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P RE SENTACIÓ

El cataleqque té el lector a lesmansrecullel treball d 'unaartistaúnica Suzanne Oavu.arnsta i íl·lumadora

oentíñ ca, Vil sorq rr del no-res: norn és resrorc tenac de Caries Puche i Carme Puche, el primer corn a

cormssari de l'expostció I la segonacom a autora del text biografic, han aconseguit treure él la llum una part

de la historia d'un personatge en igm~ t i c i gelósde la seva intimitat. l 'ertista va desaparéixer tan rapidarnent

corr va aparéixer. sense deixar escola. Peroa l'lnsutut Botánic de Barcelona hi va quedar un tresor de 387

il·lustracions, c(! les quals n'hem exposatuna selecci óque ha cosiat mol. esforc; roteseren mereixedoresde

fIgurar a primera Ala.

Deixo que el lector se subrnerqelxi en la vida de l'artista i en la descnooó técnica de lobra, i que hi passegi

tranquillarnent veient el (nnt excepcional de vint-i-cinc anys d'arnor per la botaruca i per la feina ben fe a:

revisanr elsnomsoennñcsde les 387 il·lLótracions, elserrorsque ruhe trabar no passen d'unadesena, un fet

que sella mentor¡ en un bo ante professronal t que resulta sorprenenr en unaaficionada. tsciarque Suzanne

Davit va treballa durant quinzeanysal costardel doctor PiusFonri Ouer, fundador I primer director de l'lnstt

tut, un boraruc irrepetible,que arnb el seu mierescientíñc i laseva pulcmud en la feinava crearunaeseo a de

la qual ens considerem hereus Serveixi aquesta exposrcl ótambé de testimoni d'una oportunitat tan única

com él rnateíxaSuzanne Davit: la síntesi perfecta entre un botanic genial i una genial artista.

Agrai rn a l'lnstnur de Cultura I'ajuda economice per desenvolupar aquest proiecte expositiu, i al Consell

Superiord'lnvestigacíons Cientifiquese supon Ierm que ens han donat durant aques s úlnrnsanys, I que es

por constatar en l'extraordinari ediñcl del nou lnstítut Boranic, que araacull la sala on s'exhibeix la col-leco ó.

També volern donar lesgracles a tot e personal de l'lnstitut, especialrnent a Núria Escué í Bak ells, Ana María

García, Neus lbéñez. sidora Manso, Luis Ramos i Ángel Romo, per lesforc I el ternps dedícets oenerosamenr

a I'exposició í al catáleg.

Alfonso Susanna

Director de t'tnsutut Botaruc de Barcelona



INTROD UCCIÓ

Ser Illusuador cienriflc 0 naturalístic és encara avui una mena de militancia que peques veqsdes es re·

coneix corn caldrla. Enel nostre país són cornprades, per no dir ínexlstents, les instirucionscíentífiques

que tenen en lasevapl¿lnl illa algun il·lustradoro ñlustradoradedicadaa facili ardibuixosperacornpanyarel,

treballsd'investiqaci ó,o simplement a dibulxa: especiesper crear o mantenir un fonsdirnatqesespecíaützat.

Tampoc cap de les carretes de d enciesnaturals o biolóqrques compren en els seus currículums amb una

disciplina com la il-lustrad ócientífica, que després rant traben a fal ar elsseusestudian s.un cap exerceixen

com a investigadors. Aquest oblír ha fet que les úlnrnes íllusu adonsde ci éncia existentsslquín lesque gelo

samentes guarden en antk s arxíus de jardins botsnics, museus, universitats o altres instítucions de recerca,

amagades de la curlosttatdel gran públic i nomésa disposidó d'unspocsestudiosos i investigadors. Només

la sensibrhtat i la predisposícíó per a la divulqaci ó científica d'¿¡ lgunes d'aquestes entitats han fet possible

lexpos.cí ópública d'aquestesjoies, tesumonisdu na pan de la historia de la ciencia en que anaven de la r- 1:

el nac nqor ós del dibuíxant í 1.1 descrípd ó dentffica de lespeo a Ista. Aquest és el casde l'lnstirut Botanic de

Bilrcelona que, arnb encarrec de lexposk i ó"Suzanne Davit. una il-l ustradora a l'lnstirut Botank;', ha volgut

posar en relleu una par! del seu fons íconoqrañc. en aquest ces el corresponent él la illustradors francesa

Suzanne Davit, treballadora de l'lostitur desde l'any 1957 ñns a 1968en que es vajubi ar, encara que él seva

collaboracróamb llnstitut esva mantenírñnsa la sevs mort Inesperada el '1973,

Perals qui hern treballaten lanecessana recerca de oadesper a lexooskr ó. haestar un plaerIalmatetx temps

un privilegi poder en revistar persones que van viure un deis períodes més epassíonents de la historia més

recent de a nostra ciencia. Ellshan estal , juntarnenr arnb elsfansdocumentals, elsque enshan ojudat a po

sar lIum en lavida d'un personatqe extremadament discret j arnb un sentit de la prwacitat tanaccentuat que

quasi ratllava lobsessló.TOl el que sabern de Madarne Oavit ho devemal testimoni viu de lespersonesque la

van conetxer.algunes norn és com "una senyora que dibuixava", i d'altresde molt mesa prop ja que van lenir

la sort de compartir acnvuots I moments arnb aquesta dona que tots qualifiquen d'amable i educada



Tates les ersones i entítats que ens han ajudat il esbrínar la vida de Suzanne Oavit consten en l'apa rrat

d'agra'iments, pero com a comissa i d'acuesta exposíci óvull destacardos nomsden tre torsels alnes prime

rarnent, e! de l'actue dir ctor de 'lnstitut Botanlc. Alfonso Susanna, direc tor clentífic de I'exposició, coautor

del texr que acornpanya els dibuixos exposats I sense el suport del qual no hagués estar possible aqu t

pro] ete; en segon Iloc, vull esmentar !'lú ria Eseué i Balcells, veritable arxiu historievivent qu ens ha facilitat

la ir formació necessana per tirar endava t una eeerea que ha estar Ilarga i complexa

Hem muntat aquesta cxoosk i óamb la intenció que sigui la particípací óde l'lnsutut Botaruc de Barcelona

a la celebradode l'Anyde la Ciencia ' arnb tr s objecrius ben definl s: el primer, destacar la importancia del

fons documental de l'lnstltut Botanic de Barce ona del qual aquesto exposició nom é .s una mostré: en

segon Iloc, donar a con éixer l'obra i la biografia d'una ill ustradora provinent del nón de l'art que va saber

quanyar-se un lIoc entre els rnés prestigiosos cient fúcsde la s va epoca; 1, ñnalrnent. apropar al gra 1 públic

una activitat tan desconeguda com la illu traci óde clencles naturals, de la qual S rzanr e Davit va ser una

gran especialista.Tots els que hern t eballat en aquest projecte esperem que aquesta exposlcló us perrnetl

acostar-vosal oersoratqc de Madame Oavit discretament, com a ella li hauriaagrada!. De la rnateixa manera

com ellava epareíxe en I'escenari denuñc d'una Barcelona en ebulltd ó i que, també discretarnent, va aba 1

donar senseque hi haguéscap [elle per a lesgeneracionsque la van sobrevlure:

Caries Puche

Comrssar Ilustrador cientínc





A12 rnal ti ll.3 porta litl barri pansenc de Mon l J) iHIl.a!~ 0 1\ Suzanne üavh r~ia les S{'~ cl3SSl:S(k dibuix,actuatment enc.jfd

ni ha 'ACóll.1eml( Chatpentier, QUe va ag3f3r ~l relleu de la Cot arossi on rautcra va l"St\JdliH. roto; f r3not.es-c fonlbon3 l19n l

tades pels postrnodernlstes catalans com lsidre Nonell (1 873-1 911), Pere

Ysern (1875-1946), Emili Fontbona (1879-1938) i Hermen AngladaCernaress

(1871-1 950), qu e poc després en va ser proressor". Tot i lespe-it lbe.al de

rescola,valla pena destacarque no va tenir la primera pro'essora dona ~lr' S

al 1910 - va ser l'artista novazelandesa Franees Hodqkms (. 869- 1947)- , en

un gest tarda que, rnalqrat to . dernostravaI'espenl orocressista de l'acade

mia.Traslladada al carrer de la Grande Chaurniere cap al 1870,va compartir

restada d'arristes oe tot el rnón que buscsven en aquest indret de Par's la

vida bohemia que semblava que nornésros possible él ad utat de lesIlurns.

Al maleix carrer s'hi podien trabar altres escoles on irnpartien c1asses artis-

l'

I

1

1

• S l IZ¡\~NE DAVIT CUR JOSIT Al 1 P ~RFEC C)Ó .

ENTRE L'ATELIER
1 EL MUSEU D'HISTORIA NATURAL

París vivla lefervescencla de les exposkíons uníversefs -amb la

inauguració el 1889 de la torre Eiffel i el 1900 del metro- I eslava

a punt de convenir-se en la capital mundial de l'art amb l'arríbada de es

avantquardes. Eren els anys m és brillents de la tercera república francesa '

deis9rons irnperiscolonials. Suzanne Oavi va n éixer a Parisen aquest clima

de prosperitat el 21 de jul iol de 1897. Faltaven tres aoys per tornbar cap a

un segle que es coneixerla per les guerres mundials que s'loi van portar a

terrne. pero de lesqualsencara no esparlavaalsdlarls, nomésa les reunions

d'Estat on elsqoverns preparaven els seusexercits i quips de guerra.Entre

1890 i 1911\ la pau prenda e el nom arnb Que s'ha batojar aque st final de

segle XIX i principisdel xx: la pau armada. Pero la petira Suzanne l.udonneeu
en el nom de soltera, no en sabia res, de tot aixó , quan creuava els carrers

de Montparnasse amb I seu bloc de dibuix sota al brac A una edat enca

ra adolescent. s'encaminava cap a 'Acadérnie Colarossl' 011 teia c1asses de

dibuix arnb nus masculins corn a rnodels, L:any en que va néixer Suzanne

Oavit va ser tamb é el primer en que les dones van ser adrneses a I'École

des Beaux-Arrs de la capi al francesa. Fins aquell mornent. les úniques al

ternatlvesque quedaven a lesartistes que volíen fer carrera eren esctasses
magistrals amb algun art ista o les escotes privades anornenades lllberals:

O'aquestes últirnes, la m és recaneguda va ser I'Académie Jullsn -fundada

per Rodolphe Julian el 1868- seguida de l'Académie Colarossi que, com la

seva alumna, ha deixat peques pistesde la seva existeno a.

Reconeguts artistes corn l'escuhora francesa Camille Claudel (1864

1943) o el pintor nord-arnerlcáMax Weber (188 1-1961),dicostal d'una llar

ga lllsta Que de moment és impossible concretar, van passar per l'Académie

Colaross, fundada per I'esculmr italia Ernesto Cclarossí i continuada pel seu

RII hornónírn - 2 veqades citat rili ppo-, tarnb é escultor. En aquestes rn a

teixes aules ja hi havien estudiar altres artistes de renorn corn els pinto rs

Paul Gauguin (1848-1903), Euqéne Delacroix (1798-1863) o Edouard Ma

net (1832-1883), quan pertanyien a I'amiga A ad érnie Suisse au Quai des

o rrevres. Arnb aquest bagilrge artístic iniciat a principis del segle XIX, l'Aca

dé .lie Cola rros~ i lambé s va convertir en una de lesescales més freqüen-

-a:=.:_ ...-~_-J ..
------~
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- ~UZJ\ N;'.'E DA\ ' IT ; C UHIO S;rrAT I I' EUH :tCI IJ •

escom lescultcr Emile ;\ ntoine Bour elle (1861 -1929) - que rarnbé Vil fer

cated!a a la (o l a ro $s i ~ , recordar corn l'ajudant d'Agusle Rooin (1840- 1917)

i el pacl ri arríslic de la mateixa Camille Claudel. Una d'aquestes va se la

fUI darla ,119 pel pinto barceloní Claudi Castelucho (1870-1927), just

al costa de laColaross; ar el norn dAcadé rnle Gral el Chau iere:' .Quan

SU7ilnnc Dav;t va comencar els seus es udis pictorks, ja no era necessari

dirigir-se a aqueste escotes si eres dona i volies tenir una formació artística,

pero cont ir uaven sent una alternativa a la formació m és conservadora que

es oonav a l'Ecole des Beaux-Arts: L'AC3 l ernie Colare si tarnb ées carac

teritzava pe tenir una polít ica de preus accessibles' . Jet ue devia facililar

renuada cJ ro olts artistes estranqers o d'aquelles notes. com en el cas de

<uzannc Daví t. que volgue sin tenir una formaci6 mes professional que la

q le esdonava a It cole l'Jational pour lesJeunes Filies - inlcia iva d I'Esta - ,

pero sense que les seves farnílies haguessi de ¡el una gran lnversi ócom

dernanaven les eseol de més presn i .0 1 1 I'j>.cadémie Julian, 5'explica la

Ilegenda, i rano enern aixi perqu é 10 l'her pogut constata , que quan

l'Acildérnie Colarossi va tancar les portes, la dona de Filippo Col" ossi es va

assabentar d'unesquantes inftdelitatsque el seu marit havie perpetrar arnb

alumnosde res aja.Davant la labia que aqucst COI' cixernent li va suoosat,

sernbla s r que va cremar to s eis arxius, deíxam aixi orfena !a mernória ele

lescola.El 1957, la familia Charpent ier va agafar les reqnes r el local i a ti al

ment encara acull alurnnesque valen fer de l'art la seva forma de vida.

Les cinc horesque invert ía cada ta da a votelie deisColarossi é 1'\'11 iCil

forrnaoó académica que scon ix a Suzanne Davit. La resta ' <, autodidacra.

Amb una base tecnica molt bona, la seva passió pel món natural ja prenia

formaen aquest ¡ateixosanvs, uan aprofitava 15rnatins lliure per ínstal

lar-se al l\t\use d'Hi t j ia Natural, on passava les horesdavant deis aq eris

dibuixant peixosexotics.Els treballa orsdel museu lo saludaven corn él una

mes de la família i els viqilants de la sala li feie cornentarls amk als: "Per

Déu, senyoreta, ja fa sis hores que treballal" . '0/101 els inicis de la seva vida,

ErnC' \ fOCcla rocst (a 'i.flt a)

vJ fu dar I '/'~a d rm i t'

Ch:1fp~ nl iN ~u(' portarla

el seur'lom i n SOl/moto

Oavll va~t ll ~¡ i1r. El <;("IJ

lIUhomonim · 0 FilipP(l.

eom319lJ es fonts

indiqlJl'" - (~ I f O"i.13tl

",:1e nlinUaf la !3 -:. ("'¡;

del seu a e a partlr de
1871,) . Fetos. Dcsco- equr.

F(l1'l5 rran{("')(' Fcntbona.

--- _._- - - - - ----------- - - - -------
I J. F. h!'/,F"(ILs., Dlcóollarro "RMoJ"s" de !U/ iS /,l S d~ C,c! rR,'rl ('¡."fJ, 813 ¡f!.lrf': ~ y VDIer.ciél, Ed j( iollS Catalanes I Gm"1 Er»[;j't'Jopo"!u;"-¡ VM l: l\ '9aO, p. 3.1?,

1 f.". Fl]r liDOIl ,.1" ü ; u isi dr:d ftl U.J6,'rl ISm e af/ is iic, ea, r.elo rvt. CurblL 19'1':> , p. 53.

4 F. For~ lEl'-"': ;"' , La cti~ del modcm~(Il(J ml/ro rie. ll.'UcclQna.C\J~ia l, 1975, (j , 54

I Cí l :t' í.! r l r,~ M:H¡:r lo':l. "ViIomllTlDI ,ho 1~(1óm i" Juk\rl ln P,ariS: Tñl,!8rJd¡~9 f Magazine. 136.mJIn. 1100. 1994. P.758

! ' Sü:n"lne D.=t'Ji1)' w ohra". Dm'llírro. ti denO\'C,lmbl' <JQ195 1.
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en aquestaelapa parísenca ja ens trobem arnb la irnatqe que defineix arnb

daredat el lpusd'il-lustrado ra que va se r: treballadora incansable, plena de

recursos autodídactes. amant de la natura i amb una forrnad óacadernka

Que li perrnena rrsslladar al psper d'una forma fidel i alhora parrk ular el

rnotiu que volia pintar.

BARCELONA, CIUTAT ADOPTIVA

Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, Suzanne D()vit tenia dio

setanys. Durant el ternos que el conflicte esva mantenir viu, mol

les d'aquestesacademiesque abanshem citar van tenir molt poca acuvítat.
l.eutó rta de l'inicl de la guerra es va anar apagant él mesura que les batalles

s'allargaven i el ternospassavasense trobar guanyadorso vencutsen elsseus

resultats, nom és baixes que el poble anava rebent cada vegada amb més

descenso! A París, la noticia de les rnobilitzado nses va rebre entre tarnbors

que re dob aven pels carrers. com explica un corresponsal de Lo Vanguar

dia: "Un hombrecito sin uniforme, con su tambor cruzado sobre el cuerpo

y sosteniendo entre sus manos un papel, leía con voz sonora y ardiente: Ci

toyem... Telegrama urgentísimo. Por decreto de presidente de la República

y por orden del ministerio de la Guerra. el alcalde de esta villa os comunica

que la orden de movilización general de losejércitosde mary tierra ha sido

decretada: el primer día de la movilización él contar del domingo día 2 de

agosto. iViva Francia! iViva la República!"6. Amb el decretde mobilització,van

arribartamb é lesnorrnesques'írnposaven alsestrangers que vlvien a Franr;:a,

sobretot als súbdits de nacions que donaven supon a í'alianca alemanya i

austrohonqeresa. enemics de la ripie Entesa on van fer torca Rússia, Gran

Bretanya i la mateixa Franc;a. Entre 191 S i 1916, alguns pa'isos que shavíen

mantingul neulralsvan passar a formar par! deis ImperisCentrals (Alemanya

i Austria-Hongria) i entre aquestshi havia Bulgjria iTurquia.Tenint en comp

te aquest context hostil no éseslrany que e recenl rnatrirnoni entre Suzanne

Luddoneau i DieranDavit,armenide nacionalitat urca, portésla parella ¿¡rer-

resneutrals com eren lesespanyoles. El 2 de febrer de 19'17, Dieran Davit es

va empadronar al primer pis del número 129 del carrer Girona de Barcelona

i, gairebé un any després, el9 de desernbre,Suzanne Davit esvaconvertir en

residen¡ de la Clutat Com al al rnateixhabitatqe que e seu marit,Oesprés de

casar-seamb aquest armení de pr.ofessió enginyer, Suzanne Luddoneau va

passar a ser Suzanne Davit, signatura que va conservar durant rota la vida i

que esvaconvertir en la seva marcaartística.

De Dieran Davil Cheriduan en sabem poca cosa: que era nascut a Kir

kagac; (dinsde la provincia de Manisa, a loest deTurquía), que eraenginyer

arnb una borra posició social, que no li aoradavagaire el camp i que,junta

ment arnb la seva dona,va viarjar per tot el rn ón.No hem pogut trabar cap

document que acrediti Ii) seva possible fugida del genocidi arrnenl perpe

trar el 1915 pel govern turc ni res que expliqui laseva aparici óa Paríson va

seduir de per vida lexcepcíonal pintora. Després de la rnort del seu rnarit,

Suzanne Davi va defugir qualsevol pretendent i va tenir sempre en la me

moria Dieran Oevu, de manera que va conservar el seu norn i va traslladar

les seves restes a una tomba per compartir, on desprésvolia ser enterrada.

