de nacionalització xi lena. 

Es !licencia en Humanitats dins del Pla Biologia 

per la Universita t de Xile. 

És nomenat cap de treballs de botanica a l'Escola 
d 'Agro nomia de la Universitat de Xile. 

• 

• 

MuÑOz, e (1959). Sinopsis de lo flora chileno. Claves 
poro lo identificación de familias y géneros con mós de 
200 láminas origino/es de E. Sierro Rafols y F. Sudzuky 
Santiago: Ediciones Universidad de Chile. [159 
lamines amb 6 o 7 detalls cada una, tinta xinesa 
negra; 5 aquarel·les] 

LoosE~ G. (1961 ). «Los Pteridófitos o helechos de 
Chile (excepto de la Isla de Pascua). Parte 1». Revista 
Universitario: Anales de Academia Chilena de Ciencias 
Naturales (Universidad Católico de Chile), any XLVI, 
núm. 24, p. 213-262, [14 lamines, tinta xinesa negra] 



1965 

1967 

Participa a !'Expedición botánica chilena~ 
norreamericana al archipiélago de Juan Fernández 
amb Carlos Muñoz Pizarra. 

Participa en el curs «Introducción a la micología» 
a la Universitat de Xile 

• 

• 

Mu~oz P1zAARO, C. (1965). El desierto florido. Serie Educativa, 
núm 3 Santiago de Xile: Museo Nacional de Historia 
Natural. [l O aquarel·les, publicades en blanc i negre, 
aprofitades de Las flores silvestres de Chile] 

ScH1LuNG, P.; S1rnAA, E. (1967). Síntesis morfológicr;; de las 
gramíneas y ensayo de clave para determinación de 
los géneros más frecuentes en Santiago. Santiago de 
Xile: Cátedra de Botánica del Profesor Callos Muñoz 
Pizarra, Laboratorio de taxonomía, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Chile. (9 lamines, amb 
uns 15 dibuixos cada una, tinta xinesa negra] 



1970 

1972 Torna a Barcelona definitivament. S'incorpora a 
l'lnstitut Botanic de Barcelona. 

Participa al simposium Convergent Evolution of 
Ecosystems, organitzat perla Universitat Estatal 
de San Diego, California . 

• 

• 

HERNANDEZ, s. (1970). Geografía de plantas y animales 
de Chile. Santiago de Xile: Editorial Universitaria. [31 
lamines, tinta xinesa negra, aprofitades de Sinopsis 
de la flora chilena, sense permís de l'autor] 

StERRA, E (1972). «Datos para la flora adventicia y 
naturalizada de Chile Dos géneros y cuatro especies 
nuevas», Boletín Universidad de Chile, [volum 
desconegut]. 



1974 

1976 

1978 

És convidar per la Universitat Estatal de San 
Diego per co l·laborar en el programa «Ürig in and 
Structure of Ecosystems». 

• Exposició individual a la Universitat Estatal 
de San Diego, California. 

Mor la seva mare. 

És nomenat conservador de museus per 
l'Ajuntament de Barce lona 

• 
• 
• 

• 

GAY. C.; Mu>1oz P1moo. C (1974). La Isla de Juan Fernández. El 
Archipélago de Juan Femández y la conservación de sus 
recursos naturales renovables. Serie Educativa, núm, 9. 
Santiago de Xile: Museo Nacional de Historia Natural de 
Chile. [16 lamines, tinta xinesa, aprofitades de Sinopsis de 
la flora chilena] 

S1ERR'. E. (1974). «Organismos vegetales inferiores», 
«Plantas con flores y semillas (1, 11, y 111)», A: l.ARA, J. M, (dir.). 
Enciclopedia temática Planeta Barcelona: Planeta, vol. 9, 
p. 16-123. [l aquarel.la i 71 dibuixos esquematics, tinta 
xinesa negra i aquarel•la] 

V1w, J. (1974) •Notes sobre la flora deis Pirineus catalans». 
Butlletí de la lnsritució Catalana d'História Natural, vol 38, 
p. 43-60. [l lamina, tinta xinesa negra] 

V1r.o, j (1976). l'alta muntanya catalana: Flora i vegeració. 
Barcelona: Montblanc-Martin i Centre Excursionista de 
Cata lunya [268 lamines, trnta xinesa negra] 
Origina Is: Centre Excursionista de Catalunya. 

ENCICWPEDIA 
TEMATICA Pl.ANETA 



1981 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CARDONA, M A; SIERRA, E, (1981). «Contribución al estudio del 
género Rubia l. Táxones mediterráneo-occidentales y 
macaronésicos»_Ana/es del Jardln Borónico de Madrid, 
vol. 37, núm. 2, p. 557-575. [3 lamines amb uns 1 O detalls 
cada una, tinta xinesa negra] 

CERVl, A C; Rwo, A M (1981). «Contribución al estudio 
de algunas especies del género Deschampsia en la 
Península Ibérica». Col/ecranea Botanica, vol 12, p. 81-87. 
[2 lámines, tinta xinesa negra] 

(ERVl, A e (1981) Revisao do género Passiflora do Estado do 
Parana, Brasil. Barcelona: Facultat de Biologia, Universitat 
de Barcelona. [tesi doctoral] [24 lamines, tinta xinesa 
negra] 

c,1sTELLTORT, J; OF!'.iut, J. (1981) Aula de la natura de Mas del 
Tronc. [s l. : s.n.J [20 lamines aprofitades de La vegetació 
deis Paisos Cata/ans) Originals: IBB . 

FoLLH, R (1981) La vegetació deis Paisos Ca tala ns. Barcelona: 
Ketres. (118 lamines amb 732 especies representades, 
tinta xinesa negra] 
Originals: IBB . 

FuERTEs LASAlA, E. [eta!.] (1981) IVSimposi de Boranica 
Criptogamica (Barcelona, 22, 23, 24 i 25 setembre 1981). 
Barcelona: lnstitut Botánic de Barcelona, Universitat 
de Barcelona i Universitat Autónoma de Barcelona, 
(1 lámina amb 6 dibuixos, tinta xinesa negra, reprodu'its 
a la portada en un color] 

MASClANs, F. (1981 ),Els noms de les plantes a/s Paisos Catalans. 
lnstitució Catalana d'História Natural, Barcelona: 
Montblanc-Martín i Centre Excursionista de Catalunya. 
[4 lamines que representen un total de 22 especies, tinta 
xinesa negra] 

MmFRO, J; VIGO, J, (1981 ),Aportació al coneixement florístic 
i geobotónic de la Serra d'Aubenc;. Treballs de l'lnstitut 
Botanic de Barcelona, vol. VI Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona. [1 lamina, tinta xinesa negra] 



1981 

1983 

_ 1 Cronolog 10 comparoda 1 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

MouNAS. M, LL; FrnRE~ M T. m (1981) «Aportació a l'estudi 
d'algunes especies del genere Eryngium de la flora 
pirinenca". Estudi General, núm, 1, vol , 2, p. 179-187, 
[2 lamines amb 6 detalls, tinta xinesa negra) 

RoMo, A M (1981). «Aportación al conocimiento de la flora 
burgalesa". Collectanea Botanica, vol. 12, p. 153-159. 
[1 lamina, tinta xinesa negra] 

S1EílR<, E (en colilaboració amb BOLOS, O, DE) (1981) 
«Verbesina encilioides al migjorn valencia». Butlletí 
lnstitució Catalana d'História Natural, núm. 46. (1 lámina 
representant 2 especies, tinta xinesa negra] 

(AROONA, M A.; LLOREN(,, LL.; SIERAA, E. ( 1983). «ttude 
Biosystématique de Dorycnium pentophyllum Scop 
subsp fulgurans (porta) comb. nova, Endémique des 
Baléares Orientales,,, Co//ecranea Botanica, vol. 14, p. 
133-150. (7 lamines i 2 transsectes, tinta xinesa negra] 
Originals: Teresa Garnatje. lnstitut Botanic de Barcelona 
(3 lamines) . 

MARQuts ' ToRREs, X [et a/. ] (1983), Manual de les males herbes 
deis conreus de Catalunya, Barcelona: Obra Agrícola 
de la Caixa de Pensions; lnstitució Catalana d'Estudis 
Agraris (160 lamines, tinta xinesa negra) 

V1Go, J. ( 1983). Flora de la val/ de Ribes. Barcelona: 
Departament de Botanica, Facultar de Biologia, 
Universitat de Barcelona. (7 lamines, tinta xinesa negra] 
Origina Is: Col·lecció particular de Josep Vigo. 

1 123 1 

FLORA 
DELAVALL 
DERIBES 



1985 7 de man;: Demana la categoria de grau técnic 
superior a l'Ajuntament de Ba rce lona. 

2 d'octubre. Jubilat de la seva activitat a l'lnstitut 
Botánic. 

• 
• 
• 
• 

AsEG1NOWA, e [et al.J (1985).Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
landare katalogoa Nagusia: Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu. [1 lámina, portada) 

BENEDI, C; MOLERO, J. (1985). «Carpologia del género 
Anthemis L. en la Península Ibérica e Islas Baleares». 
Co/lectanea Botanica, vol. 16, núm. 1, p. 77-112 
[1 lamina, tinta xinesa negra) 
Originals: Caries Benedí. Facultat de Farmacia. Universitat 

de Barcelona . 