Alguns deis resnrnorus que van conviure amb Suzanne Davit en recorden

alguna cosa, com lo doctora en tarmec ta Creu Casas' , membre de 'lnsritut

d'Estudis Catalans: "Ella m'havia di que e seu mari era una persona de

sabates nllustrsdes, que no hi havia manera que anés al camp, un home

de erutar . M'havia explicar que era rnolt ben plantar i que, efortunadarr ent,

li havia perrnes continuar pínrant: i deia atonunodameot, perqué quan ell

va r orir va poder víure d'aixó. Si hagués estar un home rnés rlqor ós, com

sestllava llavors, porser ella no s'hauria poqut guanyar la vida". La formació

artística de la seva adolescencia ' la llibertat que va tenir per continuar les

seves aficions predileetes -e dibuix i a natura- van fer possible ello Que

molt b éanorava la doctora Casas: la s pervlveocia d'una donil Que va en

viudar prou jove, alsQuarantd-vuit anys, tot i que no se'n portava gaire més

eje deu amb el seu rnarit. La bonan<;a económica de que gaudia el matri

moni - aixi es dedueix pel tipus de residencia adquirida, pels viatges i per

I I

f MArro , "Di;;,rin tl~ un r:.spectaéo'·, LEl V«ngurlldía, 25 d anos d~ 1914, P 8.

J Crcu Ca'Sa5 IS<art (Balcclona 19 I JI)Vl:t .!i ~ ( la prirT~¡a tltvla, do la clItool3 do botAP'Jica de la Univefsilat Aut6noma o!: Barcll looOil el l O?? Lp.s~p' 'Jes conll ibuclOflS a lo. bnoJo!~~ Cnl&:lI13 i be sica hFUl (.'"St:~ l tACrmeglJd.ll.s 00 SClilme."it rl't~ 1 ~ I J 1I<tlot Clt.-n(ihc.

sinó per la "" ;«tano 31 q'JC I\an Iingut p' (l; 1:1f()(lTIad ó d'uIla t:.S~9 bnolbgteAc:Jla!..-1ne 3mb projf!;cció irrterl18CionaL
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Aque:s t n a l'aspectc fjLJe"oreria 1.. Di'lgúnal

dt' Barcelona el 1930, qu ,m SoJ7LlM e Davn In
estava irttcqrada en diversos CLICl t~ i3(t i~, I¡ cs

de la ciutat. Foto: Descül 'legut_ Arxiu I j i~ t ¿\ ( ie

de la Cili1o! <Je Barrtl orl¡'¡ - A ~ 1( iu Fotoqtáüc.

la dedicaoó exclusiva de Suzsnns Davit al dibu ix sense ánírn de lucre- els

devíen aiudar en els anys que seguirien a la seva arribada a Barcelona I du

rantels quals Suzanne Davn es va po der relacionar am b figures destacades

del rnón arttsuc i intell ectual

EXPOSICIONS COL·LECTIVES
DURA1\JT LA REPÚBLICA

"La mstaurecró de la República ha ter possiblereprendre les Expo-

S'CIO!"'S d'Art que van aconseguir gran esplen do r des de 1907 i

fins al 1911 ". AqL,CSleS eren les paraules arnb qué I'escultor i col-leccionista

Frederic Mares (1893-1991) donilvilla benvinguda a l'Exposlci óde Primave

ra de 1936, en que Suzanne Davli va exposar una de les seves obres. Parla-

va d'un Ildrg recorregut que s'havía víst estroncat el 1923 pe r la dlctadura

de Primo de Rivera i que, malauradameru. tarnbé perdrra tol a la seva fo rc;:a

després de la Guerra Civil, La pr imera exposidó d'art coneguda a Barcelona

data de 1786 i va ser organitzarla per donar aconeixer elstreballsdeisalum

nes de l'Escola Gratu'ita de Disseny. Peró no va ser 'i r s al 1846 q ue rarr es

va comencar a exhibir de forma independent. seme barrejar-se amb altres

productos menestrals i ind ustr ials eom s'havia fel fíns al moment. L'Exposi

CiÓUniversal de Barcelo na de 1888 es va convert ir en el pum de partida per

a les exposicions d'art reg ulars que es podrien veure en els anys seqüents.

Lil pri mera Exposició General de Belles Arts orqanltzada per l'Aju l1 tamen

es va obrir el 1891. Duran! la República, les exposieions oficials van oassar

a dir-se de Primavera i es van organitzar de forma inínterrom puda des de

1933 i tins al 1936. Frederic Mares socupava de la presidencia de Saló de

Barcelona qu e al costal del Saló de MontjuYc -on s'emmarcaven els artlstes

--
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rnés innovado rs- ocupaven el desaparequr Saló de Projeccions" . Les Ex

posk lon s de Primavera eren ta l un esdevenlrn ent a la Ciutat Com tal: s'hi

donaven cita artistes de rotes les disciplines i estils I co rnptaven arnb el

suporr deis maxims representants polítics. Només cal recordar, per exem

pie, I ,~ presencia el 1936 del presiden de la Generalitat l.luísCompanys a la

inauqurao óde l cert am en.

Entre elsdiversosartistes que prenien part el! aquestes exhibicionstarn

behi havia Suzanne Davit, que des de la seva arribada a Barcelona havia sa

but introduir-se en els cereles arrístiesde la ciu tat, La primera referencia de

a seva parriclpacl ó en una d'aquestes exoosicions és il la de Primavera de

933. celebrada ent re el 20 de lIia lg i el 2 de julio!.Al eatáleg ed itar s'h i po t

leqir: "2C8. Colla. DAVIT. SUSAGNA. Girona, 129. Barcelona". A banda d'una

evident errada en el seu nornerigir al-una enecdota que la va acompanyar

tora la seva vida, fi ns di puneq le ella sign¿lVJ les can es índiscrtrnlnadarnent

co rn a Suzenn e o com (; Susana-oel cata leg de m ostra Ii] seva parrk lpadó

dins de l'apertat d'aquarel-les, una dada que sernblarla sign ificativa si renim

en co mpre qu e ella sernpre va pintar amb guaix. Tot i aix ó, les dívisions

deis salons no eren tan detaltisres com pe r diferenciar es tec níques fi n>a

acues r pum i d ivld len les obres de form a m és qenérica, ut ilitzant apartats

com dibu ix, pintura o aquarella. Durant els anys següenrs i fins al 193ó, va

part icipar en cada una de les ex ibici ons que es var fer, en I'ült ima d ins

l'epartat de pintura i arnb una obra titu lada Ftors.

L:Exposicló de Primavera de 1936 tancava les portes sis die' abans del

cap d 'Estat al govern republk a legalmem const ituit . Poe sabern de comva

I ~
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, SUZA NN E f)A VIT: C URIOSlTAT I P E HFE(:CIÓ •

U" rsdevelltmcnt 'Hthtlc . Duranr el lt trll}'} QUt' ti vitn portar .:o. rerrne l e ~ EXpos4CioM d ~ P' im. veriJ, SUL3f1ne DJ vil va

paftici¡lMen 16 rnajori... d'('dicioo >.Enlit primera (o (~(a Fia , hi veie.ul a >ülerflllil:Hde rs cre ll'in;:¡uguració eol 1933. emb la
pIC:sb clJ de lIui'j Companvs,A101 dft ta, una dr Ir-'; sale, oet Patau de la MetaHulgia 01'1 1;':) V',j r. e ltbr~ ( el \934.

FOlnc, : P( (t' l de R02ae.. Arxlu Hkréur de 13 CilJIJI deo Barcelona - Am I; f01091,Hk.

viure Suzanne Davit una guerra civil q ue s'allarqarta tir s al 1939. Dos anvs

abans de I'ini( del co nfücte í aprofiran t I() booanca repu blicana, el seu m arit

havia aconseguit la nadonalitat espanyola, aba nd onan la turca, i segura

menr tarnb é la va aco nseg ui r ella. Així es declara er el carnet de soci de l

Centre Excursion ista de Catelun ya on aparerx com "española por rnatrí

momo". Cató lica pracucant, pero amb parttcipaci ó publ ica en les actívrta ts

promog udes per la República, no és estrany -encara que norn és sigu i una

suposki ó- qu e el 1937 decid ís recu perar la nadonaluet francesa en un act e

de prevlsl óque li permetia so rtir del país en ces de voler torn ar a Franca o,

malgrat que es quedes, obtenir un cert nivell de pro tecc ió. Aquest cap ftc l

de 1" seva vida, juntarnent a b la Primera Guerra Mundial i la d ic tad ura

de Primo de Rivera, es converteix en un de s m isteris que envo ten la seva

bioqrafia. no soíarnent per la falta de documen s qu e acred lun la seva si

tuJció, sino per I'oblit voluntari a que l'arti sta va sote rrar aqoests anys. Els

conñdemsq ue Ii van ser rn és p roperso arnb qu: va passar rn és remps tenen

m o t presen la capacner de Suzanoe Davi t per pro teq u a historia de la seva

vida, per allunyar-se d'a quells qu e li leien qalres prequnt es i epropar-se a

aquells arnb q ui podio omplir les converses de bor anica i art, els seus temes

prefe rits i als qual s va dedicar ta ta la Vida.

LA MORT DE DIeRAN, UN PlThTT D'Il FLEXIÓ

El 26 de gener de 1939, Barcelona va caure davant len rada de is

nacionalistes a la du al. El pri mer any de d ictadura, la Ciutat Com

tal o tena un aspeete afusellat, on les bomb és i a construccló de refuqis

de ixaven veure les seves ferídes rnés profundes. Tot i aixó , al cap de pocs

dies alg uns aparedors de les bonq ues recuperaven una part de l seu encant
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Uncercle arti')tic per J to111 la
vida. Ourant Id seva estada ti

l'Agrupació d'Aqu i} reH i stt ~ dI:

Catalunya V4 dtixíH empn-m ta en
~IIJ U IlS. (iels sevs socis,Esel cas de:

Iaume Aorensa [Gracia, 1914.· 1997)

que' admirava de tal manera la seva
obra fin~ 31pUI11d'intent.H imitar-

/le I"cstil. Enaquest quaore la ln
eretal veiem rom F1crc:nsa Intenta
teflfOduir l'estil de rams que O~ vit

havia dibuix.;)l en diver;ic~ ocasions.
AI'ts.qucru. ~or tada dell 5..1Ón N)
cion;¡f de fa Acuarela. patroc:inól l pe'
I'AjuOl. meOlde Barcelcna el 19!><,

on Suaanne O~vi t V4 participar
I mJtg~s : C.Peche. A.xiv ce rAqru
pació IfAqu:u el hslt s t:t C;ral,Jnva.
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i les llumsdeiscinemestornaven aanunciar lescertelleres, araenfocadesal

nou régim que simposeva. EIsforatsdeixats per les bombés esconvertien

en una eXCUSil perfecro per a la rernodelació urbanística de tota la dutat i,

com ja havia passat amb els anreriorscanvis de reqim, els noms deis car

rers i places més emblernatícs cornencaven ase¡ mertelleiats per repicar-hi

les novesdenornínacions. Així, la casa de Suzanne Davi! va deixar de ser a

l'avinquda Carorze d'Abril - on s'havien traslladat el 1936- per convertir-se

en I'Avenida del Generalísimo Franco (I'actual avinguda Diagonal). Co en

cava una época de canvis, no nornés per al país, sino per a Suzanne Davil

que en e sorooerssisanys patirie la rnor t del seu marit i, per tant. esveuria

forr ada a adaptar-se a una nova vida. A partir d'aquest moment, elsdibui

xos serien l' únlca sonida que li quedava per tirar endavant, tar t des del

punt de vistaeconórnic com arumic. Un racionarnent doble, el seu: l'impo

sat per una postguerra Ilarga i dura i l'inevltable per la morr d'un mertt que

fin, aquell mament l'havia man í 19u .

El 13 de gener de 1946 va morir Dicran Davit Cheridjian a !'edat de se'·

xanta anys. Enterrat al cernentirí de Monlju'ic, el rnateix on més tard Suzan

r e Davi buscaría una nova tomba per deíxar-hi reposar també les seves

restes, Dieran s'haviJ converti t no solament en una relací óa la qual I'arnsta

seria ñdel ñnsalsúltimsdies- una actitud coherent amb la creenca católica

ferma que la caracteritzava- . sín óen ia seva única font d'inqressos. com

era habitual en un matrírnoni benestant d'aquella epoca. Per sort. Suzanne

Davit tenía, com a míním, treselementsa favor seu: unagran capacitat per

vlure en l'austerirat. unes bones relacions que sernpre la van ajudar a tirar

endavant i, encara rn és írnpor tant, un do per a a píntura que, lIigat a la

seva cepecítat de treball i aprenenratqe. la van convertir en una supervi

vent, pero també en una figura destacada de la historia de la il·lustracíó

científicaaCatalunya. La rnort de Dieran Davit. per tanr.esconverteix en un

punt d'inflexi óen la trajectorta artística de Suzanne Davit, ja que separa de

formacontundent una prí era epocad'aportacicns arristiques senseanirn

de ucre, que sovint regalava,deisseqüenrstrema anysdurant elsqualsfará

una prolífica aportad óa díverses ínstitucíons del rnón de la ciencia.

Es pot afirmar amb trancull-litet que Suzanne Davit era una dona de

recursos i contactes. Ja 10 havia demostrat en els anys previs a la mort del

seu marit. amb la participació en diversesexposícions. Fins i to pocs anys

després de la guerra, les seves obres havien format part de I'Exposicíón
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Ni1Clonol de Bellas Artes que es va celebrar a Barcelona el 1944. Aquesta,

jUnIarnent arnb 13 de 1942 i 1960, van ser es úruques Exposiciones Nacio

nales que es van por al a terrne a la Crutar Corntal, L'any sequenr formarla

pan arnbé del catil leg cle la celebrada a Madrid, seu habitual d 'aouestes

n)Ostres.Desap¿¡regudes les tan republicanesExposrcionsde Pri mavera,Su

2C1 11ne Davlt V2. mtensíñcar lo seva relació arnb un cerele artíst ic on des de

1<;l30 paticipava de forma activa, I'Agrupació d'Aquarel·llstes de Catalunya.

Ubicada actualment al CJrrer Dlputació de Ba rcelona,l'Agrupació d'Aquarel

listes de Catalunya va cornencar la seva histona el 1876, amb l'arribada a

BJrcelon,) del pintor qrrootIomás de Moragas(1 837-1906),que venia d'u na

IIM9" estada a Roma. Amb el seu retorn definttiu a Cetalunya. el pintor va

decidir fundar e aller Embut amb un grup d'arnics, arusresnovellsque vo

lien establir unesllnies mesrresd'acruaci ó Desprésde diversosalrs i baixos,

aquest cerele arusnc trobana el seu propt lIoc per donar a l'aquarella una

emile1l que no sempre se li reconeix dins del rn ón de les belles arts, Acru

alment, l'Agrupació d·Aquarel·listes de Catalunya r é una ae ivitat constant

amb un programa que ioclou tallers, sorndes prctoriques i exposid ons. I

compra amb un caraleq d'artrstes Que treballen l'aquarel-la amb tates les

possibíñtats; si usacosreu a la seva seu veureu que són infu ites (Dipulacló,

423, baíxos). Suzanne Délvit no va assistir mal cJ l'escola que l'aqrupcci óre

qentava. pero sí Vél formar part activa de les seves exposkrons coltecnves

des de 1930 i fins al fmal de la seva vida. t\ I'Agrupac.ió d 'Aq uare lltstes de

CHalunya encara queda gent que la recorda i afirma que ser ~pre s'inte res

sava per rotes les mam esque es feien deis seus socls i intentava anar a les

inauquracíons. Tarnb érecorden arnb cunositar un griln admirador de robra

ele Suzanne Davitque arnb e ternos esva convertir gallebé en un Imitador,

Jaume Florensa (1914-1997),corn esPOt comprovar en les if- lustracionsQue

encara se'n conserven (a la pagina 22 en teniu un exemple).

Aquest tlPUSde mostres pod ier clonar prestlqro ñns i tot serun íncen

uu per crear, pero no paqaven ell loguer del pis ni el menja que c.:llla pel'

viure. Segonsexplica la revista Destino en un reportatqe que se I va dedicar

el 1961 , Suzanne Davit es va rec cure dos anys a a Val d'Aran - terra que

coneixiaen profunditat i on va continuar anant durant tora ia seva vida- oer

guarir-se del cop rebut arnb la mort del seu marit i eSludlar la botanica eJe

les conrrades, La veritat és que analitzant els documentsque donen pistes

N {lIl1.

Cemet cid Centre hcul.".ioni"ta de CatalLln'/a. d'en Suzannt Davit 'la ser'SÓCi' (tes MI H146 fins. :l1 1962.
l nl () lg~ : Ar . iu delCeoue h t llr'iionisla de' Catcíonva.

Cor-lecrlves i indi...Iduals. El194>\ el Pa lau de I ~ Virrt ina :l('olliílt i XXV rl n i vt' (~3f i 11e 1.., fUlllb ció del'AgwpaÑó o"A(juard ·

li s tc~ de Catalunva. la mb motiu n'aquect, una exoosk i óefl lllie partir ipava Suzanne Da'.1!. AIII ,;¡r~ del,,; anvs cinquanta

I <¡e-i :<antíl.l"ílrtist3 II~ txpO'idI-hi di~'tfse~ ve:g adts de '(lIma collt ctiv;'l l el 1910 or.ri:'l k~ (\o rtc~ J una mC... tt=- il'\dividu..,1

de pin l uf C' ~ de bolet:.. orq¡mn.l.<iCM pC'"r 1"lm rilut Bot.7m it de B;UCf 0(1<) , foto: rero de Rozas (19~JJ _ Arxiu HI$tori( (k :¡.
C'i!Hdt <k8Zllcelcma - An:iu FotÚ'lpjii
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de la seva vida, no sembla del tot encertat afirmar que esva tecloute durant

aquest ter" 8S. Oua.re meses després de la mor! de Dieran, Suzanne Davit

es va fer socia del Centre Excursionista de Catalunya i poques setmanes
rnés tard WJ assistir a una de les reunions c1andestines que sorqanirzaven

per parlar de botán ica. tScen que des de maig i fins a setembre d'aquell

rnateíx any, es va installar als Banys dArues de la Vall d'Aran, on passava al

gunesprtmaveres i tardors. epoquesde rany en qué tarnbé freqüentava en

Ilargues estades el XÚ·; de la Mol-na i ['Hotel Adsera de la rnateixa localnat

Sí que sembla ObVI, per tant. que després de la mort del seu marit, lesterres

pírínenques esvan convertir per a ella en un petir refugi on podía dibuixar

durant el diil i estar acomoanyada durant elsvespres. pero sense abandonar

en cap moment l'acnvuat barcelonina i el contacte arnb lesínsntuoons per

a lesquals ve; cornencar a trebaílar.

ELS PIRINEUS, SEGONA CASA

E.staoe:s al Xalet d~ 161 Malina,

la dOClOIZl Creu C";;;Sil~ Ja hi

anava abans de la OutH 3 Civil,

SU L.i.nnl:: Davit hi V""J pas!.élJ llar

gu~ s. tt:mpolílde:s, i per al Centre
ExC'lJ r~ jonista de CatalunYí!
ti un del5allotjame-nts mes
cmbkrnátlcs de fa seva

assoetacló. Mal3uradamcnl, des
do no""mor<del 2006, .1 Xatet
dela Molina resta télnc;(~N
pe:~U d'{'5fondrament. La C2U~

podncn ser une-sobres 'IJOpt't~

"'l:nJ r¡,,~ .11 mornent no s'he

~lJt demostrar i jY-)l ser qoe
es pl:"rdi UI'l nets jfuJret'i rnés an

lies i ITI IUCS de l'fX( UfSior¡jsr:,e

catalá. A I'esque rra, la ñnestra

de' l'hAbit.1f"!ó de' I'Hotd AC!Y: r~

on s'estava SUZ3nnc Davi t i

des/i'on ocdía veure les~iSlt:S

de I.a Molina. Fot()'J ~ C.PlH:tk".

Quan Suzanne Davit ebria la ñnestra de la seva habítacíó a I'Hotel Ad

sera de la Mol ina, al municipi d'A p (Cerdanya), podia veure la mun

tanya oue avut ocupen les concorreg udes pistes d'esquí i que l'any 1943

tot jus: iniluguava el seu primer telesquí. Situa s e 1.575 m d'ak ada taru

l'Hotel Adsera com el Xalet del Cen re Excursionista de Catalunya (CEC),

nornés separatsper una penta ermita, eren un Iloc privilegiat per a les pn

rnaveres i les tsrdors, quan l'arrista pujava aaquestesterressequint le poca

de floració , per una banda, i a de botets. pe! l'alua. Rosa Pu'g coneix rno t

bé la historia d'aquestes terres. ja que hi ha viscut des de 194) i és la vídua

de Pere Adsera que, juntarnent arnb el CEC, esvan encarregar de convertir

la Molina en un Iloc on arribés l'elecrrtcitat. el telefon i I'aigua. Ella és qui

ens parla de la vida de Suzanne Davir a la Mal ina:"Sonia cada día amb un

cistell ói un bastó, pero teia excursionscurtes,Anavarnolt lenta i semblava

tenir algun problema a les carnes". Aquesta és una percepció que ratifica

el record de la doctora Creu Casas, la qual tar-bé havia compartir alguns

deis viarqes al Xalet amb Suzanne Davit. Com explica, "no sortfem gaire,

perque en aquells rnomenrs ella tenia difi cultats per caminar. Hi anava

cap al setembre I sortla a buscar bolets. /\Ieshoresella mateixa se'ls collia I

a I'hotel els pintava". Rosa Puig recordil que "segurament, aquí només feia
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els esbossos i ho acabava de pe rfeccionar él Barcelona. Sernpre de m éln élVél

IJ mateixa habítao ó. la núme ro 1. Jo la veía sobretot él les tard es, perq ué

devra aprofnar les hores de claro r per dib uixar. Al vespre, enceníem la xe

rneneia i a vegades rneniavern rovel lons fet s al foe. Jo tenia el co stum de

resar el rosan i ella ternbé s'h i ap unteva. Era ben creient! I ten ia aq uella

manera de parlar tan afec tuosa i tan él poc a poe. Era una dona que no

hevia molestar rnai. sem pre molt ag radable. Aqui tot s l'apredávern'.

Un altr e de is St' US Ilocs de reíug i habiruals era la Vall d 'Aran. Algun s

deis qu ad resque va present ar a les exposicion s co l-lecuves, com la Nacio 

nal de 1944, la porten aqu esta indicació d'o riqe n. Concretarnent, un deis

ernplacame nts a que va ded icar rnés tem porades van ser el, Banys d'Ar

rles, al terrn e m unicipal de Nau t i\ran . "Ouan veia una cosa maca davant

deis banys. sorna a rora a dibuixar, pero sempre mirava que no hi hagués

nmqú, era rnol t reservada". Així la recorda ROSélrlO Leja, nascuda el 1919 als

rnateíxos Banys d'Arties Que du rant més de seixanta anys van reqentar els

seus pa res. Ella hi va n éixer per casualrtat , en un de is víarqes que els seus

pares hi feien per treballer. "All á hi havia quinze hab ltacio ns", cont inua

Leja, "l tet es les banyeres eren él baix Ella sernp re demanava la rnatelxa

habi tació i no ens hi de ixava en trar. Di buixava a la taula. pero a rn és tenia

un tauler on recolzava el dibuix. A vegades anava a la m untanya am b una

gran carpeta i ern dela'que in tentarla pintar alg una cosa. Jo, si Ií prequn

tava. rn'ensenyavá el que havia Iet, pero no li agradava que li fessin gaires

p reg unt es. Ta rnb é tenia rnolta aneió per les p lant es med icinals i en sabia

moltes co ses, Un día n'havia co llit mo lte s i les va deixar assecar a fora.

Mentre ella era él I'habi oció va venir un senyor q ue tenia un laboratori i

Loa P UUl'1I00S ' PVA, 1. Sb, s )

395.• 'l...L1.& D. A.....~ - A RT1 AS 11298 M. l - L os 8 ..... os

L as 8 ...... . D' A RTI É S

A finals t.t ls anys u enta, aquest era l'asoecte que oterien dues d! les localrtats írecüentaces per Sura nn- Davit en les 5CVC~ CS(2 (!t5 p¡r¡rlcnqu( s: la IJ~II

Il'AiQu'}moq on hi havia el" B.anySde rrecós (;¡, I' t ~ r~ l} e r r..) i ets avui dcsar ílft:"i]lJts B;¡ny",[j'Arti<"s (í¡ '0\(1), íl l ~ V;;II d'Aran.
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va preg untal de qui r<> l les plantes, Son muy intere ontes, ern va die Ella

era 111 ,1 persona molt culta, es podia parlar de (O( arnb ella i estava al dia,

Is Bal1;/'; d ',u, ri ies, en ruines des de l'ince di LJe el 000 els va calcinar,

hav i(~ n estar visitats per pers onalitars de lN S els carnps del co netxem ent.

i el1 tre aquesrs tarnbé hi havia: oorser caSLalrnen t. Frederic Mares, que en

remos de la FeplJblica presidia el Sa ó de Barcelona de les F.xposlcions de

Pril1lavera 011 Suzenne Dil'.'it va part icipar.

La Va ll d'Aran no 50 arnent va ser un bon estudi per a les seves 11

íusuacions, sinó que ambé es va convertir en un espar de relactons on

Suzanne Davlt VJ coneixer gem com l'arqultecte Pere Benavenr, arnb quí

trebaí aria en diverses ocasio 1S. Na c t il Reus, Pere Benavem de Barbera

(1899-1975) va s r el darrer preside 1 de I';\ ssoclació d'Arquitectes de

Catalunya ¡ autor. entre d'altres. de la cripta de, ¡'esglé ia de Pompeia i del

corwent dels capurxins de Sarria, Peró l'arqultectura a norn és una de

les seves passions. I'altra er¡¡ la poesía que va conrear [: 11 diverso'; Ilibles,

a l ~I Ll n 5 deis quals van ser il'¡\lstrats pel Suzanne D i!"! ,! , com "/er:;c;,.\ I ctcses

de /0 Vol! (J:'\ran (1948) o Uibre ele caminaru (i 949;. Fn ,:q l.(" " (JOC ( ;;, os,

le'> publk acíons eren en neneficí d 'ahres tnstitu: '01'''' U i ('1r' rl n t'I, f) :~r (: 1,1

IC: Cl) [)SUu c(jn de 12 capella dedicada él la Milre , j I' ;',).::'u d, i,,' on1Sl"! ,oí, ,id

(ami de (,es, a a laVall d'/\Ian, i en el seqon, per ,:1:),nur l,:¡ I)Jrroqu ... l ce ,J

Divino Pastoril. de Sarrj,3,La ¡ ir(lej a que se'(') v;:; fer ( ''', L ) l h ::i ue';)( ;.1\ 1:';1" '!'I

ser bastan¡ excl J SiVil J n b un toral de no gairt' ';" l" rj (. ríos- (' 1' t S ( ' '',0111

plars, alquns dels qUdls i lCIo"en les ííroqrafies i x' ,¡y'anes aeoa rd es (J 111:,

pels rnateixcs autors. La relació d'arnls:at " TiL Pe," ;¡ ( ' [ I,W l T ,' :: I J('( I,' 1;; 111 

hé den ostrarra en (~ l (e l q ue :JQUCS l i V;¡ (p r "' 1:.I'oq J ' ~ rs I :)·':" !Idrn,.i J Ii (jI

uel ("C1n ~J1 (~ l.usoespanyol de t:arrn Je1,; , ( ; '1 :,'11 ¡\ m:', U I':: ,w;:n: treoallanz.

tiJ l COIII indica el Fons Pele Benavenr ::;Le sctuahneo: e~ ;_ c r-"er'! ¿: ,: I',¡'

xiu del CO!'/eg i Oficii11d',.<\ rqu irecl es C (' ~'(; I: t1 I') V:1. 1 " " '.("ve" .:?slades ,,1,

Pirineus \ ' i n ser oroflCoses i prolíii quE-\ l: er6 );'rn D'" , :)II',J'i¿¡ .) BarCf'loniJ ,

enC21d Que hc e: c', -: :c ':.'r 'ly : :r ;: "l r,',; ' ",II,C <!110 d:' 1«)r :: "l: :V ' " ''¡ rncn : ;;r'¡;: I. ~ ;

ncige(n'o Cl ;(J.'; ' ;· ( !~ ~1 \ : ~ ¡'t' ,I ) / ~ r [l ( ~ (1r} n: lJ (l','h:l (..l x : H J I:~d t .. ~ ( :r b C: p il":tdi. _ ~ ' tI _

A/ quilerle. i poeta. PC"J't Benavent

de Barbcl ~ {1B99 -HJl 4J\/3 ser un

dt~ ar:;t ;:HQuilec tt amb qui SU13M t

Davit 'ya trl:ball;v : n divt·rs..-:s,H: <l 'Jions

il-íustrnnt ~ lgun ',; cc ts seas Hrbrev df

JXlr~I ;t . ;¡ l g uns. dels QL.'ah s'editaven sense

amm ce ! lI cr~ j amb l'objcctio d'ajudar

.; Ii. !('("of'l\lrurció ft'algun !emple.

roto Üt:<,{()neglJl Arll;ilJ (1 d COI ~ C lJ l

.rAlqol:c-ctfSdeC~~ i1 lunV;j .

r i.h I ~ L d: l 1'; de neven tlf(' 1':(' I ~ ': (\ .

I m otge ; A! ~ l \ J dela ~1J n tJ ¡;¡ '""i o .<:J I I ~ íl l , ~ ¡'

----------

1 ¡~l u l'cdic1ó da Ver;-;o...· I f"I):;P-S ,j f, in v. ,;! ) , I'Ar,." , es van Jet' lJ" Inlnl~ 1renJd .: ..~rnfJla rs (I r l lC ~ sobr ~ PJ'l tlet'Q {J Irl Flmb Iltogr:aJlr.lS j II.lrogratu'ols eco.lotioos. 'J rn~ l .sl ~ n:l(IM [Jl~·h I:I',JI:';I:;'QU~.J t'IIaquc-s-t c;;,s ~It:n 'SL.:lann~ DtMt ~~ ,r ·" ¡es lifoqfah ':> 1M¡quel FrmR

~( ,(; ~l itogratlf!s. Ef' el tR.S d~ (/¡1J1e de carnrrranl. 'wl,:ló acolcl)ó.".ll S'W·Ci03rjI"l $1,..... Su:annoDa"ll va$el U(j ceo",l d Cl ql.Otlllta t:;(t! r1 rrllarSi

c;.:¡d:lll' d..x:lor Karl F~ust (lot i 7 de rlOvC/TIb/'e 0'3 1946.
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Caralunya. Fo u acusar de rebel-í ló militar i vaperdre rots elsseuscarrecs fíns

al 1944. Valla pena dedicar unes línies a un deis botanics rn és irnportants

que ha tingulla cul tura cientílíca catalana, iniciador de l'lnstitur Botank de

Barcelona, I que va establir uns forts IIigams d'am istat amb Suzanne Davrt

Alxi en parla ella en una de les sevescortes. 'Todavía no he visto al doctor

Fon :cuando paso mucho tiempo sin verle me parece que disminuyo.Tie

ne el doctor Font este magnifico don - para mí- de estimu armisdeseosde

estudio y trabajo; a su lado file noto un poco menosapaqada"! ' .Pius Font i

Quer (1888-1964) eradoctor en farmacia i llicen ctat en cíencíesquírn iques,

El 191ó havla estar nomenat naturalista aqreqat al Museu de Ciencres Na

turals de Ba rce lona, de qua rn és ard seria director, I des don orqanttzana

l'lnstitut 80 aníc de Ba rcelona ' 2 . El doctor Font i Quer fou tarnb é el funda

dor del Jard i Botanic de Barce ona . laseva acuvitat científica esta plasmada

en més de dues-centes pub icacions. Explorao ons, recerques, equips de

treball j un entusiasme que colncidia amb una bona capacitar de lideratqe

han convertir la feina del doctor Font -com sel'anornenava- en un impuls

per al món de la boráuce delqL; , va viure durar-: rnots envs tarnb é I'lnsti

tut Bota ruc de Barcelona, fins i tOIdesprés de la seva morr.

EN LA CLANDESTINITAT

"Don ( arios Fausr, mi mejor amigo: Sólo esparacomur icarle con
toda la emoción debída que nues ro Dr. Fom está ya en líber

rad.y no quiero decirle nada máshoy para no quitarle nada de toda la rm

porrano aque tiene la noticia anterior".EI 4 de juny de 1941, I'escripla! Nael

Clarasó enviava aquesta carta a Karl Faust. creador del Jardí Botanlc Mafl

murtra de Banes, Efectivament, el bo anle Pius Font i Quer havia obrinqut

la lhberrat condicional.despr ésd'haver estardetingut el 1939. El seu delicte

havía estat intentar portar a casa els alumnes arnb qui es trobava a Aragó

el juliol de 1936, quan va esclatar la Guerra Civil, creuant així el front cap a

El 1934 es va constituir l'lnstitut Boteruc com a entuat independent

del Museu, i el doctor Fon t i Ouer en Va ser nomenat directo r, Abans de a

Guerra Clvñl'lnst ltut BOlánic esteva ubica! a ledifrci del Museu de Ciencies

Naturals de Bdrcelona, al parc de la Ciutedella. En cornencer el conñlcte, el

docto r Font I Quer esvaadonar que aquella ubicocio esiavaexcesslvarnent

exposada als bornbardeios que destrossaven la cíurat.En un acre de previ

síó lrnpaqable. va fer portar tois els aterialsvaluososa una casa del earrer

San! Gervasi, on hi havia menys probabllitats que les bomb és fessin diana.

Aquest és 'ernpíacarnen on van continuar els treballs de botánica fi ns a

la seva detenci óel 1939. Un any m és terd, l'lnstirut Boraruc es WJ traslladar

a una oercella prop del Jardí Boramc. que tenia el seu origen en un petrt

jardí del Museu de Cre ncres Nalu rals que el 1931 havia estar traslladat al

Parc de Montju'¡'c. a seva aportaci óen jardins botantcs no es Iimitil al de la

11 Citrtolal doctor K3rl Feus del 17 oe II()Ve.mrWf~ dé 19"6.

•2' La 11 01 ....01de l'h\Stitut 9o t;',,,:c de B:!: (c:~I OfIa. pero. h2...ii cc rreoc at algu~ :mys abens 6 reouc Museu de CJéncies NallJr;ds I Afqu~.:lSog ¡a. clfsH cl ' 88 2 3mh It~ s cot 1eccioos qL'i) d oa.lul':lii;$li Fríill ::es.cM~(to fell l Peña.(1H 2- 1fJ(8 ) h H'iJ,'j de'lxal a l(sd ulát

J~ n tlrcl:lona. A paJt;, ó .aqll t:'S1 ónic (nu~eu. el 19 16 CQmM cariP.f1U~;;. :"..el l'! de remndelaclons -n¡)plJls.3d~s C1el Cal; le a t1\iunlameol de B:i1ceh) f\;) e-ntr~ ~ Is l eg'()fIulisles de I~ U g:.t i ct5 (epllbl ic:'jfl~ · · que con., ri~n pelJ al~ lres. grM S ml,J~ " S t..~ ~ :erH::ic s

tls turals de Catalunya.1,mes ~td, G.1nsti hl( Botsn ic t1e Barcelona.
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BftrC'l:lol"J lt__!.. dtl ..l3'~.~~.~_.__.._._ .. d. I ~ ~ . Z.

IN STITUT D' ES T UD IS CATAL ANS

Un.. de k "5 in" it;,:d orI'S

que s'enviaven pt' r a lc<¡

rewrlon... clarnleslinee Q U ~

conaven a te-me rlr:s de 13
InSl i l lJ('ió Cal íll ;;113 ;j 'Hi'Stol iíl

Na tu ra l, ~Il ZIl.jue$ltl 0(<:1 ';10

a casa de Suzanne üav.t.

Imatoc: Fon-,de b Jnstiturió

Cal;.iI.; r1 ;; d'fj :stó ri ;¡ Nat ur;;l.

Un 3~c:1~1 de IU:"f .

SUZ;Mr'',[' Davitu':; COm[l t r.f

amb d ':)u l.J l)r t d'u na (1 1': tes

gtan,;; ti~L.tre s íle 1..1 notánicc

ca talana. el doctor Pius Font

i OiJl'r (I Sf:t13- 1964j q~JJ: . ccm

1.:1: m:H tú :J; 3rl iHa expliClitjíl,

lid ser ~( .¡) d lJ una f0 1l1 de:

cooeu emem. pero tamué

d'rncrqia per tirar cndsvant

1'1'1 tl s nH)I11 (' l1 t ~ d i tíc i l ~ .

f oto: Descol'lt'::9lJt An:il.Jrk

I'InSl lt,ut B:') I~IIl C l1~ ea/l~don <:l .

DlilSTORIA NATUJ.ALINSTlTUCíO CATALANA

L.. I n l l (Il>CL.1C~ r ~ l" l \ d 'HH :b l l~ N.!lur"t cé 1 e ~n. l ~ Ih !!s ~e\JI II!Jli ~T, ! duo
no!'! !tI ~..~ eh 1&d ~I B :

d~~h" 11 dtl ri ~ Il ._~C , It_UCOJ..JJ1.11

~ do lo!:!.Q.•.ii..p..VU . 1l1-acmal .-3».<l••.
"') d. &tt nk':&1 Il l flP rI.l ::lf ~_, ... ._ _ ._.. _ _ . _

(jura¡ Camtal, sinó que rarnbé CJI sumar-tu el de Manmurtra al rnurucrpi

de Blanes, dins duna de les com arques oredílectesde FOllt i Ouer, la Selva.

El 1921 , Karl Fausr va cornencar la creació d'aquest jardí on intervinq u é la

ma experl a de I'il·lustre bo renic que tarnb éva ser el rnernbre fundador de l

pJtronat internacional que ha orosseouit [obra de Faust.

Quan el doctor Fo nt i Ouer va sortir de la preso, es va dirigir a I'lnstitut

d'fstudis Catalans (lEC),del qua l va ser mernbre des de 1942,voli a construir

una Societat CaralanJ de Biolog i¿I , pero des de I'IEC es va veure més ade

quat que forrnés part de la ja existent lnstitucló Catalana d'H istor ia Natural.