CROs, R.M. (1985). Flora briológica del 
Montnegre. Barcelona: lnstitut d'Estudis Catalans, 
Arxius de la Secció de Ciéncies. [7 lamines de briofits i 
16 transsectes, tinta xinesa negra) 

MoLERO, J (1985) «Ranuncu/aceae» A: Flora del Paraguay. 
Ginebra: Conservatoire et Jardin Botaniques de 
Genéve, Missouri Botanical Garden. (8 lamines, tinta 
xinesa negra] 
Originals: Conservatoire et Jardln Botaniques de Geneve. 



1987 • 
• 
• 

BENEDI, c. (1987) Revisió biosistematica del genere 
Anthemis L a la penlnsula Jberica i les il/es Balears. 
Barcelona: Facultat de Farmacia, Universitat de 
Barcelona. [tesi doctoral] [2 lamines, tinta xinesa 
negra] 
Orlglnals: Caries Benedí. Facultat de Farmacia. Universltat 
de Barcelona . 

FERNANDEZ CASAS, J.; MOLERO, J.; MONTSERRAT, J. M.; ROMO, A. M 

(1987). lter Maroccanum anno 1985 lciumii temporc 
perfectum. Treballs de l'lnstitut Botanic de Barcelona, 
vol. XI Ajuntament de Barcelona. [2 lamines amb uns 
4 detalls cada una, tinta xinesa negra] 

JEANMONoo, D. (ed.) (1987-2000). Complements au Prodrome 
de la flore corse. Ginebra: Conservtoire et Jardín 
Botaniques de la Vi lle de Geneve. [369 iHustracions 
d'especies, 144 aprofitades de La vegetació deis Paisos 
Catalans] 
Orlglnals: IBB i Conservatolre Botanlque de la Vllle de 
Ge neve. 



1987 • 
• 
• 
• 

LóPEZ GoNzALEz, G. (1987). «Pterocephalidium, un nuevo 
género ibérico de la familia Oipsacaceae». Anales del 
Jardín Botánico de Madrid, vol. 43, núm, 2, p. 245-252. 
[4 lamines amb un total de 29 detalls, tinta xinesa 
negra] 

MANOBENs, R.M. (1987). Jardí botanic. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. Guies del Jardí Botanic de 
Barcelona • 

RoMo. A.M. (1987). «Stellaria nemorum L .. en la Península 
Ibérica». Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. 44, 
fase. 2, p. 564-567, (1 lamina, tinta xinesa negral 

SusANNA, A (1987) •Femeniasia, novus genus 
Carduearum». Cof/ectanea Botanica, vol, 17, núm. 1, 
p. 83-88. [l lamina, tinta xinesa negra] 
Originals: Alfonso Susanna. lnstitut Botanic de Barcelona. 



1989 

1991 • Exposició Dibuix naturalista (col· lectiva) 
organitzada pel Centre d'lnformació del 
Pare de Collserola. Pare de Collserola. 

Ángel Romo li dedica la planta Alchemilla sierrae. 

1 Cronolog 10 comparado 1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

MoorsEnRAr, P. (1989). Flora de Ja cordillera litoral catalana 
(porción comprendida entre los rfos Besós y Tordera). 
Barcelona: Caixa d'Estalvis Laietana. [1 lamina, tinta 
xinesa negra) 

RoMo, A.M. (1989)." «Astragalus meuselii, a new species 
from Morocco». Flora, vol. 182, p. 265-268. [l lamina, 
tinta xinesa negra) 

RoMo, A.M. (1989). «Aportacions a la flora vascular deis 
Pirineus centra Is: plantes de la vall d'Áneu». Butl/etf de 
fa lnstitució Catalana d'Hisrória Natural, vol. 57, p. 71-
77. [l lamina, tinta xinesa negra) 

RoMo, A.M. (1989). «Corologia del genere Petrorhagia als 
Pa'lsos Cata la ns i a la península Ibérica». But/Jetí de la 
lnstitució Catalana d'História Natural, vol. 57, p. 65-70. 
[l lamina amb 4 dibuixos, tinta xinesa negra) 

RoMo, A.M. (1989) «Dos narcisos del Prepirineo catalán». 
Fontqueria, vol. 24, p. 15-16. [l lamina, tinta xinesa 
negral 

RoMo, A. M, (1989). Flora i vegetació del Montsec 
(Prepirineus catalans). Barcelona: lnstitut d'Estudis 
Catalans, Arxius de la Secció de Ciencies, vol. XC. 
[Premi Pius Font i Quer, 1984] (8 lamines, tinta xinesa 
negra) 

BOLOS, o oE; RoMO, A. M. (1991) At/es corológic de la flora 
vascular deis Pai'sos Catalans. Vol. 2. Barcelona: lnstitut 
d'Estudis Catalans. (1 lamina, sobrecoberta, tinta 
xinesa negra). 

JuuA 1 BrnnuEzo, M. A. (1991 ), El genere Puccinellia Par/. 
(Poaceae) a la Península lberica. Barcelona: Facultat de 
Biologia, Universitat de Barcelona. [tesi doctoral] 
[11 lamines amb un total de 95 detalls] 

Onrn, J.; RoMo, A.M. (1991), «The genus Viola in the 
Balearic islands». Butlletí de la lnstitució Catalana 
d'História Natural, vol. 59, p.81-88. (3 lamines, tinta 
xinesa negra] 

RoMo,A. M. (1991) «Dos nuevas especies de 
Alchemi/Ja, de los Pirineos y montañas Cantábricas 
respectivamente». Estudios del Museo de Ciencias 
Naturales de Alava, vol. 6, p. 43-48. [2 lamines, tinta 
xinesa negra] 
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991 

1993 o 

1995 

Exposició Cop d'ull a la flora xi lena 
(individual, aq uarel·les), organitzada pel 
Museu de Zoologia, Ba rce lona 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

RoMo. A.M. (19911 Les plantes medicinals deis Paisos 
Catalans Ba1celona: Pórtic. (20 lámines amb um 4 
detalls cada una, tinta xinesa negra) 

FoccH. R. (d itl (1993). Biosfera. Barcelona: Enciclopédia 
Catalana. {8 lamines, tinta xinesa negra, publicades 
al vol. V) 
Originals: IBB . 

N1NO' J. M; RoMo, A.M.: SfsE. J. A (1993). «Macizo del Turbón 
y sierra de Sis: Flora. paisaje vegeta l e itinerarios 
botánicos». A: Naruraleza en Aragón, vol. 6. Saragossa: 
Diputación General de Aragón. (13 lamines amb un 
total de 58 dibu1xos, 11 lamines aprofitades de La 
vegetació deis Paisos Catalans] 
Originals: IBB (11 lámines) . 

Pf~is. J.: RoMo. A M.; Srus1NG, G. ( 1995). «A new species of 
Antirrhinum (Scrophulariaceae) from North Morocco». 
Annales Botanici Fennici, vol. 32, p 165-168, (1 lamina, tinta 
xinesa negra] 

PERI\ J; ROMO, A M; STú~NG. G (l 995) «Sideritis fontiqueriana, 
Eine neue endemischen Ar1 aus dem Rif-Gebirge 
(Marokko)», Feddes Repertorium. vol. 106, p. 1-5 • 

VENTURA 1 Cm, M. 11995) Els arbres. arbusts i /iones més freqüents. 
Barcelona: Patronat Metropolita Pare de Collserola, Área 
Metropolitana de Barcelona, [23 lamines, tinta xinesa 
negra, publicades en forma de fitxes] 

BIOSFERA 
~ 



1997 

1999 14 de juliol. Traspassa i les seves cendres són 
escampades pel Jardí Botanic de Montju·1c i pel 
Montseny. 

• ROMO, A M; CIRUJANO, S.; PERIS, J.; 5Tú~NG, J. (1997). «Beitrage zur 
Kenntnis der Gattung Pseudoscabioso (Dipsacaceae)». 
Feddes Repertorium, vol. 108, p. 31-38 . 

• RoMo, A M; C1RuJANO, S.; Prns, J.; Sros1NG, G, (1999), «The genus 
Pterocepho/us (Dipsacaceae) in Morocco». Feddes 
Repertorium, vol. 11 O, p. 13-17. [núm] 



2002 • 

2005 • 

2010 • 

PlAJS. J.; Rol.!(?. A M; S111bi1 G (~002). •Plantago 
benlsnassenil (Planroglnoceoe) a new specles from 
Morocco»,Annoies Botonici Fennici, vol, 39, p 67-71 , 
¡; lamina, tinta xinesa neg ra] 

AnMAD-<, J [et olJ (2005), El Real Jardín Botánico de Mad11d 
(1755-2005). Ciencia, Colección y Escuela. Madrid: Caja 
Madrid Obra Social i Lunwerg Editores, [1 lámina, tinta 
xinesa negra, aprofitada de Floro iberico] 
Originals: Reial Jardí Botánic de Madrid (Consell Superior 
d'lnvestigacions Científiques) . 

Febrer. Exposició Oescobrir Eugeni Sierro: Les posses 
d'un i/.lustrodor inrernocionol. organitzada per l'lnstitut 
Botánic de Barcelona i el Museu de Ciéncies de 
Barcelona, Barcelona. 
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1 De scobr ir Euge n i Sierra 1 

Per analitzar l'obra d'un personatge com Eugeni Sierra 

cal adoptar una postura de gran respecte. Respecte 

davant la gran quantitat d'obra realitzada. Respecte per 

la perseveran~a i l'esfor~ que Sierra va posar per poder 

assolir el mcixim nivel! en el coneixement de les plantes. 