Existent, pero inactiva, com a mínim des del novernbre de 1937, quan se'n

coneix l'últ irn acte dccumeruat. l'activi tat de la Instit ció es va reprendre,

pero des de la clandestinita t. El 14 doctubre de 1945 es va po rtar a terme

la primera reunió so ta la presidencia del doctor Font i Quer.Al grup inicial '3

s'hi van anar afeg int diverses personalitats tant del món de la botánica, com

de leducaci ó i de la cultura en general. Suzanne Davit va anar-h i acornea

nyada de Noe Claras ó(1899-19B5), q ue a par! de ser un escriptor humo rista

me'¡ prolífic - actualment bastant obhdat pel món edrtonal- també va es

crlure diversos Ilibres de jardineria com Ellibro de 105 jardines, Consmsccoo.

enoettec tmeotoy cooseivocton de 105jordrnes y de,cripCión de IQ5 planta; má:

introducidosen jordinedo (1946) o Piarnas en 105balcones, en 105 POliOS Y en

el iruerlor (1968)" , HI ha alguns punts de con tacte entre Clarasó I Suz¿¡nne

Davit que devien unir-los de forma especial, corn aq uesta d ualitat ent re an

i ciencia o l'ausrerltat am b que dosificaven la seva vida privada - nns a IJI

pun e que alounes notes btoorañques de Clarasó encara marquen el 1902

corn a any de naixernent , q uan en realito! es el 1899, encara que mal no va

voler desmentir-ha 15 -, o tarnb é la , eva devoció oer la VJII dAran terres a

les quals lescr iptor va dedicar un lllbre" ,

I~ E:ls ess.stcnrs a aquesta reunió ven ser [mili Batalla. Ramoo Vlg LJ {."'S.. A n1c fl j de Bolos, a,iol de üotos, Pius FOílt i CUN, S3ntlélqo Uensz. Ral1lOll M~rgale( F"1.)ncesc M;]:;d 'v"IS. PlUdenci Sel f, i 1:1.J9=ni Sielr¡J,

l ' S¡;' ~l Q('lS 1.:: semblanCél D lb l io.y~f iCJ 1i);]'l>l w da fl~r P€'I)e Gral} (Hr bos), QIJe ¡.....clou un~ seü ,;nlc :' G de li'lols ei'lHe P.;5 qu,¡l.,; tr ob~1TI CIOnlC,J de ,!.''l/ IOS m.1h:s cronicos (194 5}, ~I (jrJ€ u€ pe1dcr el ¡lemPO (1 ( 46) o LA gl;;n ;:;.vell tl lra ne Uil hnmore pñqueño

Nove,'~ j'nr;O~ '~()cr8J (19 ,1? }

H l 'huII10f ist'i. (le LJi Codoroiz Pl] " rci.:;. 110 expl!f.3 molt fié 3 1'';Hticl<:, r¡'I l ~ h vil. (k diCill ('N o€l Clalil :<o.Ó. I.m ~enio I'1 I) mQtí:;\ICD en e-I C1!1,U;f)', rlibf rS, m'!1'"1.18 , f1o "'emt'l ~c -de~-e- rr l'~c 2(03) €-I'l 1~JC J\.fl· r;¡ 1.;! ls p.a l ¡ rr~ ' lts G'~ HlJ rf!c e l -:::a ple:f1:l tre-q,,¡"'Q(.s.: 'PDr Ijll lIl"O, la

COli 'I~tS "'-r. ió l1 CM $ 1) hiJa J':'cmto. "j l ;:¡ ¡H.::I.:.,"¡¡d OI1 tol¡;l: De ...e((];:3d n.?;f. IÓ f~l~ 899 ,D.c " '~l (<J .()d su ~6g u ndo ~ ¡'H..!l rltj o C(;l S~ 1 1 6l ¿Por q~ uLli:lÓ pa.!.'i il rfll :lr p :l(1 ~ U~ ~ IJ~ obi tis el de s'u <lbu ejd 1rl,811::!iWI.(O auu l), ('Q(¡· .. i n ll:c> l\ c'o Su flOt~ , bf l} ~n un ~etJ dó Jl i lt",) que no

lo er.:.? ¿I-\) t quedejó r;I(:ol:!- r ,:¡IJ ~] e- nt~ qlM:$IJ j~d\a di! : l J e:lmll~ fItD ~I r.: lil dI:!- IQ02? Cos.:Js SUYél'5i•• • S~ Cl 0t.:}'S d~ ~u Cil f iK 1er". fin~lrrlenl en ...a p M tf lfCu fe un ~ M i ::!biog rilf lCZl: · r\o~t C! ¡j 'a~ 6 era hijo d€ Enrique Clttlas.ó. esc u ltor aI:HTI<:l c o. d l5,rjpulo Clt:: Chc~

E!-n P,}fls , y ~ I u ~ iorrnó (:élebf~ ldl' artisticCl (.(I{ l lo ~, pill to.-e:>Casas y RusiñoLblt.ttlió I dI ~ C<Hlera'.> de f ,loso ;"';, '1Defec ho of!Jl B ;jf G~'on ;.¡ y Ma:u'l d Pcrm3ller~ h rHOtiempo en SIJi1i"l.. (Jcsde 110M !.', vi5iló (.;;SI tOOO 50 los p.;l íst3setJ rl~peo s. . Vi.3jd pOI ÁírW:;;¡j )' t, India.

hp.sla los tleintil '1cuat(Qaflos. En 193 6 :;;e diOa cooocel :::en ~ l J p, imer.aflo"'E::la en (:;:t i l""n, Flana s de Ce~ con b:. qlw oo l lJ\o'Qel PreMio ere J:?11 Sq~\J l l.bmf." n t~ se enlu~ (_Jó de I l eno ;~ 1::.'. '; c l iv id;~ .1 Ii le r, ':I ( i ,'3.. <¡<.l'] lf-! l!e'-,;; tia a Ip.'n,] la r un;.¡obf ,;;co rnrI Jf?!)1.i r(\' Tn::3S

C ~ ~ele n ta vo l l)mefl e5..pl e terenleffiefl h~ h l ll1\Q I ~s l¡co~ , :J. unque l3mIJiéll l" s hubo p-olicí.KO -S. {1Po ;H1k logí.:J s <1.::je~tos pn'¡ ¡J io~ y djCIl'Q.:.;., t1epap lO$ y I l a ~ t ¡} de hI J E:' r l(j ~ n'll~d ;:;. l ~s . F lJ e' ,3SlInE:;rnn coll,.Jmnislil <le ¡:W0nS3, dr;:¡m,} IUl gn y gUll)l'li'!Ota de f. n e y lúk \l I::,j¡JI1."

lO, N,CLIoR ... ',....), é.l l/tjllc Oe Ar.jI1, H~bO.
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1\ntic Mu>t'u de Cfencles tJtltul.lIsj ÁlqueCllogi;¡, al parede b Cnnacella. quans'aeomenavaMyselJMaHCllell en MM, .11

naturalista Irancesc oA a,tole-1I Pd,;:; 11812·1876).}.3quegracics;] les s~v('s cotleccioes s'ha03 crear el 1M2. rore: JO'$e~

E1mngtJ li. Arxiu Hi':.lorir ce 13Ciutat deBarcelona - Auju fotogrj fic Asota, llit.H' e u'actes ue le~ r(,ullions.pN a la 1t:l:Upt r¡¡

cióde I~ lnstitucio Cat.l l~ n.l d·t1i~tOr i;¡ Natural IrnatlJC :Anciude laImtitu6 6 Cal¡¡l¡¡na d' I~ IS IO t i~ lJ~rut~ 1.

La primera reunió en la qual Suzanne Davit va participar va ser I'orga

nítzada al JardíBotaruc Marirnurtra de Blanes, sota l'auspici de Karl Faust, el

1946. A aquesta trabada tarnb éhi vaassrstirla brbliotecanaManaSerra lach.

que va cornear ir una Ilarga amistat arnb Suzanne Davit. La doctora Creu

Casasera una altra de les persones habituals en aquestes reunions en que,

com explica, " 'únic object iu era parlar de botánica. Cadascú exp icava el

que esteva fent. Quan hi havia mésperill, el doctor Font i Quer orqanitzava

una exc ursióa algun lIoc en hi haqués vegetació ínreressan i alla asseqots
(élem la reunió, Pero Madame Davit a les excursíons no hi venia mai", En

caoví. sí que havla oíert casa seva com a seu de es rrobades, com a rnfnim

en queda constancia en dues ocasrons en el Ilibre d'actes on rigorosa ment

I arnb valentia es donava fe del que s'hl cornentava.Una va ser el 15de de

sembr éde 1946 1,com indica l'acta, "Tingué Iloc ¿¡ casa la Sra Davil , a qual

va mostrar als assisrents les seves magnifiques aquarelle s de vegetals". La

seqooa die del 20 de gener de 1952 I entre els seus assistenrs, una Ilarga

lü sra de selle persones. tarnb é s'hl trabava Margarida Masclans. mes ra i

també il lustredora científica, filia del borank i pedagcg Francesc Masclans

(1905-2000) i desp rés dona del doctor Oriol de 80105( 924-2007).Masdans

recorda amb daredat la primera 'legada que va coneixer Suzanne Davil 0 ,

més ben drt, la seva obra: "Va sera l'lnstuur Botánic. r i havra carpetes amb

rnolts dlbui xos (ets per ella. [ n aquell ternps, als anys cmquanta. ru havia

mol¡ pocagen que treball ésa l'lnstitut i,en realitat, passava el rnateíx a tots

els museus.Jo hi anava i si s'havia de dibuixar, díbuixava: pero si s'havia de

registrar llíbres a la biblioteca o ordenar correspondenoa. tarnb ého feia. I

ordenant cosesem varg trobar amb mollescarpetesde dibu ixosamb lami

nes de Madame Davit. Jo crec que en aquell emps els cientffics no li do

naven rnolta irnportáncia a lessevesil· ostraclons, que va ser mesendavant

quan esvan cornencar él valorar de ventar. Recordo la primera 'legada que

el meu horne ern va drr que l'anavern a veure.Va ser a casa seva, hi anavern

de tanr en tant i el rneu horne I rcpassava els nomsde les plantes, que no

lu haqu és cap falta als nomsclentífics.Allil hl :cr·'a una gran aula en dibui

xava Eren unes tardes molt agradables i partavem de mol es coses, pero

sobretot de botánica. Sempre va ser rnolt arnable, amb aquest parlar do ~ i

una mica d'accent que m'agradava. que li donava un aire tot afectuós". Un

deis records que M3rgarida Masclans té present és també en referencia a

ilquestes reunions clande-slines que s'havien d'orgal1i t2ar per poder parlar





• SUl .\N NE DAVIT' CURlO SITAT ) PERFE CCHí •

Una amiga entre cíl"nt ifin. la biblio

tecAria Mari. Serrallach ( l~o5- '~nl

\1..>1 ser una eonn ;amiga per ti SUZflll n.e

DaviI. arnDqul va <:om{)~u t ir ex.C'tJ rsiom.
i xerrades, potro que u mt-é la IJ~

>.judaJ efl rrlOments ecoe ómlcaeeet

b,ai)(os. p-er rxemplC'. al final de la seva
-../idll, comprant- li 3lguf1: t Sobres, "l a

Mari2 foo ñns 31 datrer rnomen( una

dona activa, moderna, ob( rU a IN

novt tal!.. al progre'> , i un2 professionat
Cll.cd Ient com o'h¡ ha coqoes.Va viurt

pienam~n1 l. St'IIJ proks sió fins a la

jubñacio (19M) , ¡o ta lm. nl 0<6i<:>6"

la Bíb)iol«.3 i als .seus lJ ').lJ ari~ (maJo

ritari3mtn t qulrhksr. com v~ escriure
AnTIa Maria Planer, que havia treballa!

amo .:lIa~ la Bsbhcteca de Oulrnlca ne
la Unr.,el 'iiliHde" Barcelona ¡ QUl" actu 

alment continua la seva tasca al Serve¡
de Cooneraclé bibliotecAria a I'Áted

de bjb r i,"c~u" del Departament de

Cultura de la Gener<llitdl de Catalunva.

F<'l t(); FOM de N~/d> Sen altach.

de boránka . "El meu horne, durant un ternps, va ser secretan de l'lnstitut

d'Estudis Catalans I ell escurdava de fer els sobres, molt pobres, amb que

serwrava la convocaroria Recordo que eren de color bleu, petits N'hi havia

un ptló i no espodien tirar torsa I<J mateixa b úsria Jo agafavael corxet.arnb

el nen. i en tirava unsquants en una b ústia: me n'anava al carrer de Salmes

i en tirava unsquants er una altra. I anava ten! lavolta finsque s'acabaven.

Quan quedavem. havíem de vigi ar de no entrar tots de cop al prs on ha

guéssimestablert a reunió, si coincidíem dos o tresa laporta, un sen'anav¿¡

a fer una volta j entrava una mica més tard, Per parlar de bot!lIliea!".

COMENGA L'ACTIVITAT

Noméshavienpilssal tresmesas de la mort del seu marit i Suzanne

Davil ja ilssislIa a les reunions c1 ¿:lfIdeslines que acabem de co

meritar. Al ea p d'un mes,ell 7 d'abril de 1946,esfeia socia del Centre Excur

sionista de Calalunya per reco anació del doctor Font i Quer i a I'agost del

mateix any Ji enviava una carta a Antoni de 8016s des de Banys d'lIrties on

escrivia: 'Yo le mandaba,en aquellosdías, unaslíneaspresentándole misex

cusas por raber ardado tantísimo en expresarle misgraciaspor lasp antes

que Vd. tuvo a bien de remitir para que yo las dibujara". És molt probable.

encara que no en tinguem cap docurnent. que comencés afer dibuixos

per a 'lnstitut Botáruc abans de la rnorr del seu rnaru. Pero és evrdent que

després del trist esdevenirnent, la seva activirst es Ve Intensificar i així es

pot comprovar en les correspondencies que constantment intercanviava

amb algunes de les personesque treballaven per a l'lnsurut Botank . Entre

aquesteses trobavael Ja esrnentat Anroru de Bolos (1889-1975), tarrnaceu

tk l botar ic,quee l 1934 vaser nomenat conservador d'herbarisde l'lnstltut

BOlanic i el 1939 esVilhaver de fercaneede la díreco ódavant l'absenciadel

doctor Font i Quer. Més tard va ser nomenat director de l'ínsrltut MuniCipal

de Cíé no es Naturas i e 1946 va fundar la revista Coiteaoreo Botarvco, que

en cena manera amp lia el b UI! deixat perCavatvnesio. una revista de bots

nica internacional que el doctor Font i Quer Inicia el 1928 i que va poder

tirar endavant ñns a I'any 1939. 'Trabajo muchísimo y con mucha Ilusión", li

escrivia Suzanne Davit desde Ba nysd'Arties, "trabajos artísticospersonales

y también láminas de estudiosde plantasmedicmalespara e Congreso de

Farmacia, Son dibUJOSlarguisimosy. cinco meses (están) siendo muy pocos

meses, hay que sacnñcar la cantidad en provecho de la calidad.Con senti

miento veo que no podré hacerni la mitad de lo que tenía proyectado",

El CongrésLusoespanyol de Farm.1oa que anornena en lii sevacarta es

va ce ebrar a la Universidad Complutense de Madrid entre maig I j uny de

1948. El quírruc i fíSIC gallee José Casares Gil (1866-1961) va ser el presidenr

d'un certamen que per primeravegada reunía elsespeclalistesde lota laPe

nínsu a.Dinsdeisaclesdel eongréshi havia una exposieió de Suzanne Davit

d'estudis de flora medicinal sota la direcció del dOClor Ramón San Martin

( asamada (1911-2006), dega de la Facultat de Farmaciade 1;; Universitat de

Barcelona,entitat que presentava I'exhibició a lil capi al madrilenya. él inse

guretat o potser lahumllitat 3mb qué I'an is éls'enfrontavaaaquests pflmers

treballsbotanics, lavan portar amostrar la sevafeinaa lantespersonescom

li fos possib e, fins i ta l tenint una eminencia per assessor com era Ramon

San Martín, que va ser membre fundador de la Sociedad Farmacéutica del

Mediterráneo Latino I caredratlc de Farmacognosla de la Faculta de Far

macia de la Unlversltat de BarcelonJ Entre aquests hi havi¿¡ el director del



Al9 u n~ dels arnks I c() Habo,;:¡ d (¡r ~ ¡',3bitu31,\ dt Suzanne ()a,,¡t r'S po(lr: 11 Vf'urt' en a ~ u~ t .a o l o9~a t i a uel curo; de bOfí!n;c:1QUt' ! 'i va o,'q<l nilJi1.I :3 1,-, Selva - t,:ua pI ~ é ik-: l3 d ~1 d!XtOI fll.'1l l

OIJI:I- el 1 9 46 ~ r;~ dOtl or¡.¡ Creu Casas (a:.s.t glJl1 a al mur),rr.üs ~( n & tallt (.11milj),Sf'og l,ir:tCJl p a la dreta. ñamon Mar(pl t'l, MltDrli de 01,)165, Oriol deBolos i Per!' 1~~~ rm t;rH;J f . Ala l il i'l il ~ L.ipe r io r

I ::o rnlJun harret, Karl aust : St'9lJifl t a la creta. un JCI"' !" Josep vlvev l-oto: fonv Pere Mc· rl i~rr.; l

Ja dí Boramc Manmurtra de Blanes, Kar l ['aust (1874-1952), e q . ~UZJI ne

Davit dedicava línies d'autentica devoci6 i fins i tot d'u n exc és d'hurnilltat:

"Otro otlvo de alegría me lo hadado el parágrafo de su arrareferei te ii lél

plan aAcokonrhp.ro speaoou«. En fecto. yo s Ipe que 1" pla Ha esa era hija

suya, de ella hice,pa a don Ramón San Mar in,variosestudios. t.1no me duo

nuncacomo se llamabaaquel eje rnplary yo me moría por sabe lo y,Sin e 

barqo, nunca me ¿¡ i:leví a preguntárselo. Asi Q l e, 1'1 urese l/d. mi emoción

<J I leer, por fIn, Acokonthero speaoon«, (ue me suer a a cantos celesi ia es,

Traté yo, en t 1i montar'a, con mi ignorancia, de lderulficarla (...JVd. me dirá

que sí, que soy una Ignorante. no soy nada científica -tan sólo una inspira

da- y, desde luego me hago cargo que la ínsplrad ó ) Pi) a la identificación

exacta de las plantas vale poqutsrrno".Ta rnbéel doctor Font i Quer, f\,(HOli i

de 13010s I el seu fill Oriol esiavcn entre els especiallstes <3 eui Suzanne

Davrt demanava conse!l El 29 d'Ll bril e 1948 escriu a Antoni de 8010s:

"Vino a VE'I el coniunto de plantas el doctor Font y corno me tie l e espe

cial indulgencia le oareci óagradable de ver.Me haría muchísima ilusión si

Vd..con Onol, pudiesen ver este trabajo, antes de manearlo a Madrid oO • •

Doy muchos pasos pues desearla que lo mejor de esta colección quedase
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aqu í, en el ambiente catalán que me ha ayudado a hacer estos estudios. Y

vengo a solicitar de Vd. lo siguiente: ¿Sería posibl e, ya que el Instit uto 130

r énico me ha am parado tant o para estos t rabajos, que él se qu ed ase illgv

nas láminas -Ias qu e pueda, ya qu e sé que tiene redu cidos cr éditos- pare

que yo pueda "lucir" qu e alqunss de estas plantas el ln stltuto Bot áruco las

ha encontrado exactas de col or, ambient e y característ icas exteriores?(...1

Yo "haría" precIos y focllid ades de pago: lo qu e me interesa, más que rodo,

es su apoyo m oral", Així va poder ser, tal com demanova Suzanne Davil , i

cinc d 'aqu estEs lamines formen part del fons actua de l'lnstitut 8or.3nic de

Barcelona. a resla, una trentena d 'il·lus racions, va quedar en propletat de

a Facultar de Farmácia de la Universitat de Barcelon a que, fins al moment,

les h() lIn gut penjades a les seves parel s de forma obl idada.

Obr<l ;¡ ••1 Facult. t ele ~. rm~ciA . Ramón

San M;¡ulín f1910-2006), en aQur ll mOn1enl

(19-17) d<9 ~ de lo Facull.r de Farmaci. de
14 Univrrsitat de Barcelona, va li.Jer..t I"el(·

j10sir ió \l ije' $ul armt: üavít va tc:ral Congl~

l u~o~ spanvo l de r il rma (' l~ . Actualment
encara sc'n conserven atquncs lamines. t OQ1

aquestes J~ Srmp'!rvi'lum Of()( hnnil! elJm la

dalú I Acokan l~c'a specw ¡'i¡i, l. l. die ta).

lm:}(ij e~; L~rTl i ne5 1ie la fa c:ultar de: Farrnácia

lit la Utli\'erSt(ar d ~ Barcelona, Foro San

M';ltin: fCil\ MalliJVictoria S;Jn Mz.rHn.

UNA NIT A L'AQUARI

"Jo m'hi vaig entusiasmar des qu e vaig veure que co rnencava

a pin tar. Pero com pinta, pen sava, ooues; peix ré vida!". explica

Pere Arté '7 sobre a primera veqada que va veure els d ibuixosde Suzanne

DaviL Enaqu e I rno rnenr, Arté sestava especrehtzant en ictioloqla - branca

de 1(\ zoo .oq.a que estudta elspeixos- i havis en trar a formar par del g rup

de becarísq .re el doctor Frilncisco Gard a del Cid (1 897-1965) havía reclu

ta per a la creado d e la Secció de Bioloqra Marina de I'Institu t de Broloora

Aplicada. creaf el 1943 pe l Consell Supenor dtnvestíqacions Científique s

(CSIC). "Érem vuit, comp ant els doct ors Buenaven tura And reu i Ramon

Marg alef, desstortu nadarnent rnorts, que felen de pro fesso rs", co ntinua

exp icanl Arté , "aquest va ser el grup del qual va néixer el posterior Insurut

d'lrwest rqacions Pesqueres". Els pnrners passos d'aquesta Secció de Bio

logia MM ina es portarien a terrne el 1949 en un curs (J Blilnes, per al qual

KMI Faust havia ofert les seves mstaltacíons del Jardí Botanic Manr lurtr il .

"Va ser precisament llavo rs quan jo vaig conerxer Madame Davit. vle la

va presentar García del Cid i cm va d ir: Min. aqu esta senyo ra és pm ora I

pintara pei xos, busqui-ll peixos. Així ho vaig fer. Madame Davit venia dos

cops per setrnana a Blenes, ja reníem els dies acordat s. i jo i buscava un

peix perqué lu t reball és Al pr inc ip i era molt f¿¡ cil, és ciar, encara s'havien

de 'er tots . Pero a mesura que passava el ternps la cosa es co rn pllcava,

perqué ivladame Davit va trebaltar en eis nost res pe ixos fins que va morir",

Ob servador constan t de la felna de l'artista, Pere Arte comenta la seva

impress ió sobre la seva manera de dl bu ixar: "Ho (eia d'una forma extraor

d inaria! Allóque veia, aíxí ha reflect ia en el quadre. exactarnen í! Per exem

p e, per e assificar una especie de peíx es di u, l'aleta dorsal té ent re divu it

i vint-i-oos radl s. Mol t b é. pero si vest e li po rtava un peix que en tingué s

vínt-í-dos i despr és un alue de la mateixa especie que en tingués divuit

ja li costava accep tar-ho, pe rqué i faltaven qu at re radis. S'h i úxava mol l ,

era una co sa merJvellosa", Pere Art é parla des de I'experiencia d 'algú que

ha treballat ne n ta-nou anys al (SIC en aqu esta especiali tat i, com ell ma

teixa afirmJ , "he vist moltes 11,lustraClons de pe lxos, pero Cilp com les de

Madame Davit . Ella era realista, sensata, els peíxos que pin tava es podíen

classlficar cienríiícarnerl1". Aixo tam bé era possib le, sense posar en dubte

el bon ter artístlc de Suzilnne Davil, perqué Pere Arté es preocup ava d'ln-
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Pintar al nat ural. Oib'J i:.:.a c!~~ nrenem ccm a model les.que hi haviaa l'untlc aquarlde l'lnstüut de Ctenclesdel Mar. aqUt~1l:'S morcncs 1MuruC'lt()hC'IC'1W~ están acompanvadesd'un carqcl errnitá amb una anernone a Id closca lDorda/tu5 íJrroSiO,r) o d'una

(;()f1Quill.il de Santiaqn (ffl len 5".), (ntre d·alt te~. ('Om es pot vevre íl líl il lu5l ra6 0 (f~) . Cúmpletell Q(jUe-st i) m tb ll a (i"al1irnílls rnílr ins dibu i1l8l Sper ~ul;~ nn e Davit una '}i¡li ll (Sejl ;o M1J(ÍIN'J/ is) (e), IH\ C:W lolr t ~ I, d - ;) "¡ c:~ (Cypl;' C'C05s: i~ mio} (ct un oiotat

HobrusbrrgyJtlJ) (O i <)1 tan,; ele 1i3 p~gina e ~flíJC fi2) I un" mU(lid~ {Munido tf'nu imiJ{)olH: l. SOt4 .aQUl"".. tC's li lli e"i, di ton.... una escórpura de C'?p rolq (5Cúrpacrra ~Clofo) . Imatqcs: t: Pur t'c. Fons (! E' I'IWJ 1i t LJ l l1~ ('1t>~ C1t::<; del MZlrde:' Ba-celooa.

dicar-li els trets més característics de cada especie. També era l'encarreqat

de preparar-ti els models i de renovar-los en cas q ue es fessin rna lbé. Cam

recorda, "se li havien de posar les aletes esieses am b unes ag ulletes, per

qué aouantessin, que l'aleta pectoral no q uedés enganxada al coso Si no,

te Idpintava enqa nxada. és ciar. Jo hi posava un tapet de suro sota l'aleta

perqué se li aouant és oberta, així tenia la sensació que el peix es movía i

ella íeia rneravelles!".

El 1951, despr és d'una exp ansio de la Societat de Bio logia Marina amb

equlps d'invest igador s a Blan es, víneros. Castel ló i Vigo, el (SIC li va can

viar el nom pel d' lnst it ut d 'lnvest igacio ns Pesque res arnb ell ideratge del

doctor García d el Cid. Finalrnen , el 1957 es va const ru ir a la MUl1tanyeta,

dins del distr ic te de la Berceloneta, ellaboratori de Barcelona que passaria

a ser la seu central de l'lnstltut. En aquest nou edilic i Suzanne Dav it devia

trobar-h í reeords de la seva joventut i d'aquells matins al Museu dHistor ia

Natura de París, ja q ue a la planta baixa s'havia habilitat com él rnuseu

i aquá ríum oberts al públic. Com Arté exp lica, "un d ia em va dir: Pedro

-ella sempre parlava en castella-. qu iero pintor /05 morenos. t.s ciar, p intar

morenes vives és rnolt difícil i poder-les posar com a model. perqu é sern

bl in vives, és pract icarnenr irnpossible, perqu é s'aíxafen. Jo li vaig dir qu e

teníem morenes a l'aq uari i s'ho va estar estud ian!. Sí, los p intaré,em va d ir

finalment. Pero, qu an les pod ia pln tar? Dones, quan no hi hav ia níngú ! Jo li

p reparava tot, el caval let, la t aula, i quan l'aquari ja esteva tancat al públic,

li delxavem els llums encesos perqué u eballés. Jo ja sabia q ue me n'havia

d 'anar, pe rqué si h i havia alg ú no trebal ava pas, Pint ¿¡ va en (¿¡Vil lelo IJm 

bé sob re la taula am b un tsul ó. Les morenes que va pintar són una mera-

l' Enlte d'aures, Pc1 r.: Afié es l'atno r de I I' bí~S COtl1 AClJ<irtoJog(¡;.(I 97/¡), onncto r cienhl f : dt":: pubk, t.1ow; cOn) l'Em;icJopodrB de!14 "'~&<-'i:J (Eddomll V~ rg;:sr $, 196 7) i trfld lJclOf cJ 'obrc!' com FJ0I6 y liirJne de la:; ribe ras m·í iJl n iJS (Dol, tf{:c$,E4JcU.2rll L~ : 1954)
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vella.. El lons que representa l'aqueri la ésm és lnterpretaci ó. Pero les mo

renes són vives com ella vol lal". Els quadres que Suzanne Oavit va pin ar

durant rota lavida per a rlns tnut d'lnvestiqacíons Pesqueres - desde 1987

tnstuut de Cienc ies del Mar- continuen en aquesta instirucl ó perfec a

ment conservars I alquns d'ells lIueixen exposats en un ampli passadís da

vanr de 12 biblioteca, Algunes de les mesde quaranta tamínes que encara

es guarcen es van uti lltzar alguna vegada per él la publk ítat de l'aquari a

través de reproduccions o d'ad hesius per a's cotxes. Per a la inauguració

de l'entic aquan. van col-locar es rrullors al vol .a-u de la rotonda que dei

xaven les columnes que aquantaven el diposil AII¿¡ van es ar exposades

duran! molt temp s j en queda t'anecdota que Arté explica' "Estaven tan

bé aquelles píntures que a veqadesvenia gent que votia comprar-les. No

salues els havíern de dir que no, que eren de l'lnstitut i de tothorn, pero

no per vendré , Ur a 'legada, va venir ur ser yor suec investigador i es va

er emorar d'un perx. No hi havia manera que marxés sense el quadre, al

final ensva dir Que Ii era igual, que n'hi venguéssim qualsevol Pero, és ciar,

el pobre sen va haver d'anar arnb el cap cot i sense lamina...".

M tlc 3G,uari de 1'lnslilUt d'IM t'StllJi:ldcns Pcy,¡IJt rcs, ¡:¡ClUAI Ir.'itllut de Cjel'\CI~ lJel M(I;', ublta l 3 ItI Barcdonc:t<I de' 14:

Cillt.;.t Camu l. fero:Ot s.t'Or.eguLAf)" ill den fl')(itU! d(" Cie:f1( I("Sdl'1M~ { ,

LES ATENCIONS
DE L'INSTITUT BOTÁl"\J IC

T reballs personals, peixos per a l'lnsrltut d'lrwesrlqad ons Pesque

res,partkipacló en exposklons col-lecrives, íuoqrafies per a algu

nes publkac ions luerarles ¡ una forts producció per a l'lnstitut Boranic de

Barcelona.Suzanne Davit era una reballadora incansable que sequrarnent

lambé esdevia veureobligada a una certa activitat per cobrir lesdespeses

que contro lavade forma orqarutzada i severa, L'únic sou que se i coneíx

és l'establert per ' l'Ajuntament de Barcelona en fund ó doñ cíal del grup

d'obrers fixosen p anül a per a l'lnsti tut de Clencies aturals. Dara de 1957

i contempla una paga anual de deu mi pessetes. En aque ls temps, una

familia de classe mitja, podía gastar anuelrnent ben bé el doble d'aquesta

quantita .Tot i que Suzanne Davit tenia costums austers. viure a la Diago

nal, mantenir una senyora que tora la vida li vaanar a fer lesfemesde casa

I pagar els constantsviatges a aVa 11 d 'Aran no devia ser facil amb aquesta

quanutar. Pero, en canvi. síque podía representar un bone paga SI renim

en compre que el tracte a b l'lnstitut no era tancat i amb ob lqacions

estnctes. sinó més aviar flexible, I la cornprorneua al lliurament duna serie

de laminesanuals senseque aixó slgninquésuna exclustvitat pe, a l'arnsta

que bé podla dedicar-se a altres empreses corn hem pogut cornprovar El

1967, el cartee doñclal a l'lnstitut Botanic es va convert ir en el de conser

vador de lespeo aluat de Cultura, no sabem SI amb una pujada en la seva

retribucl ó com sernbla que hauria dofe rrr el canee. Si rn és no, el que es

por assequrar és que aquest Iligam contractual arnb l'tnstitut Botanic de

Barcelona i va perme re en pan dedkar- se de forma exclusrva a la seves

grans passions. la prntura i la natura,

Lec; relacrons amb l'lnst itut Botanic van cornpor ar el que podríem ano

menar un trafic de plantes, en el míl or sen it de lexpressíó . Corn explica

Marganda Masclans, "quan telern excursrons, si trobave alguna planta

d'unes característiques especials, I'agafavem amb mol! de comple i un

conserge de l'lnst'tu t hponava a Cusa seva pe/que ella en fes els dibuixos.

També podien s r plantes del mateix Jardí Botanic, que ella dibuixava en

dlversesepoquesde I'any".Aquest ma eix procés també esportavaa te e

quan passava lIargues tempOIadesa laVa 11 dAran, en una dlreccíó i en una
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(r(Sfjlle(('3 a l1,ela: L CI:U,IRan!ólOqUt l , Plus Follt ¡ aUN,

Orio' de Bolos. Pere Monl..("rr~1 i "f RYO(,;t 11~ Braun-Blan
qlJcI.Asobre, el Pancrol;ummo,;l;lfuJI1trtur SU/ done O~vi l

va diblJ i..:¡ r t l'\ 11Mde les sevcs estadcs 3 13 Vdll d'Aran,
-oto Ot'5t cne!]lj l. F(',,"l', de rlrls.litlll BOl3nir de 9~ rtdol'1 :.3

Irm:lge. C. Pu·rhe:. FO....s dI': l'Ioslitut (i.o l2nic de Ba~ celoi)a.

ahra. En una carta del 1950 a Antoni de Bol6s, en aquell moment director

de l'ln titur, lil rnatelxa Suzanne Davit en deixa constancia: "Ayer recibí el

envío suyo de dos preciosas plantas que llegaron a mis manos en estado

perfecto [...]. Aquf pinté el Poncrotium mo ntunum , mejor dich o os frutos,

que por curiosidad me llevé de Roda de Ba ra. Busqué en las playasde San

Cristóbal, pero es casi todo roca y tan lleno de gente que ni una pobrecita

planta puede crecer".Tot un arr, aquest de conservar plantes per poder

les díbuixar, que a vegades semb ava una aventura. Com comenta en una

rnlssíva a Karl FJU5 , "pero, bajé de mi montaña con la planta: me resrsu ó

desde ju io a fin de noviembre, a 1.150 m de altitud, y, los últ imos días, con

nieve". Un tráficocom deiern, que anavs en les dues direcoo ns i que, per

tant, tarnb éleiaque 'artista oferíselsseus serveis per aconseguir exernplars

per él altrespersones. En el seq úenr exernple de 1946, liotereix ¿;Anto ni de

Bolosenvor-hdes de Ba nys d'Artiesunes arrels de fa lquera que "si supiera

que le pudiesen servir aVd.,en su laborarorto de la Rambla de Cataluna. me

permitilÍ tl mandárselos. No me es ninguna molestia mandar cosas de aquí:

tengo la facilidad, por un amigo propietario de un camión, de hacerme lle

var o traer todo lo que deseo".

La nguradAruom de Bolosva ser rellevan per a l'lnstitut Botanlc en els

anys immediatament posteriors ;) la Guerra Civil, quan Pius Fonl I Quer va

ser ernpresonat i ell va assurnir les reqnes de la instnucí ó. Després d'haver
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A I'cSQlJt rr.i. Antonide Bol~ treb~ l1ilnt en UIl dcls seus hcrbans, Adah, l'anüc cd.flC1 de 1'lll~tJtUl Botánicde Barcelona.

hi lOS.: ron:> dent'l ~ l itlit Botánic lk: Barcelona.

estat ell mateix entre rerxes dues vegades durant la dictadura de Puma de

Rivera per catalanista, Antoni de 8010sva trasl adar la seva farrnacia olotina

finsa larambla de Catalunyade Barcelona, De la seva estada darrereel mos

Hadar hi ha una anécdota de temps de guerra que ens explica M¿ngarida

Maselans: "La farmacia l'aquantaven com podien En aquell temps l'Antoni

tela les receptes, es passava hores al laboratori de la farmácia. Una veoada,

va ent rar un senyor que valía un medicarnent que anés bé per al refredat,

el dolor.el fetge i no séquantes coses més l'Antoni, evidentrnent. h va drr

que aixo no ho pod ie fer. l 'horne li va treure una pistola i ésciar que li va rer,

ara, no sé pasque hi devia posar!". La teinada de la farmácia li deíxava poe

ternos per a la seva passióbotánicaque a poe él poe vaanar prenent forma,

primer com ¿¡ Conservador d'Herbaris de l'lnstítut Sotanle de Barceloo¿¡ I

mes tard eom a director. Durant el temps que va substituir el doctor Font

I Quer es va encarregar del trasllat de I'lnst itut Botanie des de la casa del

carrer de SantGervas: tíos a I'edifici del Parc de /v'¡ontJulc, o él lorqarurzaoó

de campanyes d'exploració flortstk a, entre altres activuatsis Amb Antoni

de Bolos, Suzanne Davit no només hi havia trebal at dins del l'lnstitut. sinó

també en publicecions com algunes de portadosa terrne per I'editorial l_a

bar -on Plus Font i Quer va Ierde cap de redacció- i on ell s'encarregava de

revisar algunes Ieines "Pienso entregar el viernes al calígrafo as láminas', li

deia 1'¿¡fllstJ en una carta de 1951, 'tan pronto me lasdevolverá listas, me

permitiré someterle aVd. todo el conjunto",
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TEMPORADA DE BOLETS

La re acíóQue Suzanr e Davit va teixir amb l'lnstitut Botaruc va con

tinuar fmsal final de la seva vida, tot I que en elsúltimsanyspotser

no va ser tan dinarnka com ho hagués pogut seren altres chcurnstancies,

ja que al linal de la dictadura a situació a l'lnsrltut Botanic era més evra t

precaria,El doctor en biologia i socloecó leq Ramon Folch'?, que en aquells

anys estava al Deparlilment de BotaniCil com a ajudanr de catedra, recorda

la situaci ó ru'inosa en que es trobava l'edinCI í Ii) falta de personal ñx per

tirar endavant a insntuci ó. vlalg rar no haver pogut tenir qar re tracte amb

Suzanne Davi , comenta que "la veia com una d'aquelles dones europees

mig extraterrestres. en aquella Barcelona d'sleshores, que feien coses mu

suals: pintar. interessar-se per 1;) botá nica;" , un retrat que no s'a llunyaga're

de la realitat, ni tan sois la unrnediara, en qué I'art I la ciencia no sempre

traben punts de contacte: i, des d'un altre punt de vista, són escasses les

ocasions en que una ins itució d entffica aposta per mantenír en nómina

un i ·Iustrador per crear un fans pie cric sense lobj ectiu immediat d'una

pub icad ó. En el cas de Suzenne Davi , aquest fons no va ser nornés arnb

aportacions flonstiques, srno que tarnbé hi va contribuir srnb lil il·lustració

de rné s oe seixanta bolets, El primer que trobern dala! a l'arxiu ésde 1957,

una Amaniro obottoide: portada de Moruseny, A guns de sseusboletsmés

espectaculars. per la mida de les lamines, tarnb é es poden veure al men

jador de l'Hotel Adser¡¡ de la Malina, una ofrena que V¿¡ fer als 'seus amos

eom apaqarnent per algunade lesmoltesestadesque allí va Ier Rosa Puiq,

amb qui Suzanne Davit havla compartir rnolts vespres de tardar davan lil

xemeneia menjan precisarnen alguns bole s. recorría com un dia l'artlsta

li va fer saber que aquella temporada no es podna estar a l'horel per falta

de diners Rosa PUlg I el seu man , Pere Adsera, van trobar una bona solucíó
en l'intercanvi de cinc lamines perqué ella pogués gaudir un eny m?~ del

seu refugl habitual. Les il·lustracions de bolets de Suzar1e Davir rarn b:' li

van suposar una posada en escena pública, una forma de p.rblicitat. ja que

les excosioons que es feien per dífondre el COI elxement sobre rmcoloqia

sovlnt anaven acornpanyades de les seves lamines.
En equesrcs 41 uíllre Umll')~ dt SUZUll1C' Davit podem rec..'()lleix.l:'f ~I molleric (8o/~fU! IlJ'l"tJ ~' (A), el teig l'JO/d (Amcmila

JnJ)stalla] [B], l'Amonita phalloilk>[el -la prjmera Il-lusrracióde Dolc:r sq Ul;: 1'¡:¡IÜ5t:t 'J';' ft l tlC( '" I'J~tllut Bct5nlc- j I~

plpa (GIJflWt,maJucirJum) WI.lmallJt' 'i.:J Vidal, fOlls de nn~li tu t Boránk de El.lrcejo(l}.. Quan Onol de 8016s va Jgafilr les reqnes de l'lnsrüut Botank el 1965,

una de les prirnerescoses que Vil fer va serrecuperar lesexposícionsde bo-

40
~'\



, "UI.AS :'\'F. i)AVIT: C l JHJOStTJn I PE RFE CC1Ó •

A (In :l l ~ ud s scixauta, 1t'Slamines rlC' Surannc Davit ji] ceniavend~ Ir'; p;j fl' r ~ ('/1:: ;'Itlc; titut t ánk dí"Barcelona. En aquestes imatqes hi poríem vec-e uria [selle. conservadora ue l'herbari de lo ;n~t l ll lc i6. lr:-b:lllant f dl 'J"~t"S estances de I't lJifk i.