Respecte davant la perfecció de les seves il·lustracions 

cientifiques. Respecte, en definitiva, persaber-nos davant 

l'obra d'un mestre, que va ser, i encara és, model per a 

molts il·lustradors, malgrat que ell mai no ho hagi sabut. 

És amb aquest gran respecte que fem l'anillisi de l'obra 

d'aquest extraordinari il·lustrador cientific, aprofitant 

que hem tingut la sort d'accedir a una bona part deis seus 

originals, que normalment són inaccessibles al públic en 

general i que, observats detingudament, ens han explicat 

en primera persona com havien estat creats. 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Figuro 1. Plantes de la muntanya catalana. Aquarel·la i tinta xinesa negra. 
O RIGINAL: INSTITUT BmAN1c DE BARCELONA (CoNSELL SUPERIOR o'INVESTIGACIONS CiENTiF1ouEs - AJuNTAMENT DE BARCELONA), 
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1 L'obra d'Eugeni Sierra 1 

Compondre botanicament 
Els elements d'un dibuix poden distribuir-se de maneres molt diferents. 

Depenent de comes faci aquesta distribució1 i des de l'analisi pictórica, 

s'interpretara comuna composició en forma de triangle, de ziga-zaga o 

de cercle1 per posar-ne els exemples més comuns Practicament cap di

buix de Sierra es pot descriure fent servir alguna de les composicions 

artístiques més conegudes En el seu cas, sempre és la planta represen

tada la que marca la pauta de comes distribueix l'espai. A aixó hi hem 

de sumar el fet de treballar, la majar part de les vegades, per encarrec en 

treballs molt pautats pels autors del text, que li exigien agrupacions en 

un mateix di bu ix d'elements molt d iferents en forma i mida. Tot plegat va 

fer que Sierra, en cada lamina, s'hagués de plantejar la composició i la si

tuació de cada element intentant formar un conjunt harmónic (fig. l) _ 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

L'exercici continuat d'aquesta practica aviat el va convertir en un ex

pert en l'art de la composició botanica_ Podia combinar-sense que gri

nyolés cap part de la lamina- l'aspecte general d'un arbre de vint metres 

d'al~ada amb un branquilló d'aquest mateix arbre i ambles seves flors1 

afegint-hi encara els detalls deis estams o el ti pus de pels que poden te

n ir les fulles Tata aquesta informació grafica podia conviure perfecta

ment en la mateixa lamina on també es representava una planta de cinc 

centímetres d'al~ada am b detalls complementaris de les seves parts més 

minúscules (fig. 2) . Malgrat la complexitat que aixó representa1 els co

neixements botanics li facilitaven molt aquesta tasca. Coneixer la mor

fologia de les plantes que havia de dibuixar li permetia visionar a priori 

la situació que havien d'ocupar, quan encara la lamina era en blanc 

L'encaix del dibuix 
Com la majoria d'il ·lustradors científics1 Sierra treballava de manera di 

ferent quan havia de fer una il lustració científica o quan volia fer un 

dibuix de caire més divulgatiu . En el primer cas, gairebé sempre partia 

d'un apunt de camp que feia directament a l'habitat de la planta, de 

mostres recol ·lectades que dibuixava a l'estudi o bé de plecs d'herbari 

que li facilitava el científic amb qui treballés (fig. 3) .Aquests dibuixos1 

pensats per convertir-se en il·lustracions científiques1 eren sempre rea

litzats en tinta xinesa negra i fets de manera que es poguessin mesurar. 

En trobem bons exemples en els dibuixos de La vegetació deis Paisos 

Catalans i també de Flora iberica (fig. 4) . 

•Figura 3. Alkanna tinctoria (L.J Tausch herboritzada per 
Eugeni Sierra, 1946. O mG1NAL: HERBARI DE LA U N1vrnsrTAT oe BARCELONA. 

( ENTRE DE 8 10D1VERSlTAT VEGETAL U NIVERSITAT DE BARCELONA 

-4 Figura 2. Espécies rupestres mediterránies balears, publica! a La vegetació deis Paisos Ca
talans (1981 ). Tinta xinesa negra. 0 R1G1NAL: !Nsmur BorAN1c DE BA RCELONA (CoNS ELL SuPrn10R o'INVEsT1GAc10 Ns 

(tENTfFIQUES - AJUNTAMENT DE BARCELONA). 
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1 L'obro d'Eugenr Sierro 1 

Figuro 4 . Lovotera ablongifollo Bolss. publlcat a FI01a iberico (1986· ). Tinta xinesa negra. 
°'"" , Rf"' J•,. 801.1• .. t.. MAC"IDICt•. ·u s.,,, 01•1.._""" -..sG "' ~). 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Quan el dibuix que volia fer esta va destinat a una publicació d'un caire 

menys tecnic o no era necessari fer-lo a escala, feia servir el color i la com

posició més «artística» per fer els dlbulxos E:s el cas de les iHustracions de 

Flores si/ves tres de Chile (fig. s). En aquest cas, a part de treba llar a partir 

d'apunls decampo copiats de publicacions de botanica o guies; tarnbé 

util ltzava la fotografia per copiar les formes i els colors (Fig. 6). 

Malgrat aquestes diferencies en la realització d'un dibu ix científico di

vulgatiu, en ambdós casos seguia la mateixa sistematica a l'hora de pian te

jar-se l'aspecte final de la lamina. Un cop disposava de tota la documentació 

necessaria (apunts, fotografies, etc.), la primera qüestió que es plantejava 

Figura 5. Tropaeolum azureum Miers ex Colla i Tropaeolum tricolor Sweet, publicat a Flores silves
tres de Chile (1966). Aquarel·la. 

era la mesura de l'espai on es publi caria el dibui x Aqu est espai de

terminava la grandaria del perímetre amb que delimitava l'espai de 

dibui x. Quan es tractava de representar una sola planta, un cop mar

cat el rectangl e on fer-hiel dibui x, hi situava la forma de la planta 

amb el tra ~ d'un esquema senzill Així podia plasmar el s contorns 

dei s el ements més significatius del dibuix, com ara les flors o els 

fruit s. Normaiment situava aquests elements estrategicament en 

l'espai disponible, tra~ant formes basiques com ara cercles, ares, tri

angles, etc. que, a mesura que avan ~ava el dibuix, s'anirien conver

tint en flors, fruits o branques. En aquest prim er pas estava fent el 

que podríem anomenar l'encaix del dibuix (fig. 7) . 

Figura 6. Fuchsia magellanica Lam. Xile, 1969. Aquarel·la. © Forn: EuGEN1 SIERRA, FOTO CEDlDA PER EM1u S1ERRA 

ORIGINAL: IN511TUT BorAN1c Df BARCELONA (CoNSELL SuPrn10R o'lf'NESTIGAc10Ns ( 1ENTfFIQIJES- /\JuNTAMENT Df BARCELONA). 
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1 L'obro d'Eugeni Sierra 1 

Di ns d'aquest esquema basic, les ful les -l'element més abundant- les 

instal·lava de manera que se'n veiés la característica principal, tant si era 

una estructura de ful les oposades, com asimetriques, verticil·lades, etc. Tot 

aixo sense malmetre l'aspecte real de !'especie dibuixada. Sierra era un ex

perta simplificar l'aspecte d'una planta, per complexa que fos, i convertir-la 

en una imatge sintetitzada que en facilitava la comprensió guardant la for

ma real que la definía. Era en aquest procés de simplificació quan decidía 

quantes i quines fulles havia de representar per tal que una acumulació 

excessiva no pogués produir confusió en el dibuix També de

cidía en aquest moment el nombre, la situació i la granda

ria deis diferents detalls que havien d'acompanyar el dibuix 

,, ,...-: 

..... ' 

de l'aspecte general de la planta, com per exemple els fruits, 

les llavors o detalls de les flors (fig. 8). No cal dir que aquest 

desglossat de detalls característics augmentava la dificultat de 

l'encaix del dibuix; dificultat, d'altra banda, que Sierra superava 

Figura 7. Llapls de grafit. ÜRIQNAL: FoNs o'AoELA 1 EUGENI GoNZALEZ SIERRA. 

Figura 8. Llapls de grafit. OmNALS: 

FoNs o'AoELA 1 EuGENI GoNZALEZ S1ERAA. 

I 

amb malta facilitat gracies als coneixements botanics que havia anat ad

qu i ri nt, com ja hem remarcat al princi pi. Era capa~ de fer un encaix «Virtual» 

abans de fer-lo realitat sobre el paper (fig. 9, pagina següent [p. s.]). 

Aquest primer pas d'encaix del dibuix, que sovint es fa de ma

nera intuHiva, és molt important en l'obra de Sierra. Podem afirmar 

que gran part de l'espectacularitat de les seves il ·lustracions, sense 

menysprear la precisió deis seus dibuixos, rau en la manera en que 

distribueix la composició. 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Concretar /'esquema inicial 
Després del treball de composició, on encaixava el dibuix en formes ba

siques, Sierra passava a concretar l'aspecte de cada element per fer-ne 

un dibuix més acurat. Dibuixava així les formes deis petals di ns del cer

cle que previament havia marcat coma contorn de les flors; concretava 

les vares del limbe de les ful les, marcant-ne les característiques específi

ques, etc Tot aixo encara ho feia amb el mateix tra~ suau amb que havia 

dibuixat el contorn de la planta. Fins aquest moment tot el dibuix tenia 

la mateixa tonalitat (fig. 10). 