FOlM ' Fl)n:; de I'Im ti ll1' Botánic de Rarrt 1nll3,

- -- - - - - - - -

lersque Pius Font i Quer havia ir k lat arnbanteriorltat. Auto r dobrescabdals

com el primer volurn de la Floradeis PoisosCatalan, (Barcino, 1984) - junta

rnent arnb Jose Vigo- o Lo veqetaciode les tttesBoleois.Comuniunsdeplan

ees (Institut d'EstudlsCatelans, 1996),entre mol es d'alrres. Oriol de olosva

ser professor e neri: catedrali c de la 'niverslrat de Ba rcelona i membre de

1'lnstilUt dEstudi C"lald m finsa la seva rnort, r:l 2 ele rnarc e 2007. I_aseva

aporració la bot ánica espot veur e la Ilar9') Ilista de publicacions de re

ferencia20. Al costal de lviargarida Masclans,elsdos van dedica: a seva vida

a la botánica. CO l ila explica, "aix ó ue diuen deis rnatrirnonl que estar

massa [unts i treballar pleqars és mala cosa, us p UC ben assecurar q le en el

nostre ( as no ha estar alxi Nosa ltres sempre varn estar rr olt ben avinquts.

molr cornpenetrats". fviargarida i Oriol es van conéixer sense que aquesl

segon ni tan 50 15 se n'adon és, quan ell tenia vuit anys: "E l pare anava a

l'lnstitut Botaní i a veqadesens hi pc rtava a mi i il l meu germa, E15 deixava

sola la t ireladen Joan i laJoana, que eren els conserqes, perquéjugué" i

a fora. Qui Ii havía de di a l'Oriol qu aquella nena de cues acaJaria sen¡ la

seva dona!",Margarida MJsclans va seguir la carrera de mestre. com ho ha

vien fct els seus pares?' , i el seu interés pe! d lbuix i les plantes la van po tar

a 'Insti ut Bo ¿mie. en aqucll mo el t sota a direcció d'Antoni de Bolós.

Oriol de 80 os ja hi t -ballava i aixi va ser com es van coneixer. •Jo llavors

tenia e lvuit anys' , explica tVI(lsclans, "i despr és sempre vaig col-laborar arnb

el meu horneotS da que, uan el van fer dircc o . Vil C nslderar que no

l ' Despeés d\ ,ns anys.tÍ:lCl;yi at acadermca <::011'\ 3 pr OICSSQf d~ ba l¡'tllicaa 13 UOfvefsilat de arcelona (1 ~ 68 · H'Yl5), Ramón r aId . vadlriYlt @ I~ $e:(veis Ambler, I :s~ C(~ 1.1 Diputacióde Bercclonc l ue I,! Generalitat de C"la IIJfl;.'3. PusleliOJrne-n I,va onsutar 1;1

seva ac 1\',t ~! (:~""P a 1:Jccopeo cc t~<:nlca ff'ltemaclona', als aspectes socu ts de la peoblemáüca ecoícnrca1a la comuoca cé cíentñ.caamtxentel. Es l;lutO' 1u rectoedun a exlr:.O$!l obra bibhc)..J 'dl lca ¡ ilUIJtOv isCJ.i1I, de ~ qua!ponernde-stacar f-~¡SlÓf{(j N")~lJ .'a l dd s

P~i$:t, S Gt!!R./;~ fIS ( ¡083· 1992, 16 volwns) I fji,.,sfty ¡¡ 0 092 ·19 f18, 11 volllm'i ).

XI EnPQdE::1.J uobar lr.-t. l 1.8SiNd ~..ocaccó a J, fJ..PN'J,I,Rf:.{}A. 1C mrr .s. Vida ;Q~J:tJ de! boJimic O¡io! cftJ: B o/ós i C~pde"illl. '·.stef, 1908, p. <1 5

~I El ~el l r..¡)H~, f ri3f1ce.sc tvill 'u.l an$ ( 1 905r~OO). '.' ~ ser gu,)l(10lHlt amb la Cre-u de Sanl Jordi d 1995. A pan d'obr(!:S (jr'mlgadore:sCQm Gvia pe' e o; Yl!t o/s w bftJS (l95e) o E/s ('¡.ófl1SVIJ'!};I: ::'d¡¡los ;UB/ I!(!S ~~.s : t?(r t! $ c:Jlali.i' ,es (195·n també va eso iure:

,jl 'Jersos II,bl es :sobre agogitJ~mb el suporl d ¡', I (~ X3 Ildr~ G;¡I( OSStS- l96g), divlIlgaoor i poromotQl oe les mll{)\.'3ClOns Qp. la pedagotJk1 ffiodl2fr.a.
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Envoltada de cicntiñcs. A~ ut'j.t cs sonalglJn "o¡ delesf\<',w n<llitatsdf' món ue lad~ncia ambq ul~u~nnt: Oavil ~ mamenir una relució proícsslcnal. AQlli clsvelem a C,1st<lIf1efe:ls,~I rnrJig de- 194l. D'ecquerra i:Idrcta: Ra mo" Mw r ~ a ltf, PeteMúntst[[;j ~.

Caflcli B.::.s.Oriol de BcMJ':>., lose" \¡'j\lr,; ¡ Anloni de Botós. Foto:Fcns Perc Mon l ~r r ,ü .

fela honic que, sent ell d irector de l'lnst itut Botánic, hi en rés a t reballar en

nomina, Així qu e SC ITl l re hi vil ig ana , pero de bona voluntat. per treballa

r coses, pero sense cobrar", Algu nes de I s ob res en qué Ma 1;1I1s ha

part id pat com lllusrradore són el primer vo lum que clt ávern de lél Floro

detsPoisosCata lans, o la Guia percon éb et ets otbtes (Flor del Vent. 1999),del

seu pare Francesc Masclans i acrualltzada per Oriol de Bolos.

Ent re aq lestes activii ats en les quals Margarida Masclans partici ava

de fo rma intensa, l i havla les exposicions de bole ts que , com ella explica,

"en aquell tern ose en molt diferents. Ara hi ha el cated ratk Xavier L1imona

a la U uversitat de Barcelona. hi ha olts rnk ólsqs, la Socletat Catalana de

Micologia ... Pero en aquell tern s no. En ¿)r rel ternp s, el qu e ara és cate

d ratk era un noiet que estudiava. L1avors tor érem qent aficionada. Duran

e s anys de la guerra i de la postquer a no es van íer expo sicions. Ouan el

meu ho me va passar a ser olrector va valer reprendre les exposicicn s de

bolet s. El pr ime a y va ser molt bonic". Va ser el 1965 i l'Aju ntam ent de

Barcelona els va ccdír un esoaí a l'aritk Hospital de la Santa el u, on van

rer venir lespecíalista André Bretaux de Fran<;:a perqu é pogu és identificar
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de forma rápida els exernplars que la gent portava, Lil selecció d'aquests

es feía per concurs, una técnica que [a havla ínstaurat Font i Quer en e seu

ternos, I qUE ajudava a 'abasti ent de bo etsen un mamen "que no hi ha

vla CO!xCScom ara ni prou gen! per fer una bona recol·lecla", com recorda

Masclans, "arnb squestsconcursosque tenien elsseusprernis, s'anlrnava la

gent de pob e, paqesos, aficionats o qui volguésque envi és cabassosarnb

bolets. Alguns eren meravellosost Ouan esvaorganitzar aquesta exposició,

una de lespersonesclau \jiJ ser Madarne Davit. Ella havla fet moltes lamines

de bolets, lesvam emmarcar I lesvam coltocar al voltant de tata a sala.Ella

ho dirigía, ésciar, I elsanavern penjant com ellaensdeia".Masc!ilns record"

la llarqa nit que va precedir la inauguració de lexposici ó. Arribat el vespre,

encara quedaven per collocar iots els bolets a les taules que s'havien dis

posat per tora la sala. Ella i el seu home es van quedar oracucarnern tora

la nit a la sala preparan! les presen acions. "A les sis del m¿¡ti aca :)ave ~' ,

explica Masclans, 'varn anar a casa, ens vam rentar, varn esmorza r vam

tornar. A lesnou ja hi havia elsconsergesque netejaven I a lesoeu s'obrien

les portes. Madame Davit va venir -<3 lesexposk ions sempre estavo al peu

del cano- i la recordo com si I'estiguésveient ara quan em vadir: Te felicito,

MeguslOnmucho,ootecencuadros. Me'n recordo mo t. eraunasenyora que,

amb la seva manera de ser, t'ajudava a íer-te sentir una mica rnillor. Ésciar,

després de la nir sense dormir, cansada com esteva. li v¡;ig aqralr aquelles

paraulesd'e ncoratjament que em va donar. Perecen cuadros, va dir, perqué

jo hi posava molsa, pero a lesexcursionsque havíem fe jo havia anat eco

Ilh : branc,1 :' , i.p ~ ~r exemple, si hi haviaun boler de fageda, donesh:posava

unesbranquesde faig I tarn b é fuiles. 1alxí havia anat fent grups i aíxoés el

que Ji va agradar a Madame Davu", t'artlsta no f' < -novia de lesexposicions

duranr el ternos que duraven. Mascans explica que ajudava a canvier els

bolers cuan es feien malbé o a explicar-li a la gent que no havta de locar

elsexernplars, nomésmirar-los, sobretot quan venien escoles. En definlt ivel,

posava el seu gra de sorra en "organilzació, ja que a pla ja sencera devia

penjar de les parets en unes exhlbiclons que es van anar repetint i que

fíns i tot van arribar alsmitjans de comunicació. El 196 1, Oestlno publicilva

un art-icle sobre una d'aquestes mostres en que Suzanne Dav't explicava

cautelosa al periodista: "Tenga en cuenta que la temporilda de los hongos

durapoco y hay muchospor ver y reproducir, En leobtención de cientosde

ejemplares sepierde mastiempo que pintándolos a la acuarela".

El pílr<ldísde tllhdmurtr02 . Un::!.

de les coses que- ll1ts i ~~ \J 'SJ Ofl .:l. " íl

Suzannr Davt t eren le~ visn cs al
J<J rdrBotanicM"rimutlr o. que r ila

ó'lMjm(' I\d ViJ pomtso: !<dd F3Ust

(1874· 1%2). 'Ive aqu l ¡. 10\') pDOC",

vcure: f) tl"nl<.. drl,; iim"~ Ql1.;',H'I( c;,

~t1 ...ra se r el fUM8t10r,hr tirar-lo

endavant 'lacomptar amb 13 torca

i l'ilUl:1500rarn c:m dd doctorfonl
i Ouer, tarnbé amlc de raUi1b . A

1' (' ~Qu(' r r;l. una imatlJl: (j',;¡qUt )! jardl

situat A.Blann a la m'lteilc¡ epoca.
fotos: Arxiu~ 1;J Pundacio 1011 1r'a u~ ( _

Enaquesta primera exposk ió arnb éhl havía la doctora Creu Casas, en

Santiago L1ensa i en David Terradas, entre d'iJ tres Amb Santiago L1ensa

(1911-1974), Suzanne Davit Vil reballar-hi diversosanysen unaenciclopédia

deisbolelsde Ca talunYilque mai veuría la lIum. Enginyer agrícola i botanic,

Santiago L1ensa t¿¡mbé asslstiaa lesreunionsc andesfnesque organnzaven

per parlar de diversos temesde botanica, aixi com David Terradas, advocat

i fundador, juntament amb Rilmon de Menal, Alíonso de Mena i d'altresex

perts micolegs, de la SOCl€lat Catalana de Micologia.Terradasrecorda que

L1ensJ assessorava constantmerH I'il r I$ril en les seves il·lustracions i així ha
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més de quatre-cenrs onquarua sccís que é en l'actualltat : Amb un local

social a Poblenou (Marina, 94, 1r 4a) on es reuneixen setrnanalrneru per

comentar recollecc crs i fotog(afies fetes pels sccls. lentít at tarnbé orga

nuza excursions )er a pnnd perus. exploracions rnicolóqiques i ca ,labora

en nornbroses exposkions i cursers sobre bolets. Després de la mort de

Suzanne Davit els seus dibuixosencara han il-lustrat alguna de lesacuvitats

d'aquesta sodetat, com el carrell de exoosíció de bo ers que esva portar

;.' te ' ~c al ;)alau de laVirreina el 1986, en les rnateixes sales :).1 .'ar1. ~( ;'¡ hsvia

exposat d 'ierses vegad(' , arnb i'Agrupacló d'Aql_o rc' I,listes de Catalunya o

en rnostresorqarurzadesper l'lostltur Botank de Barcelona.

Un deis fundadorsde la Societat Catalana de Micologia vaserArturo de

Mena que, malqrat con éixer Suzanne Oavir ja en els últirns anys de la seva

'i da, en té un record rnolt proper: "Cabe qrisós tirant a blaoc. Baixetil, pe

titonera. ni grassa ni prima, rn és aviat tirant a pleneta Parlar molr dok , amb

aquest accenr francésque tenia, i molr amable.Educadissima,dunacortesía

tora de serie". Arturo de Mena es va establir com a farmacéutic: a Cabrílsel

1964 i de seguida va cornencar a prerldre forma la seva añdó pels bolets.

Quan lespecialistaen micologia Ramon Merlal vaquanyarun famásconcurs

televisíu de preguntes ternauques, Arturo de Mena va veure la lIum: "Vaig

quedar meravellat del que sabia! Un parell de mesas després vaig buscar la

seva adreca i li vaiq escriure una carta on li deia que estava disposata anar

arnb (~ I I al camp i cuerpoo iienafer lesforoorafiesque necessités. Esveu que

,3110 i va agradar i em va venir a veure a la farmacia. EII va ser el que em va

dir que hi I avía unesreunionsels dillunsarnb Oriol de Bolósa él Facul lilr de

Biologia, Al á vaig coneixer Suzanne Oavi . Jooortava fotoqrañes de bolets i

¿¡ ella li van aqradar rnolt". Entre 1971 i 975, Ramon de Ivlena va orqanítzar

unesJornadesMicológiquesaCabrilson cada any convidava SuzanneDavit.

"La prir1era que vam ter tenia rnés de tres·centes espeCies, una cosa sensa

cion¿¡ 1, I amb molt¿¡ varierat! Jo em preocupiWil que el boler quedésdignifi

cat". De Mena parla amb entusiasme d'unes jornadesque van desapareix€r

per falta de pressupos i de supor municipal, peró él esqualsSuzanne D¿lvit

vaassistir també amb entusiasme,com él minim en dues ocasions,

Passió pe. lit micol09i~ ,

DiblJ b:M-IQs, pt'ro tamt:C apr(lldr( 'n

te-s (ílr ~(krl 'S t illU tS h1~ S intimC' !>,

SUlanm: Davit Vd convertir-se en una

í}m¡¡n( de la miC'Dlogia, una 11 4:)\ ió

que "'2 podt l ampliargr~ <.:i(" s a 1"

col-labo-acióconstsnt amb d' iverso~

mernbres dr la Seo etat Ca l a l an~t ck
Mi<olugia, A l'ecquen a. CiHt ~ 1I de

t'excovicrc de notets Queesva ter
el t9f6, (kSflr¿5. d~ I¡¡St'Vd moll.

pero t'il qut erlCara s·utiliu J...en

dlgLlnt'Soe let ~ t: \fCS i. l iJ ~ t r4c ion5 ,

I mat~C"S : Socit lJt Ca~ ¡¡ la lld (je-M.rolOl) iil

I'hLAU DE LA VIRREINA

INs"mvr BO'TA.t.1C
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EXPOSICIÓ DE BOLETS

podem lIegi' a l'arude de Desuno que abans esrnentávern: "Don Santiago

l.lensa. Ilustre micólogo, presto a ayudara Suzanne Davit cuando seofrece

alguna duda, nosafirma que esta dama esuna auténtica autoridad en hon

gos, un técnico en la materia, asta el extremo que para ultimar algo que

sehalla en preparación - un libro- ha ínverndo en el estudio ydibujo de los

hongos másde siete u ocho uñas". La seva relac ió arnb la SoCietal Catalana

de Mlcologia va ser prou esrreta com perqué, desor és de la seva rnort, el

burlletí oficial de rassocíacló publiqués una no a póstuma en que dec k.zva

"un cariñoso recuerdo a dos inolvidablescomponentesdel grupo IniCial [ ,)

I'Jos referimos ¿¡ la delicada compañerade afición, qenn enora y excelente

artista MadJme Suzanne Davit"22. La Societat Catalana de Micologia tenia

un grup inicia de setanta-cínc fundadors que ha anar auqrneruant ñns als

}l 6tUIJelJ' d~ /cJ So ó el a; C"tafan... de M1roJogia , num 1,~{;te (tlbr~ de 1974.
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UN ADÉU SILE CIÓS

"Q uan V3m enterrar-la érem només cinc o SIS oersones. La varn

sepultar un dla de fred H' havía el seu nebot amb la dona, un

servidor de vestes i una senyora mol! amiga seva que era bibliotecaria (se

gurament, Maria Serrsllach)'. Pere Arté recorda així el dia en que Suzanne

D,JVit vaserenrerrada.Desprésde tantsanysde dedlcacíó a la il-l ustraci óde

eieneies naturalsdurant els quals va coneixer un bon grapar de personeli

iats de diverses disciplines, ten ia pocs ví sítants en el seu darrer viarge. Pos

siblement, lacausa de tanta absencia va serla seva mort precipitada, sense

una Ilarga rnalaltia . Com va recordarel doctor Oriol de Bolos a a no ta Que

hvadedicar després de la seva mort. "aun después de estar jubilada (1968)

no faltaba nunca su colaboración, que se caracterizaba ante lod o por un

fino sentido de- lo ponderación y de la amabilidad, cuando, por ejemplo,

habíaque preparar la exposición anual de hongos, Todos los que trabaja

mos en el Instituto Botánico sentimos vivamente su ausencia"23, El rnateix

Arlé recorda perfectarnent que "no semblava que esnqu és tan malarnent.

Va agafar una parotidiris, tenia la cara molt inflada, pero amb el seu afany.

perqu é era COm una forrruqueta. anava tent tot el Que podía". El 3 de de

sembréde 1973,una trombosi cerebral va acabar finalrnenr. i segurarnenr

de forma precipitada, amb la vida d'una artista, reballedora incansable,

Que arnb el seu esforc va deixar un fons Impagable, no només a l'lnstltut

BOtani, de [3arcelona, sino a altres entitat s com l'ln stitu: de Ciencies de

Mar, la Universitat de Barcelona i rernb éa particulars Que la van con érxer i

van podercomprar el seu art. Elmaterial que quedava alseu pis esva poder

dlsnlbuír sense conflk tes,La voluntat de 'artista havia queda! ben clara i el

rnateix Pere Arté sabia les carpetes que anaven destíoades a l'Instítut Bota

nle I aquelles que eren per a la familia. Amb aquella discrecíó que sempre

la va caracteritzar. sembla que se'n va anar sense deixar gaire ternps per

fer preguntes, Per a la rea ltzació d'aquesta exposicl ó i de present c C)t ~leg

no hern pogut cornptar arnb la inestimable presencia de níngú de la selJa

íamflia, a la qual malauradament no hem pogut ocaluzar. Potser aques

tes lirues serviran. com epuntavern a principi, per comencar un carní, uns

' ) ColJec/cJn~ j Bolan;ca, '101.X, 19'14.

primers senyal s de fum que reclarnln la emoria d'aítres persones que la

van coner xer I amb qui nosaltres no hem pogut parlar.De moment, alguns

mlsterisde la seva bioqrafia quedaran sense resodre i calera conformar-se

amb la visió deis seus rnagnífies dlbuíxos per acabar d'entendre tal all ó

que la seva Vida no ha explícat.La natura té els seus propis mlssatqes. com

aquest que Margaflda Masclansdesxifrava pensant en i'última veqeda que

la va veure: "Recordo un lllt, una taule a de nit. i ern pregunto qum temps

era quan va morir, perqué jo recordo dues mandarines a sobre d'equesta

petita tau (l . No és curiós? Recordo dues mandarines I per aixó sé Que era

hrvern, Al cap de moho ooc ternosensvan dir que havra mort I vaig tenir un

disqust. Era una mol! bona arniqa",~
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Filia de Louis udonneau i MiHla Cad é, Suzanne ludonneao neix el 21de ju lioí " P" rí" on estud iara p.orura a
l'Acadérr ic Colarossí,
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1917

El 9 de desern bre i ja am b el se u nom de casada, Suzanne Oavit s'empadrona a Barceolla a lamareixaresidencia

Que el seu rnarit, Dieran Davlr.

1930

ExpOSICIÓcol,lectivade 'Agrupilcló d'Aquarel,listesdeCalalunya (Sa a Par és de Barcelona. del 10 al 23 de rnalq),

1931

Exposmócollecnva de I'Agrupació dAquarellistes de Ca alunya(Sala Palésde Barcelona,del 2 al 15 de rnaig),

1932

Exposició col'lectivade IAgrupaCÍó d'Aquilrel'listesdeCataluoya(GJlerresl.oletanes deBarcelona, del 30 d'abríl JI

13 de rnaiq),

hposlcló de Pr imavera (P"I"u NaClon,,1 de Barcelona,del 22 de millg a 3 dejuholí,

1933

Exposk íóindividual ' FOIS, bodeqonsI palsatqes"(LaPlnaCOleGl de Barcelona, del 29d'abnl al 12 de malg),

Exposici ócotlecüva de l'Agrupaci6 d'Aqusrel listesde Catalunya (GaleriesLaietaf'lESde Barcelona, del 27demalg

al 9 de juny),

Exposio óde Primavera (Poloude ProjeCClonsde Barcelona. del 20 de malg al 2 deJuliol).

1934

Dkran DJvit abandona J nacionalital lUlCil I obt élespanyola. de manera que ramb éla nadonaluat de Suzanne

Davit escanvia per le spanyola

Exposld ócolle cnvade l'Aglupació d'Aquarel,listesdeCataluoya (Galer lesL,,'E'tanes de BarCE'lof'l ", del 26 de malQ

al Bde juny).

Exposícíó de Primavera (Po J U de Prolecclol1s de Barcelona,del 20 de maig a 8de juliol ),

1935

EXPOSlCió de Pnrnavera (Sa16 d'Art Modernde Barcelona. del 19 de rnaiq al 7de juliol).

1936

Exposició col lectivode Ií\ grupoció d'Aquarelli sresde Cataluf'lya (GaleriesLaleranes de Barcelona, del 2 al 1Sde
maíq).

Exposició de Primavera(Polau de laMeta 'Iúrgicade Barcelone, del 31de il ig a 12dejuliol),

Primera cons ánci<l de la seva nova i definitiva residencta, a I'avir guda 14 d'AbriL 353 (actuJI JVlnguda de la

Di<lgona),
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1937

NalU alnzacióde 1"seve n¿¡ cionalltat francesa

1944
Exposiei6 en comrnemoraoo del XYV Anivers<lli de lo Fundacló de l'Agrup¿¡eI6 d'Aquarel·listes de Cataluoya

(Palau de laVirreina de Bareeona, abril 1g.:¡~) .

Exposicrón NaClOl1alde BellasArtes(Museu d'An de CalalunYiI de Barcelona, tardor).

1945

El 14 de gener mor el seu marir,DieranOavit,

Expostoón Nocional de BellasArtes (Palacio de ExpoSicionesdel Retiro de Madnd).

1946
Es fa sóoad~ ~ Centre Excursionistade Catalunya,Al rneiqsen vacap alsBanysdeIredos (Villld'Ariln) i d'alláanir,)

tarnb éa Art.=\, on c,'estJra ñns a loctubre.Treballa en leslaminesdel CongrésLusoespanyol de Farm!lcia.

Al desembreVisitael Jardi Botilnic Marimurtrade Blanesamb Mario Serrallach I Ka r :a u~1.

1917

Al gener vtsua de nou K.; r1 f aust a Blanes amb Gonzao Serraclara I al juoy puja de nou als Bilnys d'Artles (Vall

d'Aran).

1947

Publica Iitografiesa Versos i prosesdeloVa/ld'sron,ele Pere Benavent (Grup d'Arniesde la Vallj.

Al mor~ vaaMadrid treballant amb el Conorés Lusoespanyol de Farmacia,

Exposició al Congrés Lusoespanyol de Farmacia a la Facultat de Farmacia de la Unlversltat Complutense de

Madrid.

1949

Cornencaa treballar per a l'lnstltut d'lnvesngacions Pesqueres(actual lnstitot de Clénciesdel Mar).

Publica litografíesaLlibredecamtnant. mlscellán ia lírica, de PereBenaver t (EditorialI orrell de Reus).

1950

Primera láminadatadaal fons de l'lnstltul Botánlc de Barcelona. es lo Salvio61(0/01-

1951

Treballa en unil Ilist,1 de plantesper a 00 11 Luisde Caralt.

PublicaunaIitogrilCJ aa 7rosos,unarecopilacló de poernes i il-lustraclons acá rrec d'Onol Martorell (Agrupación de

Amigosdel Libro y del Grabada).

1954
ExposiciÓ"Floresy temascampestresymontañeros"(Centre ExcursIonistade Catalunyaa Barcelona. de l'1 al 15

deJuny).

I Salón Nacional de la Acuarela (Palaude laVirreinade Barcelona,del 6 al 77de novembre).

Publica dlssenys floralsaMonralba, de CarlosBosch de laTrinxeria (Editorial orta).
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1956

El 23de gener esnomenada per al carrec de Conservadorade l'lnstitut Botantc de 8¿¡rcelona.

Exposicló col-lectiva de l'Agrupacló d'Aquarellistes de Catalunya(Palau de laVirreinade Barcelona, del4 al18 de

(ebrer)

Publica laminesacolor a Encicloptdia Lobor (Editorial Labo r),

1957

Al desembre mgressa a I'Ajuntamentde Barcelona amb Qual ilar do ñdal de grup dob rers fixos de plantilla per

concurs doposíd óamb el número 27
Exposició collecuva de lí\grupaci6 d'Aquarel.lislesde (iltalunya (antiga capella de laC3S3 de la Convalescencla,
del 2 a117de mar¡;).

1958

Exposíoócol,lectiva de l'Agrupilclód'AquareHlslesde Catalunya (sa lade xposkions de I'antlc Hospital de laSanta

Creu, del 1SGI 28 de febrer).

1960

Exposki ócollecuvade I'Agrupaci6 d'Aqu3rel·lis(esde Caraluoya(salad'exposktons de l'antk Hospital de laSanta

Creu. del 12 al 26 demar~) .

1961

Expono ócollectl va de l'Agrupaci6 d'Aquarel listesde Catalunya (Saladel Conservatori dellhbre,p.;i1 de I'Hospltal

de la Santa Creu,de 1'11al 25 de rnarc),

Exposíció de aminesde boletsorganitzada per t'lnstitut Borso«;de Barcelona (Palaude laVirreina).

1962

Es dóna d~ baíxa del Centre Excursionista de Cataluoya.

Publicalaminesacolor a Plantosmedicinales, elDioscoidesrenovado,de PiusFeO(i Quer(Editori'lllabo·:.

Publica laminesacolor aBotánico pinrorescade PíusFont i Quer (Editorial Ramón Sopena),

Exposlc16coHectivade l'Agrupaci6d 'AquareJ.l l5 tesdeCaialunya (Saladel Conservatori del Uibre,pan de l' ospital

de la Santa Creu,del3 1de mereal 1'1 d'abril).

1965

Exposició "100 años de acuarela" de l'Agrupació d'AquareJ.lislesde Caralunya (Palaude la Virreina de Barce :)11<:1 ,

octubre).

1967

El 26 de juliol ésnomenadaConservadorade l'lnst ttut Bot(¡nic en l'especialltat de Cultura.

Expesició coll ectlva de l'Agrupac¡6 d'Aquarellistesde Catalunya (salade l'Escolad'Arts Aplkades OticisArdstlcs,

pali de I'Hospital de 1" SantaCreu,del4 al 17 de febren
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19,68

El 2 degener (ep lajubilacló forcada com 3 conservadora

Suzanne Davit fa la lnhurnací ódel seu rnarit, Dieran Oavit, auna nova lomba oer compartir.

Exposlclócollectívade l'Agrupaci6d'Aquarel·lisresdeCataíunya (sala (le I'EscolaeI'ArlSAplkades i OflclsArlrSl1cs,

pal l de l'Hospital de la 5.3nt(lCreu, del 24 de febrer al 9de mere).

1970

Exposleió de plnturesde boletsorganltzada per 1'lnstltUI Boránic de Barcelona (Palall de laVirreina de Barcelona,
abril),

1971

Ass l ~ telx <ilesJornades Micologiquesde Cabrils.

1973

El 3de desernbre Suzanne Oevn mor al seu pisde I'avinguda Diagonal de Barcelona fs Enterradaalcemenunde

Monijuie, al nlnxol on havia rraspsssaí les restes del seu rnarít I on espoi lIegir "Familia Oavl( (vla Sant Llurs,

agrupacíó 14a.CS. núm 1854, prs1[).
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SUZANNE DAVIT, ,
ENTRE LART I LA CIENCIA
Desxifrant les lamines de l'Institut Botáníc
Pe. Ca, le, ruche

INTROOU(CIÚ, l'anállsl quesequelx aquestes l ínles noha nascut amb I'ánim deser una critica artística niesta escrita des de laperspectiva dela
histo ria del'art, sín6 que ésunestudl fet desdelbptlca d'alq úqueconeb \'ofid d'il·lu\trador cientific després d'haver·lo exerdt durant trentailnys.
Aquest éselrnen punt departida peraltextqueata teniu entrelesmanso l'experiencia íelrn és escupolcs respecte iadmiració perI'obra deSuzanne
Davit m'han ammat aferuna lecturadele~ lamines perpoder expl ica ralpúbl ic noespedafitzat «mceptesídetalls queexpliquini demostrin elgran
edor~ portat a turne per l'aurcra amb I'objeetlu d'lnteqrar-se enelmón delesdendesnaturals a partir d'una base artística.

Efcctlvarnent, el primer quecal desti!w deSuranne Daví\ és lasolitud ambquevahaver dedura terme tora laseva obra, Només elcontacte, els
consells l Ies critiques deis cierrtifics perqui va trebaílar lavan acampanyar en el seu aprenentatge d'íl-lustradora deciencip; naturals. Cap grup
d'íl,lustradors naturalistks, cap esceta onanara comparar, discutir Oaprendre. Nomésella i laseva experienciacom a pintora, No séfinsa quin punt
el temps quevacoincidir amb unaítre granil-lustrador, Eugeni Sierra, vainfluir enelseu aprenentatge, pero tenlntencompte queSierra estava
espeda\it~at a dibuix3r a Ia ploma (t{nta xlnesa) I Davit alquaix, el més possible ésque, sihihaguél hagu! intercanvi d'experiencies, (os enelsentit
queSierra provés d'il·luminar lesseves lamines amb guaix IDavlt fes alguna preva amb tintaxiness.

finalment, cree important destacar lacapadtat de treball de I'autora. En I'estudi que ñnsal moment hem pogut fer de laseva obra, hem pagut
constatar que ésextensa amb quantitat, pero també en diversitat. Els carnps del dibuix enqueel va moure abracen mouus tan diversos rom la
representadó depeixos. bolets, plantes, ocells, renqullles, insertes ifigura; i faservir disciplines tandiferents com elguaix, I'aiguada, latintaxínesa
í elgravatlitogrMic. Una artista completa que aquí podeu desrobrír desdel seu vessant d1Hustradora científica.
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· 5UZANNE DAVIT : ENT 6 6 , 'AnT' LA ClfNC\A'

ESTUDIS DE PIl\TTURA

Només amb una primera mirada a Iobra de Suzanne Davit, hom

por adonar-se que l'autora no ésauto dídacta, ja que fa servir re

cursos que s ón habituals en 'enscnyarnent de les tecníques ar ís iques i

que norrnalrnent s'aprenen en una escala de belles ¿HtS. Podem detectar

clararnent aquest origen artístic en robra de la seva primera epoca, de lra

<;:05 més liures i desimbolts, í que podríem ubicar entre 1940 i 1950. Mal

grat lil seva evoluci ócap a un dibulx rnésnaturalístic que artistk, al llarg de

la seva obra mal no va deixar d 'int roduir-hi motius que, sense malrnetre el

ves ant crennnc. donessln un caíre mesart ísnc i imaginatiu al dibuix.

Suzanne Davit va aprendre a dibuixar a l'Academie Colarossi, que a

principis del segle xx era de les coques escoles que permetia l'accé s de

lesdones a lesd asses de nus. Maluuradament. qualsevoldada relacionada

amb el seu aprenenratqe a Parísesva cremar amb I'incendi Que va empor

ter-se els arxius de la Colarossl.Tot i aixo, gracies a la premsa sabem que

es passava les tardes fent est dis de nus a I'escola rnenrre que ínvertla els

rnanns al Museu Co lonial de París, plntant peixos exótics que s'exhibien

als aquans dei centre. Aquest interés precor pel dibuix naturallstk podrta

explicar la Iacrlitat de Suzanne Davi per tncorpo rnr-se sense prob lemes a

enurars cientínques com ara 'lnstitur d'lnvesnqaclons Pesqueres (actual

ment, lnstirut de Clenciesdel Mar), la Facultat de Farmacia de I() Universitat

de Barcelona, l'lnstnut Botánic de Barcelona o el Jardl Bot¿mic Maflmurtra

de Blanes [fig.l].

ESTIL PROPI

El seupas per l'Académie Colarossi 1Iserveix per aprendre latecnicadel

gualx i per adquirir un es il propi que s'anira definint a mesura que

s'endlnsa en el rnón de la íI,lustració naturalistica2mb larealització de dibulxos

de flora i fauna. No obstant aixo, Suzanne Davlt no acaba mai de fer el pas

delinitiu d'adoptar un estil clarament definit d'iHustradora científica. Els seus

dibuixos no es poden desCliure com a illustracions cientínques, almenys de

la manera com tothom entén ilquest terme, ja que si bé expressen inequívo-
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cament es trers rnorfoi óqics mésdestacats de lelernent díbulxati en fan uno

aproximació a les dírnensrons (la majoria de lamines estan fetes a mida real),

no estan reaützats a escala i, per tant, no són mesurables.condkíóprimera i

tmponantlsst a per poder considerar un dibuix o una pintura com un trebali

cientíñc.Aquestfe! no treu ni un gram devalor ala lrnporranr iextensaobrade

Suzanne Davit, pero pot explicar la descripció que algun cientilíc feía deisseus

dibuíxosde bolers com a "cornposicionsuna mica barraques" [fig,2J.

El que és indiscutible és el vigor I la (011;:0 Que transmeten elsdíburxosde

Suzanne Dav"t, que sens dubte poden considerar-se íllustradons naturahsrt

quesde factura impecable, comparables a les més prestigiasesobres botaní

ques i faunís tiques deis segles XV.II i XIX ~e sfor\" Que Suzanne Davit fa en cilda

dibuix per respectar els trets morfolóqicsdeis rnotíus representa s aparten la

sevaobrade lamera representaoó de naturamonao bodegó perconvertir-la

en compendi botamc o fauoísnc despeces perfectarnent identificables. Un

altre aspecte importan de lobrade Suzanne Davit es el fet que rotsels seus

dibuixosesran fetscopiant la realüar.No hi hacap pasintermedi ni cap artifici

entre ella i el motiu dibuixat.Iota la seva obra rraspua la frescor i lhonestedat

que nom és pot donar el contacte directe entre autor i rnotlu, sense I'existéncia

d'embuts o barreres.

Tata robra de Suza nne Oavit transmet un vigor en els traeos I una 11i

bertat en Iexecudó que es van accentuant a mesura que l'autora se sub

mergeix en el rn ón del dibu ix aturalístic i augmenta la conñanca en el

seu coneixement botanic lfig.3]. Estudian! globalment I'obra del fans de

I'InstilUt BOTanic de Barcelona.s'hi poden distingir ciaran em dosperíodes.