Un cap donada la forma desitjada a tata la planta, repassava amb 

un llapis més tou els tra~os primitius, rectificant-los adequadament per 

aconseguir l'aspecte que tindria el dibuix definitiu En aquest moment 

del procés no feia servir pera res la goma. No sembla que li importés 

que les línies se superposessin convivint els primers tra~os suaus d'en

caix amb el vigorós i ja segur repas final En aquest punt del procés, el 

dibuix ja estava preparat per ser repassat directament a tinta, pintat 

amb aquarel -la o, senzillament, per utilitzar-lo coma model pera al tres 

composicions de la mateixa planta (fig. 11). 

Figuro 9. Llapis de grafit. ORIGINAL: FONS o'ADELA 1 EuGENI GoNZALEZ SIERRA. 
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•Figura 10. Llapis de grafit. 
ORIGINAL: FONS D/\DELA 1 EUGENI GONZÁLEZ SIERRA. 

~Figura 11. Llapis de grafit i tinta xinesa negra. 
ÜR1G1NAL: FoNs o'AoELA 1 EuGEN1 GoNZALEZ S1ERRA. 

j L'obra d'Eugeni Sierra 1 

,, 1 

1 143 1 



,, 9o· 
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A 8 c 

Copiar, calcar i retocar 
Si haguéssim de definir Eugeni Sierra per l'obra grafica que va pro

duir1 diríem que ha estat un il ·lustrador científic, especialitzat en bo

tanica.Aprofundint una mica més en el personatge1 es podria dir més 

exactament que Sierra va ser un botanic que sabia dibuixar plantes 

Sierra no va dibuixar insectes ni mamífers ni ocells Va dedicar tata 

l'obra a dibuixar plantes. Fins i tot, di ns del món de la botanica1 es va de

dicar més a unes especies que a unes altres. No trobem gaires represen

tacions de fongs, molses1 algues o líquens. Si bé aquesta especialització 

representa u na avantatge pel fet de poder assol ir un coneixement més es

pecífic de com representar un grup «redult» d1especies -que molts cops 

D 

Figura 12 . 

Alstroemeria sierrae Munoz. Aquarel

les amb retocs de guaix (A, B, C i D). 

Puya violacea (Brongn.) Mez. Aquarel

les amb retocs de guaix (E, F, G i H). 

Publicat a Sinopsis de la flora chilena 
(1959), original retalla! (G), 

ÜRIGINALS A, 8, e, E 1 F: INSTITUT BOTÁNIC DE 

BARCELONA (CONSELL SuPERIOíl o'INVESTIGACIONS 

(1ENTÍFIQUES - AJUNTAMENT DE BARCELONA) 

ORIGINAL D: FoNs FAMíLIA CREU (ASAS 

ÜRIGINALS G 1 H: FoNs o'AoEL.A 1 EuGEN1 

GONZÁLEZ SrERRA 

presenten trets morfologics semblants-, és cert també que la necessitat 

de reproduir una mateixa especie en diverses publicacions fa que sigui 

necessari poder disposar d'unes quantes versions diferents del mateix 

dibuix Aquest fet podria explicar la gran quantitat de dibuixos repetits 

que es traben en l1obra de Sierra. Un altre possible moti u d1aquestes re

peticions podria ser que fossin passos intermedis previs a la composició 

final. Tot i aix61 sobta el fet que la majar part d'aquests dibuixos són tre

balls que es podrien considerar perfectament editables. D'una manera o 

d'una altra, partint d1un primer disseny1 Sierra redibuixava el mateix mo

tiu diverses vegades introduint en cada nova versió petites variants per 

diferenciar uns dibuixos deis altres (fig. 12) . 
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Aquest primer disseny de vegades era tret d'un apunt de camp, peró, 

d'altres, de l'esbós previ al dibuix definitiu que hem explicat 1 no tan sois 

reutilitzava els esbossos, sinó que també duplicava a partir d'altres origi

nals o fins i tot rectificava dibuixos ja publicats. A l'hora de fer aquests 

duplicats, Sierra opera va de tres maneres diferents: 

a) La manera més comuna era fent un cale de l'esbós qu e rectifi

cava lleugerament en cada copia que dibuixava, variant la postura 

d'alguna part de la planta i afegint-hi o trai ent-ne el ements. La copia 

r 

Figura 13. Plantes metzinoses. Llapis de grafit (esquerra) i aquarel·la (dreta), ÜAIGINALS: INsmur 80TAN1c DE 8 A1HLONA (CONsm SuPEAIOR D
0

INVESTIGAC1DNS CIENTíFIOUES -AJuNTAMENT DE BARCELONA). 
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final es distingeix clarament de !'original, tot i que és facil reconei 

xer-hi les parts que s'han copiat (fig. 13) . 

b) En altres ocasions, calcava exactame nt el primer disseny i no

més hi afegia algun elemento alguna variant molt imperceptibl e en 

la nova copia (fig. 14) . 

Figura 14. Aristolochia chilensis Miers, Aquarel·les. ÜR1G1N ALS: IN STITUT BorANIC DE BARCELONA (CoN SELL SuPER IOR 

LJ' INVF.STIGA(IONS ( IENTiFIQUES - AJUN1AMENT DE BARCELONA) 

e) Finalment, també es pot percebre comen alguns casos senzilla

ment copiava del disseny original, sense calcar, rectificant les successi

ves copies i, fins i tot, canviant l'estil amb que les dibuixava (fig. 15). 

Una practica de «reciclatge)) del material pro pi com aquesta, només 

es pot entendre si es té en compte l'esfor~ que comporta arribar a la in

ti m itat d'u na estructura botan ica, com el mateix Sierra ha vi a comentat, 

i de la manera tan precisa com ell ho feia. A més, aquest esfor~ no sem

pre es podia rendibilitzar económicament tenint en compte el temps i 

!'exper iencia que calia invertir-hi No és estrany, dones, que confiés en 

els seus propis apunts i dibui xos - que eren les seves notes, els estudis 

que havia fet sobre el que dibuixavai- a l'hora d'encarar-se a nous tre

balls que tractaven les mateixes especies que ja havia representat. 

En els pocs casos en que Sierra va disposar deis originals que s'havien 

publicat-normalment acaba ven sent propietat de l'autor del text, la ins

titució editora o l'editorial-, hem pogut observar que retocava aquests 

dibuixos fent les reformes so bre el mateix original . El cas més evident el 

trobem en la il ·lustració de Campsidium va/divianum (Phi l.) W Bull ., publi

cada a Sinopsis de la flora chilena (fig. 16, a, p. s.) . En aquesta lamina, 

Sierra va rectificar el di bu ix original am pi ian t-ne les parts d reta i esquerra, 

afegint-hi alguns elements, així com també en va repassar amb tinta xine

sa algunes parts (fig. 16, b, p . s.) . Un altre cas també evi dent de rectifi

cació d'un original el trobem en les lamines de Cryptocarya alba (Malina) 

Looser i Lithraea caustica Hook. & Arn., publicades a Biosfera. En aquest 

cas, l'original era en blanc i negre, i després d'haver-se publicat, Sierra hi 

va aplicar color amb aquarel la (fig. 17, p. s.) . 

Figura 15 . Colliguaja odorifera Malina (A) i Olea europaea L. (B). Tinta xinesa negra. ÜRIGINALS: 

INsr1rnr BoTÁN1c DE BARCELONA (CoNsm SurrnioR o'INVESTIGAC10Ns C1ENTir1ouEs - AJuNTAMENT DE BARCELONA) 
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Figura 16, a. Campsidiumvaldivianum(Phil.)W. 
Bull, Aquarel·la . fl.lustració tal i comes va publicar 
a Sinopsis de la flora chilena (1959). 

1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Figuro 16, b. ll·lustració retocada després d'haver 
estat publicada a Sinopsis de la flora chilena (1959). 

© Foro: JoR01 V1DAL ÜAIGNAL: INSTITl!T BmANlc DE 8Ar«.::ELONA (CoNSELL 

SUPERIOR D
1

INVESTIGACIONS ( 1ENTÍFK)UES -A.JUNTAMENT DE BAFKELONA) 
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Figura 17. Cryptocarya alba (Molina) Looser. Publicat a Biosfera (1993), tinta xinesa negra (A). Pintat després d'haver estat publicat a Biosfera, tinta 

xinesa negra acolorida amb aquarel·la (B). ÜRIQNAL: INSTITUT BorANIC DE BARCELONA ((ONSELL SUPERKJR o'INVESTIGACIONS ÜENTiFIQUES - AJUNTAMENT DE BARCELONA) 
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Originals per ser reprodu'its 
Si alguna cosa es pot assegurar de la manera de treballar de Sierra és el 

poc respecte que tenia per !'original, sobretot en el cas de la il lustració 

científica. Quan dibuixava a tinta xinesa pera treballs científics, no ac· 

tuava gairebé mai com un artista de quadres, en el sentit que l'objectiu 

principal de l1obra és ser exposada pera gaudi deis sentits. Sempre feia 

els seus di bu ixos pensant coma botanic i sabent que havien d'esdeven ir 

complements d1un text científic que descriuria amb paraules all6 que 

ell havia de representar. Fins i tot quan canviava l1estil6graf pel pinzell i 

els seus dibuixos s1omplien de color, no deixava que la visió artística su

bordinés la botanica, que va ser sempre el seu objectiu principal És facil 

adonar-se que li interessava més la funcionalitat que no pas la pulcritud 

de !'original. Tenia ciar que la seva obra no era per exposar; creava les 

imatges per ser reprodu"ldes, i, en aix61 n'era un mestre indiscutible. Sa

bia que els dibuixos serien objecte de manipulacions posteriors per tal 

d'adaptar-los a una o altra publicació. Per aix61 quan els feia, ja pensava 

en aquestes manipulacions i en l1efecte que produirien en el dibuix. 

La mida final que tindrien les reproduccions impreses de les 

il -lustracions era definitiva per decidir les proporcions per fer l1origi

nal. Així, els originals que va fer pera la Flora de Catalunya, de Cade

vall i Font i Quer, són d'una mida més aviat redu 'ida (20 x 12 cm), men

tre que les lamines de La vegetació deis Pai°sos Catalans assoleixen 

una mida considerablement més gran (46 x 35 cm). 

Aquesta supeditació a la reproducció final també feia que realitzés 

certes parts d1alguns originals amb dibuixos molt senzills, producte d'un 

exercici extrem de síntesi. Un observador no entes pot treure la conclusió 

erronia que els manca rigorositat. Res més lluny de la intenció que Sierra te

nia en fer aquests di bu ixos. El que ell aconseguia era ten ir en compte l1efec

te de la reducció de !'original pertal d'evitarque el resultat final fos un gar

buix de ratlles indesxifrables o una taca de color sense sentit (fig. 181 p. s.) . 

El coneixement de les manipulacions de !'original en el procés de 

producció d'un llibre es va convertir en una eina més pera Sierra, una ex

periencia que li permetia aconseguir un resultat millar en el treball final. 

Aixo es pot apreciar clarament en els dibuixos científics de més arriscada 
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i compromesa confecció, on Sierra no es ruboritzava pel fet de fer servir 

blanc de guaix, líquid corrector o fins i tot tapar la part equivocada de 

!'original amb un tros de paper blanc enganxat on havia dibuixat de nou 

l1element ambles rectificacions adients (fig. 19) . En més d1un cas, el re

sultat de totes aquestes practiques és un original tan «apeda~at» que 

possiblement seria rebutjat per més d'una gal e ria d1art. En canvi, no pre

senta cap dificultat pera una reproducció impresa excel·lent 

A 

Figura 19. Chamaesyce maculata (L.) Small. (A) i Viola crassiuscula 
Bory (B), publicats a Flora iberica (1986- ). Tinta xinesa negra. ÜR1G1-

NALS: REIAL JARO! BoTANIC DE MADRID (CONSELL SUPERIOR D
1
INVESTIGACIONS (IENTÍFIQUES). 
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Figura 18. Achil/ea millefolium Ledeb. Tinta xinesa negra. 

ÜRIG!NAL: INSTITUT BOTANIC DE BARCELONA (CoNSELL SUPERIOR o'INVESTIGACIONS 

(IENTÍFIQUES - AJUNTAMENT DE BARCELONA) . 





Llapis de grafit i aquarel·la. 
ÜRIGINAl: FoNs o'ADElA 1 EuGENI GoNZALEz S1ERRA 
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Estudis meticulosos 
Els apunts de Sierra, com tata la seva obra, són molt meticulosos. No deixa· 

va cap part de la planta per estudiar i dibuixar. En molts casos, repetia un i 

altre cap el dibuix d'un mateix as pecte, per exemple una fulla, d'especies de 

la mateixa família, fins i tot quan només havia de dibuixar una d'aquestes 

especies Aixo li permetia veure les diferencies que les separaven i preveure 

equivocacions En aquests apunts no solament representava la planta o la 

part de la planta que li interessava, sinó que hi anotava els noms de tates 

les parts per recordar-ne millar les característiques (fig. 20) . 

Quan feia l'apunt de camp, hi anota va la localització i en molts casos 

acabava el dibuix amb algunes pinzellades a l'aquarel la per recordar-ne 

el color Com és habitual en els apunts de camp de qualsevol dibuixant, 

també els de Sierra eren més o menys treballats depenent del temps 

que havia tingut per fer-los (fii<. 21, p, s.) 
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Figura 20. Orquidácies, publicat a História natu
ral deis Paisos Catalans (1988). Aquarel·la i detalls 
amb tinta xinesa negra (A). Diversos esbossos. 

Llapis de grafit i tinta xinesa negra (B). 

ÜR1G1NAL A: FmmECA.CAT - GRuP ENC1CLOPED1A CATALANA 

ÜR1G1NALS B: FoNs o'ADELA 1 EuGENI Go NZALEZ S1ERRA. 
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La majar part d'apunts de Sierra no es poden considerar dibuixos ina

cabats, sinó que s'assemblen més a dibuixos fets a llapis de grafit on els 

detalls, les ombres i la composició ten en més l'aspecte d'un di buix definitiu 

que no pas d'esbós, com correspondria a un apunt (fig. 22) . 

A banda deis apunts de camp, també fei a apunts mirant diversos 

!libres, tant si contenien il lu stracions própies com d'altres autors. En 

el casque els dibui xos fossin seus, normalment en tenia prou de mi

rar una publicació En el cas d'altres autors, acostumava a mirar-ne 

diversos per ten ir una visió més contrastada del dibuix de la planta en 

qüestió En tots dos caso s, al costat deis apunts que feia, hi apuntava 

rigorosament la publicació i el número de pagina de la il ·lustració a 

partir de la qual havia pres els apunts (fig. 23) 
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~ Figura 21 . Llapis de grafit i aquarel·la. 
OmG1NALS: FoNs o'ADELA 1 EuGENI GoNZALEZ S1ERRA 

T Figura 22 . Esbós pera !'original de 

Patellifolia patellaris (Muq.) A. J. Scott, Ford

Lloyd & J. T. Williams (publica! a Flora iberica, 
vol. 2, p. 483). Llapis de grafit. ÜR•GINAL: FoN; o"AoELA 

1 EuGENI GoNZÁLEZ S1ERRA 
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Fi uro 23 . Llapis de grafit. 
g F o'AoELA 1 EuGEN1 GoNZALEZ S1ERRA. OmG1NAL: ONS 
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Fascicularia kirchhoffana Mez. 
Aquarel·la, 1970. ORIGINAL: INSTITUT 

BorANI( DE BARCELONA ((ONSELL SUPERIOR 

o'INVEST1GAC10NS C1ENTfFIQUES - AJUNTAMENT 

DE BARCELONA) 



1 L'obra d'Eugeni Sierra 1 

Figura 24 . Alstroemeria sierrae Muñoz. Figura 25 . Paeonia mascu/a Beck. Figura 26 , Balbisia peduncularis D. Don. Tinta 

xinesa negra acolorida amb aquarel·la, 1969. Aquarel·la. ©Foro: JoRDI V10Al Aquarel·la, 1974. 

Pintar a l'aquarel·la 
Per poc que es conegui l'obra publicada de Sierra, és facil evidenciar 

que el nombre més importants de dibuixos que va realitzar-i que li van 

donar més prestigien el món de la ciencia- són en tinta xinesa. Pero 

cal remarcar que va fer una important producció de dibuixos en color 

a l'aquarel ·la que demostren el seu domini d'aquesta técnica tan difícil 

(fig. 24) Una gran part d'aqu est treballa color la va fer durant !'estada 

a Xile, sobretot al costat del botanic Carlos Muñoz Pizarra 

Tot i moure's en un terreny molt més distes, quan Sierra pintava a 

l'aquarel·la no oblidava la seva condició d'il lustrador científic, i si bé els 

seus treball s a aquarel la es pod en considerar més coma dibui xos divul

gatius i no tan específicament científics com quan treballava a tinta xine

sa, les seves aquarel les continuen sintetitzant els trets morfologics de les 

plantes representades, de manera que un expert en botanica les pot clas

sificar sen se cap mena de problema (fig. 25). En les aquarel les de Sierra, 

el color fuig de la taca relaxada que caracteritza la técnica de l'aquarel·la 

per convertir-se en pinzellada precisa que delimita formes i volums Pera 

Sierra, com pera la maJor part deis il-lustradors científics, l'aquarel ·la era 

només un mitja que li servia perdonar el color precís a un dibl..(ix previ re· 

alitzat meticulosament a llapis o a tinta xinesa t:s per aix6 que els primers 

passos els feia pintant sobre dibuixos que previ amen t havia repassat a 

tinta xinesa (fig. 26) . D'aquesta manera va anar experimentant amb els 

colors fins a arribar a ten ir la confian~a suf icient com per treballar directa· 

menta partir de l'esbós feta llapis (fig. 27, p. s.) Quan preniaapunts de pai· 

satges, feia servir l'aquarel·la d'una manera més distesa (fig. 28, p. s.) En 

mol tes ocasions, redibuixava aquests apunts decampa l'es tudi, i donava al 

treball final un caire més proper a la il lu stració botan ica (fig. 29, p. s.) 

D'altra banda, quan feia servir l'aquarel·la, Sierra treballava a una mida 

més gran que !'habitual i els se us dibuixos van esdevenir composicions 

fiarais on combinava diferents especies, o si solament en representava 

una, la disposava com si es tractés d'un ram de flors (fig. 30, p. s.) . 
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Figura 27. Salpiglossis sinuata Ruiz & Pav. Aquarel·la. 

Figura 29.Jubaeachi/ensis Baill. Tinta xinesa negra 
acolorida amb aquareHa. 

Figuro 28. Jubaeachi/ensis Baill. Aquarel·la. 

Figura 30. So/anum heterantherum Witasek ex Reiche. 
Aquarel·la, 1969. 

ÜRK;INALS: INSTTTIJT BoTAN1C DE BAfl::ELONA (CONSELL SuPlRIOR D'INVESTIGACIONS (1EN11FKlUEs-AluNTAMENT DE BARCELONA) 
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A/tres tecníques peral color 
Si bé la técnica més emprada per Sierra a l'hora de fer dibuixos a co

lor és l'aquarel la, gairebé mai no practicava aquesta técnica en estat 

pur Alguns deis seus treballs a color, com Ja hem vist, só n dibuixos a 

tinta xinesa pintats a l'aquarel la Uns altres són resultat de la combi

nació de tinta xinesa de colors, tinta xinesa negra, retoladors i blanc 

de guaix Aquest últim el feia se rvir per representar les parts brillants 

del dibuix, el blanc immaculat d'algunes flors o la textura pilosa d'al 

gunes fulles (fig. 31) De vegades, el color de les plantes és difícil 

de reproduir només fent servir les aquarel-les per aconseguir-ho. En 

aquests casos, Sierra es «fabricava» el color desitjat a partir de la bar

reja que ell mateix feia amb pigments originals (fig. 32) . 

Una altra técnica que podria haver utilitzat pera les obres en 

color és el guaix, pero és gairebé inexistent en els dibuixos de Sierra. 

Solament s'han trobat tres dibuixos realitzats exclusivament amb 

aquesta técnica Tots tres van ser pintats sobre cartolina negra i, en 

algun cas, Sierra va refor~ar- ne els colors amb ceres (fig. 33) . 
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Figuro 32 . Plantes herbácies 
de l'alta muntanya (A) i plantes 
de la muntanya catalana (B). 
Aquarel·la i guaix. OmG1NALS: 

INST1rur BoTAN1c m BARCELONA (CoNSELL 

Surrn10R o'INvEsnGAc 10Ns C1ENTiF1QuEs -

AJUNTAMEN T DE BARCELONA) 

--4 Figura 31 . Embothrium coccineum Forst. Aquarel·la i guaix, 1949. © Fom: JoRrn V10AL OmG1NAL: 

INsmur BmAN1c DE BARCELONA (CoNSELL Su Prn1DR o'lmEsr1GAc10Ns C1ENTIF1o uEs - AJuNTAMENT oE BARCELONA) 



B 

I> Aquarel·les i pigments d'Euge
ni Sierra.© Fmo: JoR01 V10AL. ÜR1G1NAL: 

FoNs o'AoELA 1 EuGEN1 GoNzALEZ S1rnRA_ 
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Figuro 33 . Schizanthus candidus Lindl. Guaix. 
Ü RIGINAL: INSTITUT 80TAN1C DE BARCELONA ((ONSELL SUPERIOR 

o'INVESTIGACIONS C1ENTiF1outs - A.J UNTAMENT m . BARCELONA) 



1936 
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Flora de Cata/un ya 10¡ '/I 1 'º"" C:adevel l , P11 1s Fonr ' Quer 1 Pu11licat PI 

1937 \ Tinta xme::.c1 neg 1a ! (); ~(;,1~ :.. L: 1:;rn:u: Bo1r.:·:.c 0~ B,i..ric:Lt>:::. re Jr~ ~~LL SLIF'. fl"J(.'r 
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1937 

/n/c/ac/ó a /a bot/Anica 1 Pius Font i Que• 1 Publicat el 1938 I Tinta xinesa negra 
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1950-1960 
(; loo~ 1 '. 1t - lli.:11·.cllo.'> 111" ( :11111 CEi\Jlt,\I í l ---- --

HG. P 

/Jt 1111>/tl!'r/1111 !}, l1111rn 
l'l ant;1 l•:,l . 1 '.! . 
l'i11;l llli111a 1ia \111111·11 1:1110 

«Los helechos (Pteridófitos) de Chile central» 1 Moliniana, vol 1, p 71 1 Gualterio 
Looser 1 Publicat el 1955 I Tinta xinesa negra 1 ÜR1G1NAL UNIVERSITAT DE CoNCEPClóN (XILE) 

1 168 1 

Fi¡: JO 

J.~ 11•111ul111111 1•;>11i111!:0111111 

,\ 11 il•,\ iu p1it•ril.1, I'•" 11 dr• 11u ,1 1 '1•11:11 ~ 1 '1"" nfiJ11 , '¡, 111~ pur o1 mlo." r :" •" • 
.~h.1j " : t'\lt•rnn ,¡, uu:o n u n1 , ,,1,;dl , 1\1111 n 111 ,uln 1111:" IZ ' • 

«Los Pteridófitos o helechos de Chile (excepto de la Isla de Pascua). 
Parte I» 1 Revista Universirana: Anales de Academia Chilena de Ciencias Naturales 
(Universidad Católica de Chile), any XLVI, núm 24, p 213-262 1 Gualterio Looser 1 

Publicatel 19611 Tinta xinesa negra 



íoii,: .. 

1)ic11111roplf'ri~ 1111ud1 i¡•:irllt:L 

r-:" '12 

«Los Pteridófitos o helechos de Chile (excepto Isla de Pascua). Parte 11» 1 

Revista Universitaria: Anales de Academia Chilena de Ciencias Naturales (Universidad 
Carólica de Chile). any XLVII, núm. 25, p. 17-31 1 Gualterio Looser 1 Publica¡ el 1962 I 

Tinta xinesa negra 1 ORIGINAL: UN"'RSITAT oE CoNCEPOON (X1LE) 

1 Ombres, volurns 1 colors 1 
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Sinopsis de la flora chilena 1 Carlos Muñoz Pizarra 1Publicatel1959 I 
Tinta xinesa negra 





1972 

Chile-California Mediterranean Scrub Atlas l 1'1 . 1 W. Throwe1 1 O Bradbu1y (ed.) 1 
PublicM el 1977 1 Tinta :<lnesa negra 

1 Ombres, volums 1 colors 1 
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L'alta muntanya catalana: Flora i vegetaci6 I Josep Vigo 1 Publicat el 1976 I 
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1980 

La vegetació deis Paisos Cata/ans 1 Ramon Folch 1 Publica\ el 1981 1 Tinta xinesa negra 1 © rmo: JDl'D1 

V10AL 1 ÜOONAL: INSTITVT iloTANK DE BARCELONA (CONSm SuPERJO!< o'lr-MSTIGAC<JNS CrENTIFQUES - AlUNTAMENT DE BAOCRONA) 



1 Ombres, volums 1 coiors 1 

L'obra publicada a La vegetació deis Parsos Catalans, sota el guiatge de 

· l'autor, Ramon Folch, és la primera-executadaaCatalunya i de gran difu

sió- en que Sierra deixa pal esa u na gran maduresa coma dibuixant a plo

m r de plantes. En aquestes lamines tam bé demostra la gran capacitat que 

tenia per compondre lamines, distribuint les especies amb tanta dedica

ció que no queda cap espai buit entre elles que pugui trencar l'harmonia 

del conjunt. Aquest alt nivell de qualitat impressiona profundament el 

mateix Fo/ch que, en més d'una ocasió, Ji deixa palesa la seva admiració 

amb notes annexes a les il·lustracions (vegeu pagina 98). Tates les lamines 

d'aquesta publicació són fetes a tinta xinesa i en blanc i negre t:s el que 

s'anomena dibuix a ploma o senzillament ploma. 

Segurament, les característiques que van fer de La vegetació deis Pai'sos Ca

talans una publicació excepcional són les mateixes que fan tan inusual /'obra 

grafica de Sierra que s'hi presenta: és la primera vegada que publica un nom

bre tan elevat de dibuixos representant l'aspecte general d'arbres i arbusts, 

així com lamines on també s'afegeix la representació de plantes d'un mateix 

biotip. t:s en aquestes composicions on Sierra dibuixa l'aspecte general deis 

arbres i els arbusts, al costat deis deta/ls de les branques, els fru its i les flors (A). 

En les publicacions anteriors que hem trobat de Sierra, tret del California Me

diterranean Scrub Atlas, no s'hi traba representacions de l'aspecte general 

d'arbres o arbusts. Sembla ser que és en aquestes dues publícacions on Sier

ra explora per primera vegada aquest ti pus d'il ·lustracions 

La sistematica que Sierra fa servir per realitzar les lamines d'aquesta obra 

és la mateixa que després fara servir per treballar a Flora iberica . Prenent 

coma punt de referencia una /lista d'especies facilitada pel científic res

ponsable de /'obra, Sierra plantejava cada lamí na a partir de la documen

tació de que disposava, i en feia un dibuix acabat a llapis que presentava 

al científic perque l'aprovés, Amb el vistiplau definitiu del plantejament de 

la lamina, Sierra procedía a traspassar-/a en un paper adient per fer-ne pos

teriorment el repasa tinta xinesa, fent servir normalment com a eina de .. 
dibuix un estilograf El paper que utilitzava per fer les lamines definitives 

era del ti pus «Dibujo Gelern, de la casa Guarro. 

ÜR1G1NAL: INsmur BorAN1c m. BARCELONA (CoNSELL SUPERIOR 

o'INVEsnGAC10NS ClENTfF1ouEs - AJum11MENT DE BARCELONA}. 
A 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

El treball de Sierra pera Flora iberica mereix un comentari es

pecial per tres raons: la primera, la qualitat i la complexitat 

de les lamines que s'havien de dibuixar, algunes de les quals 

representen plantes que mai no s'havien dibuixat amb el rigor 

i el detall exigits per aquesta publicació; la segona, el fet que 

aquest treball fos l'ultim que va fer Sierra com a il·lustrador 

científic, i la tercera, el compromfs que pera Sierra representa 

aquest treball, pensat i dirigit a un públic especialitzat i molt 

crítica !'hora de valorar !'obra. 

Flora iberica 1 Santiago Castroviejo (dir.) 1 Publicar a partir del 19&i 1 Tinta xinesa negra 1 Ott1G1NALS: 

La maduresa i la qualitat professional que Sierra tenia asso

lides en encetar el treball de Flora iberica van fer que superés de 

llarg les exigencies de qualitat que aquesta feina li plantejava 

No obstant aixo, la diversitat d'autors -cadascun amb unes exi

gencies particulars a les quals Sierras'haviad'amollar- i el fet de 

tractar amb cientrfics que eren a molts quilometres de distancia 

del seu estudi li van donar més d'un maldecap D'aqufve la dificul

tat que comportava haver de fer rectificacions en els dibuixos, la 

qual cosa exigía un traginar d'originals entre autor i científic que, REIAL JARDI B0t AN1c DE MADRID (Co NSELL SuPERIOR o'INVESTIGAC10Ns CtENTír1ouEs). 

,., 1 
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1 Ombres, volums 1 colors 1 

a banda de produi runa despesa econom ica, compl icava el compliment que es descrivia, i no fos tant un reflex fidel d'u n sol i nd ivid u. A banda, 

de les dates de lliurament La major part de les rectificacions propasa- algun cap també s'hi sumava el mal estat del plec del qual havia de 

el es eren degudes al criteri en el tractament de la imatge (A) copi ar Sierra, que pod ia dificultar la presa de dad es i fer qu e al gun de

ta ll, important peral cientrfic, s'escapés a !'hora de fer-ne el dibuix 

En la confecci ó de les lamines de Flora iberica, Sierra treballava a 

partir de plecs d'herbari o preparacions botaniques, en molts casos 

e11v iats pel científic responsable de la descripció de l'especie Com 

co1· respon a tot bon il lustrador cient ific, la funció de Sierra era dibui

xar exactament el moti u que ten ia al davant, en aquest cas una plan

ta herbo 1· itzada, que en alguns casos ell hidratava mu llant-ne alguna 

part amb aigua, Quan havia acabat el dibuix, aquest compl ia perfec

tam ent l'interes de Sierra que fos un reflex fidel de l'especie herbo

ri tzada d'on l'havia copiat. Passava, pero, que en alguns casos aquest 

;nteres per reflectir la realitat entrava en conflicte amb l'interes del 

cientffic per mostra 1· un dibuix que servís coma «model» de !'especie 

' 1 '-

' ' 
• ' J 

' • t' ~ ' \ • • 1 
1 • • • ' 
. 

" 1 I • ' ' 1 • • ' ' ' ' 
' • • • ' ' 1 . 1 

1 ' 
1. 

No va ser aquest el cas de la planta que va dibuixar pera Gonzalo 

Nieto, el qual li va fer una preparació amb tanta cura de les parts que 

li interessava que quedessin representades arnb exact itud, que segur 

que Sierra no va ten ir cap problema a l'hora de fer-ne el dibuix (B) Mi 

rant els originals de l fo ns del Re ial Jardí Botanic de Madrid, aquesta de

via ser la ton ica general de bona sintonia en les relacions entre Sierra i 

els diferents científics col laboradors de !'obra, sintonía que va perme

tre a Sierra dibuixar fins al final de la seva carrera, i deixar corn a fruit 

d'aquesta col-laboració 870 originals realitzats a t inta xinesa, exemples 

d'allo que ha de ser la il·lustració científica de botanica 

~-{'1---
"'~~ .fr.vi\.J. 

o '\U~O Q • .fto.. H'-c+º tl 
A 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

·;_ J 

h , ) 
A 

(.11 ¿_ ~ 

~ 

E
L fons de l'ln stitut Botanic de Barcelona compta amb 531 lami

nes d'Eugeni 5ierra. D'aquestes, 169 són a color, i 3621 en blanc i 

negre Una part de l'obra, 286 lamines, es va adquirir després de 

la jubilació d'Eugeni Sierra en una compra feta directament a !'artis

ta; una altra part esta conformada pels 127 dibuixos del glossari de la 

Flora de Catalunya (A) mentre que la resta formen part de la cessió que 

!'editorial Ketres, per recomanació de Ramon Folch, va fer al fons de 

l'lnstitut Aquest últim diposit esta format per 116 lamines publicades 

a La vegetació deis Pai·sos Catalans i ha esdevingut una part important 

del fo ns, sobretot en l1apartat d'il ·lustració científica 

La primera part del fons adquirida per l'lnstitut esta formada ma

joritariament per il ·lustracions a color, gairebé totes pintades amb 

aquarel ·les. Malgrat el temps que Sierra va estar treballant pera l'lns

titut, el fons no reflecteix l'adquisició de lamines seves durantaquest 

període. La major part de les lamines són d'especies xi lenes que, apa

rentment, semblen originals de la Sinopsis de la flora chilena o de 

Flores silvestres de Chile, de Carlos Muñoz Pizarra Una investigació 

més acurada permet observar que la major part de les il ·lustracions 

són copies, estudis previs o recreacions de les publicades en aques

tes obres (B) Entre totes aquestes lamines de plantes americanes, 
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1 El fons de l 1 lnstitut BotC.nic de Barcelona 1 

J 

D 

E 

només s'ha trobat un original de la Sinopsis de la flora chilena 1 con

cretament el que correspon a l'especie Campsidium valdivianum (C). 

D'entre aquestes il ·lustracions a color1 només una vintena represen

ten especies del nostre país i1 si no tenim en compte les il ·lustracions 

de La vegetació ... 1 de les i28 lamines en blanc i negre que hi ha al fo ns 

de l'lnstitut1 només 85 representen plantes de terres catalanes. 

La poca informació que es pot llegir en cada lamina (dates1 refe

rencies a publicacions1 etc.) dificulta la possibilitat d'establir una pro

cedencia o destí de les diverses il ·lustracions. A banda de les cedides 

per Ketres i de la citada de Sinopsis de la flora chilena 1 només s'han 

pogut determinar vuit originals més dins del fans de l'lnstitut. Tots 

vuit pertanyen a l'obra Biosfera (vol. V) i corresponen a les especies 

Colliguaya odorifera 1 Arctostaphylos glauca 1 Adenostorna fascicula

tum, Qui/laja saponaria1 Quercus agrifolia1 Ceanothus leucodermis (D)1 

Lithraea caustica (E) i Cryptocarya alba -tot i que a Biosfera van ser 

publicades en blanc i negre1 en dues ocasions1 en les lamines de Lith

raea caustica i Cryptocarya alba (F)1 Sierra va pintar !'original a poste

riori . De la resta de lamines1 fins avui 1 es desconeix pera que van ser 

tetes i si han estat mai publicad es o no. 
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1 Oescobrir Eugeni Sierra 1 

Selecció destacada 

Les quinze lcimines originals de les reproduccions que 

trobareu a continuació formen part de l'exposició 

Descobrir Eugeni Sierra: les passes d'un il·lustrador 

internacional, inaugurada el febrer de 2010 a l'lnsti· 

tut Botcinic de Barcelona. És una selecció destacada 

del fons de l'lnstitut Botcinic de Barcelona a cura de 

Caries Puche i Alfonso Susanna. 

© Foros: JoRDI V10AL. 
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1 El fon s de Plnstitut BotO.nic de Ba rcelona 1 

Alstroemeria sierrae Munoz 
Aquarel·la directa sobre llapis de grafit 
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J Descobrir Eugeni Sierra / 

Tropaeolum po/yphyllum Cav. 
Aquarel la directa sobre llapis de grafit 
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1 El fons de l1 lnstitut Botclnic de Barcelona 1 

Ochagavia elegans Phil. 
Aquarel la directa sobre llapis de grafit 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Plantes metzinoses 
Aquare l la directa sobre llapis de grafit (algunes parts repassades amb retolador) 
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1 El fons de l'lnstitut BotGnic de Barcelona 1 

Plantes de les platges 
Aquarel·la repassada amb tinta xinesa negra 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

Plantes aquatiques 

Tinta xinesa acolorida amb aquarel la 
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1 El fans de lilnstitut BotC.nic de Barcelona 1 

Paeonia officinalis L. 
Aquarel la directa sobre llapis de grafit (algunes parts repassades amb tinta xinesa) 
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1 Desco br ir Eu geni Sierra 1 

Cordia decandra Hook. & Arn . 
Aquarel•la, b lanc de guaix i tinta xinesa 
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1 El fons de l' lnstitut BotOni c de Barc elona 1 

Flourensia thurifera DC. 
Guaix (algunes parts retocades amb ceres) 
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1 De scob rir Eugeni Sie rra 1 

Drimys winteri J. R. Forst. & G, Forst 
Aquarel la, blanc de guaix i retolador 
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1 El fons de Plnstitut BotO.nic de Barcelona 1 

Passiflora warmingii Mast. 
Aquarel·la directa sobre llapis de grafit 
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1 Descobrir Eugeni Sierra 1 

a) Ramonda myconii; b) Poten tilla cau/escens; e) Lonicera pyrenaica; d) Salix tarraconensis; e) Globularia cordifolia ssp. nana; 
f) Hieracium laniferum; g) Campan u/a speciosa 1 Publicat a La vegetació deis Pai°sos Cata/ans (1981) 1 Tinta xinesa negra 
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1 El fans de l'lnstitut BotO.nic de Barcelona 1 

d" l
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, 

{ 
1 

a) Silybum marianum; b) Urtica pilulifera; e) Carduus tenuiflorus; d) Dipsacus sativus; e) Borago officinalis; f) Hyoscyamus a/bus 
Publica! a La vegetació deis Pai'sos Catalans (1981) !Tinta x1nesa negra 
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l Desc obrir Eugeni Si er ra 1 

a) Rubus ulmifolius; b) Cariaría myrtifo/ia; e) Prunus spinosa; d) Crataegus monogyna; e) Crataegus monogyna var. Brevispina; f) Clematis vita Iba; 
g) Cornus sanguinea; h) Ligustrum vu/gare; i) Palirus spina-christi !Tinta xinesa negra 1 Publicar a La vegetació deis Paisos Catalans (1981 ) 

1 196 1 



1 El fo ns de l'lnstitut BotO.nic de Barcelona 1 

a) Quercus petraea; b) Quercus robur; e) Quercus canariensis; d) Sorbus torminalis; e) Fraxinus excelsior; f) Acer campestre; 
g) Tilia cordata; h) Populus tremula; i) Betula pendula 1 Tinta xinesa negra 1 Publicat a La vegetació deis Paisos Catalans (1981) 
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Entrevistes realitzades durant els anys 2008 i 2009 per Carme 
Puche i Caries Pu che (se cita el nom de l'entrevistat 
i el carrec o la relació personal amb Eugeni Sierra): 

(ARLES BENEDf, professor de botanica a la Facultat de Farmacia, 
Universitat de Barcelona. 

SANTIAGO CASTRov1EJOt, director de Flora iberica. 
GEORGE w. Cox, professor emerit de biologia, Universitat Estatal 

de San Diego. 
RAMON Fmrn, doctor en biologia i socioecóleg. 
ADELA GoNzALEZ S1ERRA, néta d'Eugeni Sierra. 
EuGENJ GoNzALEZ SIERRA, nét d'Eugeni Sierra. 
MARGARETE KuMMERow, esposa de Jochen Kummerow, company de 

feina d'Eugeni Sierra. 
W1LUAM LAWRENCE, professor de ciencies naturals a la Universitat 

Estatal de Bowie. 
Ruav Li:ivA, nora d'Eugeni Sierra. 
JORGE MIRA, exalumne d'Eugeni Sierra a la Universitat de Xile. 
JuuA MOLERO, catedratic de botanica de la Facultat de Farmacia, 

Universitat de Barcelona. 
GLORIA MONTENEGRO, directora del Laboratori de Botanica de la 

Facultat d'Agronomia, Pontificia Universitat Católica de Xile. 
CAROL P. MüLLER, enginyer agrónom de la Universitat de Xile. 
GoNZALo N1ETO, director del Reial Jardí Botanic de Madrid (CSIC). 
WALTER C. ÜECHEL, director del Global Change Research Group, 

Universitat Estatal de San Diego. 
ROBERTO RoDRfGUEZ, professor del Departament de Botanica, Uni

versitat de Concepción 
ANGEL RoMo, vicedirector de l'lnstitut Botanic de Barcelona. 
EM1u SIERRA, fill d'Eugeni Sierra. 
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Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya. 
Arxiu del Club Muntanyenc Barcelonés - Societat de Ciéncies 

Natura Is. 
Arxiu de la Facultat d'Agronomia, Universitat de Xile. 
Arxiu de la Fundació Carl Faust. Jardí Botanic Marimurtra. 
Arxiu de l'lnstitut Botanic de Barcelona (CSIC - Ajuntament de 

Barcelona). 
Arxiu del Reial Jardí Botanic de Madrid (CSIC). 
Arxiu Historie Provincial de Zamora. 
Arxiu Historie Rosa Sensat i Vila. Biblioteca de l'Associació de 

Mestres Rosa Sensat. 
Arxiu Historie de la Universitat de Barcelona. 
Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona. 
Centre de BiodiversitatVegetal. Universitat de Barcelona. 
Fons d'Adela i Eugeni González Sierra. 
Fons d'Emili Sierra. 
Hunt lnstitutefor Botanical Documentation. Universitat Carnegie 

Mellon. 
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S'han ornes les reterencies bibliografiques on va participar Eugeni Sierra i que s'inclouen en la cronología comparada, 
perno inferir en repeticions innecessaries. 

Amo, C; MORALES, R.; TELLERIA, M. T.; VELAYOs, M. (2001). Botánica y 
botánicos en Guinea Ecuatorial. Madrid: Real Jardín Botánico -
CSIC i Agencia Española de Cooperación Internacional. 

Amo, C.; TELLERIA, M. T.; VELAYos, M. (ed.) (1999). Bases documentales 
para la flora de Guinea Ecuatorial: Plantas vasculares y hongos. 
Madrid: Real Jardín Botánico - CSIC i Agencia Española de 
Cooperación Internacional. 

A1xALA, E. (2004). La quinta del biberó: Els anys perduts. Barcelona: 
Proa. 

AusTIN, R. (comp.) (2004). Intelectuales y educación superior en 
Chile: De la Independencia a la Democracia Transicional, 7 8 7 0-
2001. Santiago de Xile: Ediciones Chile América - CESOC. 

BENEDI, C. (2000). «Eugeni Sierra i Rafols». A: Flora iberica, Vol. VII 
(11), p. XI. Madrid. 

Bo1x, E. (1989). Font i Quer. Barcelona: Nou Art Thor. 
BoLós, O. DE (2000). Pius Font i Quer: Semblam;a biografica. 

Barcelona: lnstitut d'Estudis Catalans. 
CAMARASA, J. M. [et al.] (1988). Misce/.Jania: Homenatge al Dr. Pius 

Font i Quer. Lleida: Edicions de l'lnstitut d'Estudis llerdencs. 
CAMARASA, J. M.; CATALA, J. l. (2007). Els nostres naturalistes. Valencia: 

Metode, Universitat de Valencia. 
CASAS 1 S1cART, C. (1982). «Discurs d'acolliment». A: Doctor Honoris 

causa Eugeni Sierra i Rafo/s. Bellaterra: Servei de publicacions 
de la Universitat Autónoma de Barcelona. [discurs llegit 
en la cerimónia d'investidura d'Eugeni Sierra i Rafols com 
a Doctor Honoris causa per la Universitat Autónoma de 
Barcelona, celebrada a la sala d'actes d'aquest rectorat el dia 
21 de maig de l'any 1982] 

CAsmov1EJO, S. (1989). «In memoriam: Emilio Guinea López 
(13-V-1907/26-X-1985)». Anales del Real Jardín Botánico de 
Madrid, vol. 45, p. 391-393. 
(1997). «In memoriam: José Cuatrecasas Arumí (19-111-
1903/26-V-1996)». Anales del Real Jardín Botánico de Madrid, 
vol. 55(1 ), p. 3-8. 

DuRAN, X. (2004). Creu Casas: Un nom clau en la botanica catalana 
del seg/e xx, amb més de cinquanta anys dedicats a l'estudi deis 
briófits. Barcelona: Fundació Catalana pera la Recerca. 
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FoNT 1 Qurn, P. (1962-1966). «Werner Rothmaler (1908-1962)». 
Collectanea Botanica, vol. 6, p. 373-375. 

GoNzALEZ RooRIGUEZ, V. (2006). Pius Font i Quer: Una vida dedicada 
a la botanica catalana. Barcelona: Centre Excursionista de 
Catalunya, Secció de Geografia i Ciencies Naturals. Grup 
d'Estudis Botanics Ramon Pujol i Alsina. 

GuANsE, D.; DuARTE, P. (2006). Centre Cata/a de Santiago de Xi/e: 
Una historia centenaria (7906-2006). Santiago de Xile: Centre 
Catala de Santiago de Xile. 

MARTINEZ, J. A. (1983). «Gualterio Looser Schallemberg: Un 
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Posseir el do de l'art, posar-lo al servei de la 

ciencia i mantenir-se en aquesta posició al 

llarg deis anys. Apassionar-se perla botani· 

ca, fer-ne una manera de viure. 1 tenir una 

família, canviar de país, perseguir els som· 

nis a casa o en terres llunyanes. Aquestes 

són algunes de les afirmacions que es poden 

fer quan es parla d'Eugeni Sierra 1 Rc1fols 

(1919-1999), un il·lustrador i botanic que va 

créixer sota el mestratge del gran científic 

Plus Font i QJJer. Aquest llibre vol ser un tes· 

timonl, un cofre ple de pistes que val la pena 
" 

seguir per fer-se un retrat de qui era Eugeni 

Sierra i quina va ser la seva obra. 
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