Un període inicial, o primeriJ epoca, Que abra\"aria la seva obra des deis

anysquaranta tínsalscinquanta, i un .'lItreperíode que espodria anomenar

de maduresa, o segana epoca, que anilla des deis anyscinquanra fins als

setama.Enaquesi segon tram esQuan Suzanne Davit fij gala deisconeixe

meniS adqulfits en els anysde treball al costat de bOianics de la categoda

de Pius Fom i Quer,Antonl de Bolos o Karl Faust i més recentment Oriol de

Bolós. entre d'altres,que amb els seU5 consells ¡ critiques Ii van donant la

seguretat que IImanGlVa els primers anys rfigAI.



IFig.1) FIfon'S documental de Farm¡)(ologia dt" l:t

Unive~i l iil l de üareelcna posseeix trenta-w it Iámines de

Suza"., t Oa~t proct'denlStJt r t xposició que va fer al

C0ll9 ré~ b~oe 'S.p ;¡n 'iol de F¡¡rmk iil de f.la C' ri~

, SUZANNE DAVfT : 6. ff iE L'An..• I LA CieNCI A '

(F"ig.3) En 3QucSlJ lárnlna, datada el 1969. es.fa nen paresa 1:1

impor t~l1cia Qut ra utora uóna ~ 's li t iS morfolOgics si tenim

en cornete. pe:r exempfe, e Gr l illl ¡:¡nlb qué na dibullt.:u to rt~

It S p:uts J'~I'Ut'~ t es-o.

(F;g.4) Pts p "mers ¡jibuil(oSde SUla nflt 0'3\fi1 rc f1 t n una 'Orla

drN:93 3/11!.tiC3{¡UC a vCli aée1 arriba a i Of\cl ' b pos tU(;I «ir

I'elt rnel'l l dibui)(al en btnd' d d"una romposidó millo'.

Iflg.2} Enun deis menjadors de I 'Hol~ I AdsclAde 13 Molina. es poi admirar aquesta 13min~ 3mb un\ u ernpbrs d'Am!ll"lito GUro podna

entrar din.. d(' la c1aS'§ifiCdció n'oora tJ.a"fílC'Q.
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DOMINI DE LA COMPOSICIÓ

En rota la seva obra , Suzanne Davit fa ús deis coneixements anís

ncs adqurrits i no es planteja maicap dibuix sense primer fer-ne 1"

composioó conecta deis elernenrs,Malqrat cui dar tarnbé la composició en

els dibuixos de factura més científica, és en les 1,1mines florals qu e Suzanne

Davit fa per vendre a particulars o per a exposk ion s, on rn és es por veure el

treball composit iu de l'aurora f)oc sabem de la tecnk a que Suzanne Davit

teta servir per dur a terme les seves obres, pero sern bla que abans de cre

ar la confeccíó duna composroó rloral dibuixava succíntarnent cadascun

deis elernents integrilnts del dibuix en fulls separats. Després anava fenl

combinacions espacials d'aquesrs dibuixos mdlv lduals. com si es tractés

de les peces dun trencaclosques, fins que trobava la composició ideal que

era la que copiava en el díbuix denniti u. En el cas de dibuixos ind lvid uals

de botank a, sernpre que podía realitzava un apunt previ sobre el ter reny

per copsar l'arnbient i la forma original de I'element que havie de d ibu ixar;

ñnalment en reco llect ava una mostra signi ficativa, que era la que li servía
per fer el dibuix de finit iu iJ l'estudi [ng.51.

IFig .5 1 >IJZí;nnt Oavil u ebauava sem¡J!("a p,;¡t til del

motiu real qlJ~ rerol-lectava <11 carnp i Que dtsocsava en

UJ1 fl q f.,( ;; . lOI ~t'q u i l el ¡JibtJi)(au:Jd i. e:Cl íHn t M en d

paper dctmltlu.

IFig.6] SÓfl ~oqu€"'S lesoc'i5.i()r'I 'i el] qu¡' t'1~ bolers

sén el motiu únic tlCI (JihlJix.Norm41mc/lt Suzannr

OílVI~ el') dibuixava acompanvars d · .:t lt r~ vegttal<::

QUt: «col leetava .31rnateix 1I0c,

l.es cornposicions de bolets seguien un alt re proced irnent. El primer

pas era aconseq uir els bolets q ue calia dibu ixar. Sempre que podia, els

recoilectava ella rnateixa. pero no desaoroñtava locasió que algú el) hl

pogués portar. Juntarnent arnb els bo le s, tarnbé recotlia mostres de la ve·

getació existenr a l'habltat on s'havien trabar. Amb IOt aque st material a

le studi. feia un muntatge posant els bo lets a sobre d'una carifa formada

per les fuiles o els motius flor als de I'entorn, combina nt -Ios de manera qu e

formessin la composició q ue e a volia. Un cop situars degudarnent tots els

elements, en dibuixava el resultar [fig .6J.

Pel que fa als seus díbuíxos de peíxos, sabern que la rnaioria van ser fets

a Blanes. en un esoai cedit als investigadors de l'an tk nsrltut de Ciencies

del Mar.En aquest CaS, es feia preparar les composicrons per un experr que,

a més de proporcionar-Ii lespec irnen que s'havla de diburxar, si era neces

s"ri, li ha deixava tot de manera que pogués destacer-ne perfectament els

trets més importams
IFlg.7} ~I tn: tl ;~ lI de ~Infts i quC' SIJl3l1 ne OlVl1 assofelxarnb L1!> drbuuos de !J~I:-:~ no ~ ccmnarable t"n cap Jlilh<l (ti:' IL~

e 'Sp t'<:i ~l í t ¡}ts que conreu.1I'.lltisra.
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[Flg.8] Enles laminM.d'oc-d ls rautora a(ORSegl)tll( ftr

rurnposicions Que t/:<::Ott1'en clararntrtt l c s 1¡lml1c~ de l' e scol a

it l1g l~ !..l d'iHustració natoralist lca.

[Fig,10) La J isposilióJ';quems

casscletes '.l'gut't;1( clara ment U/I ca ....¡ en

fOIlI1 71 fi( l ig...-zaga.

[Flg.l l1 SigUI quin \ igul el rt('(),,~ut dt 101

nost-a viSL1 pt l :Jl1uc!b composlció.~mprl:

acabsrem m;r.ml c1llof p~t en ht n. «une:n{.al .

Ta corn Ii ha disposava lexoert.SuzanneDavir ho dibuixsva, sensecan

viar-ne ni una aleta ni una línia ni una escara Per tal que el peíx poqués

aguantar frese to el rernps que durava la felniJ de dibuixar-lo, entre sessió

í sessió el guardava en una nevera. Si, a causa de qualsevol círcurr staocia

lessessíonss'allarqaven finsa I'extrem desqotar el tempsque e peix pod ía
aguantar frese, quan I'animal cornencava a fer mala olor, Suzanne Oavit

avisava lexpert per tal que li port és un altreexemplar de lamareixaespecie

i així poder reprendre la feina (fJg.7J.

Sabem poc de com dibuixava els mus i els oceus. TOl i aixó, és oossi

ble que prenguéscom amostra els exemplars naturahtzars del Museu de

Zoología de Barcelona, un lIoc que Suzanne Davít també aprofttava per

díbuixar [fig.8]. Si ens ñxem b éen la posturaque adop en elsocells.espot

veure en diverses ocasionsque el model ha estar un individu naturalhza ,

ja que mo tsdells tenen la postura típica que esdóna alsocellsdíssecats i

rnuntats en una brancaaguantadaper un peu.
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TIPUS DE COMPOSICIONS ARTíSTIQUES

Composicions artístiques

Suzanne Davit fa servir, basicarner t. tres upus de cornposícions artís

tiques. La rnés utilitzada és la triangular; aquest upus de composici óe,
veu sobre o en les tárnínes florals en que, dararnent, situa el pes de la

illustraclóa la base del díbulx(fig.91.

La distribució en ziga-zaga és la seqona en el ranquing; una composi

ció que urilitza tant per exposa r com per vendre, i en dibuixos borank s i

artístics [fig.lO].

En tercer Iloc, s'hi traben les composrcíonscírculars.en lesqualspodem

veure algunsdeiselements dispcsats sequmt un cercleperfecte [fig.1 1l.
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A L'HOf(A DE COMPONDRE

UN DIBUIX DE J:lOTAN1CA,

Hl HA UNA INFlNITAT DE

CONF1GURACIO,\S QUE ES

PODEN UTI L11.!Alt, EI_ CA

RACTElt I LA FORMA O'UNA

PLANTA INSPIREN SOVJNT

UNA FOHMA, UNA MIDA O

UN FORMAT PARTI CtJLARS,

A CONT1NUACJÓ , US , ' O FE -

RIM ALGUNS EXE MI'L roS.

1. 1-.

5.

Composicions botániques

Al costar d'aquest tipus de composkions arusuoues. Suzanne Oavit en

fa servirro un altreventall, imposadesmes pel respecte que hade guardar él

la forma de lelern ent que caldibuix ar que no pas per una declsi ó propia de

caire artlsnc. Gauebétotes aquestes altrescornposkíons es troben en díbui

xosque l'artrsta fa per a entitatsdenufiques, davant les quals Suzanne Oavit

adopta una postura molt més acadé mica i precisa. Són cornposkions que

es fan servir habitualment en treballs de dibuix naturalístrcde botánica
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Siriol Sherlock en la seva obra Botonico! utustrouoo - Poiminq with Wo

tetcotours en defineix les vínt més usuals, Si haouéssirn de dassiñcarel fons

documental de Suzanne Oavit existent J l'lnstitut Bot ánk de 8arcelona pel

tlPUS de composk ióbotánica deis seusdibuixosen trobem divuit, que de

finim a continuació.



. SUZANNE DJlVIT: E 111m L AJ(\' 1 '-" CI ~NCIA '

JO . 13,

18.15.

Tlpus Unitats Descrípció TIpus Unitats Descrlpció

Trpus 1 41

Tipus 2 55

Tipu s 3 I

Tipus 4 19

ipus S 3

Típus 6 1

Tipus 7 58

Tipus 8 34

Tipus 9 8

tragme nt d 'una I}a

una sola especie JI nb d,v'=lIe, uy es I el drbu lx tallat per la base

especie tal i com es .3 al seu habuat natural

especie com pleta amb ,m els

especie 3mb pum de creixeme t rapat pel full alge

bououetarnb diielent s p lant es

un glup de diferelHl especies

estucísduna rnateixa especie separats en una lam ina

una l ij~ represemauvade I'especie q ue no excedeix e spai del di burx

Tipu s 10 34

Tipus 1 23

Tlpus 12 24

Tipu513 11

Tipus 14 15

Tipus 1S S

lipus 16 7

Trpus 17 43

Tipus 18 5

una rija represen tativa de lespecie que exc ~deix respatdeldibui x

una branca o l)ranqullló

deta ll

:;I'l" tesal seu habua r

estudi botarucarnb cera 15 iJ la base o ols costersdel rnouu pl inc lp;l l

planta alta (sen>!' fulies)

píarna al ¡~ (arnb la pun ta de les fu lles)

planta alta !.:l lladil en duespartsdibuixadesuna al co~ la ' de reine

esiud í de rreixement i desenvo lun arnen t

Total d 'urutats de l fons de l'lnst itut 130tdnic de Barcelon a: 387.
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DESCRIPCIÓ DELS MOTIUS

IFig.131Aquest dibui,

Vil ser publicar t:: ll l'ob r ~

PloMlJ'; M('dj(Jlt of(:5. el

Dp()sc6rrd~ lI:nowum

íle Piuc f01l1 i QIJ(( .

IFlg.141 l ¡ min, amb

moliuslloral') pro,rllt(¡J(

dr a familiiiL3....ns

Dibuixos de botanica Comp osicions florals

Posslblernent son elsmotius bot ánícs, ja sigui de plantes superiors o de

fonqs, elsque ocupen mes espai dinsde lobra total de Suzenne Davlt. Tots

aquests dibuixos són tracrats com a vernables estudisde botánica en qué

l'aurora sesforce per aconseguir Que lesseves lamines puguin ser conside

rades no so arnent obres d'an sino veritables il·lustracions cientíñques Són

obres que fa per encanec dinstitucions científiques corn ara a Universitat

de Barcelona, elJardí Botanic Marimurtra de Blanes °I'lnstitut Botan'c, O sen

zülament son íruit del contrac:c laboral amb alguna d'aquesres InSU:l.dons

que contempla lacessi ód 'un<J oart de laproducció al seu fonsdocumental.

arnb érealitza dibuixosbotanks per encarrec d'alqunso entfficsque conerx

treballant en aquestesinstitucionsiqoe lidernanen algunaespecieconcreta,

ja sigui per adquirir-lospersooalmen o bé per serediratscom a lllustracions

en publicacions en les quals ells co -laboren com a autors [lig.13], Així rna

teix, porra J terrne un nombre imponaru de dibuixos de bolets per a una

gUia de bolets de Ca alunyaque finsavui r O ha víst la lIum.

Ouan es planteja una exposící óo pintar quadresper vendre a parucu

lars, Suzanne Davit fa, sobretot ,corn posk lons üorals arnb elern ents que el'a

mateíxa recol·lecta. Aquestes pintures ja só n cornposk rons rnés arustíques

en les quals l'autora, m alqrat que respecta les caracterist iques boraruqu es

deis elements representats. deixa ansr mes Iliurement la seva creativitat

art ís tica amb la inclusló, dinsdel dlbu ix, de rnouus rnerarnenr ornarnemals

corn arad osques de diferents tipusde cargols, papallones o alrresmsectes

en vol. En aquests dibuixos SUZJnne Davit tria i coi-loca els elements que

vol dibu ixar de manera que l'irnpacte visual i artísuc sigui rnaxirn Es en

aquestes obres on es veu rnés la mil creativa de la pintcra recreant-se en

I'objecte dibuixat que no pas la de la lllus redora naturahsuca do b igada

sobrietat í acadernicísrne [lig.' 4].
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[Flg,151l'asoecte iu'C'gu l;sl ¡ 1.1 dlvcrsri rac ú decolore i toeures deIdpcJl de: l'ts.ri'rpNíl ha
estal qenialment representat en aquf)( ditlUll. c: n Que la sempre di1kll comtnnao éde colon

rl"1:(15,i dlids és ma~ l~tI¡l

Dibuixos d'ictifauna Dibuixos d 'ocells

(Fig .161En aquesta ••

gUildil l: ~ vcucl:.tr;Hn ell l

que- reHome-1I Que ~ ·..i

rcpft!.,:,nu no ts VIU,

Dlbuixar peixos dernana un grau eleva! d'observació. El seu rostre,

epsrentmenr inexpressíu, í la seva pel! farcida descares poden enganyar

qualsevol observador que no estigui avesat a fixar-se en els detalls, Efecti

varneru, no tates les escates són Iguals, i encara menyses por dir que els

peixosno tenen expressr ó.Suzanne Davit ho sabia i en elsseusdibuixosva

aconseguir copsar lexpressiódeis rostres í el, diferents tipu s de pell deis

seus rnodels. en un exercici magn'fíc de simplificació i abstracció deis trets

rnés irnpor tents, irnp rescindib es per mo strar sense equívocs l'aspecte de

I'individu representar [fig.15].

Una de lespeques vegadesen que Suzanne Davir representa lespede

faunística o vegetal dibuixada en el seu hábitat és en una de les lamines

que hi ha al fons documental de l'lnstítut de Ciencles del Mar i que va fer

directarnenr del natural a I'aquari de l'ínstirur d'lnvestigacions Pesqueres,

En aquest dibu ix hi representa tres morenes totalment integradesa l'habl

tat artificial de l'aquan on viuen.

59
~

Disposem de molt poca inforrnad ósobre els dibu lxos d'ocells de Su

zanne Davit. No nh ern pogut veure cap original i les úniques referencies

documemalsque n'hern rrobat han estar les reproduccions d'unsdibuíxos

do cells i nius que es van publicar cap als anys setxanta El que s'hí pot

veure.estudiant aquestes reproduccions, ésque elsocellsno són producte

d'un treball de camp amb individus vi us: per les postures adoptades en

el dibuix es pot in uir que s'han fet servir com a model animals morts o

individus naturalítzats que s'han afegit al dlbuíx de la planta o del niu que

elsacompanya [fig ,16].
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IFlg.17) La rruda

redulca d'3111Jt:st dib1Jll.:

lit'"Il.::t t fltr CVf>Urt" Id seva

rondicilJ de preva roés

quede ditn./Ill, deflnitiu.

IFlg.18) En ,qu es'

dibuix Suzanne Oavit

combina perfe:<l<l mef\1

l"e)(ecuC'ió dC'1 rnotiu

amb ploma, mtn Ue

quelreball2 ro mbra

projectadaarnb uni\

!>U~U 3Igu::J l1a.

Dibuixos a tinta xinesa i aiguades

Detotselsdíbuixosexrstents a ltnsurut Botank, nom és dosestánrealítzats

arnb tinta xinesa.El primereorrespon a la representaci óbotaníca de Anogyris

toeuda.Defactura mol! senzílla,aquest dibulxestaexecuiat seguint la tecnk a

del ratllat. Per les sevescaractenstlques, fa la trnoressió de ser mésun intent

per coneixer la técnica que no pas un díbuix definitíu a tinta xmesa (fig.17].

El seqon, m és rreballat, correspon a la represenració de Po/ypodlUm vulqote,

anomenat tarnb éherba pigotera. És una Dona mostra del domini de ia tec

ruca del puntejat que Suzanne Oavir fa servir arnb desirnboltura, així com de

la pred síó en I'úsdel repassat d'algunespartsdel contorn per produir I'efect

dornbradesujat.En el (a s de lesaiquades, tot i te lir constancraque l'aurora va

(er dlverses Iarninesarnbaquesta técníca finsal mornent no haestar possrble

trobar-ne cap [fig.18].
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{r.ig.19 J lllC"9/ílf1et ptn

taca a m; I'ro"l~til~ de

13 ramil ia C~~as..

Litoqrofies

Suzanne Davit Vd realitzar litoqrafies tant per exposar i vendre a partí

culars, com perqué (ossin reproduides en pub ícaclons I il-lustracions. De

les pnrneres en feia una tirada curta que, arnb oosrenontat al seu qravat,

pmtava a ma per tal d'augmentar-ne el valor. Aquestes litoqrafies sequer

xen la línia de dibuix natur alíst«; que predomina en tOIJ la seva obra, Nor

malrnenr són cornposicions fiaraisd'una midaconsiderable;algunes supe

ren els 50 x 40 cm. Les litografíes destinadesa la reproducció en Ilibres són

de factura més artí<;tica i senzilla, i s'adaprenal rext al qual acompanyen En

alguns casos I en edicions espeoels de tirades curtes, aquestes litografíes

són píruades ama per la mateixa autora [fig.19].

61
~

Jl.luminaci6 de llibres antics

Encornptadesocastons i per encarrec dalqun particular.Suzanne Davit

havia il-lumlnat Ilibresentres de col lecdorustes.afegint elsseusdibuixos als

marges blancs de les paginesJa irnpreses. de manera que convertia els ja

exdu síus exernplars en obres d'art encara rnés valuosss. No ha estat pos

sible lenir accés a cap orig inal d'aquestescaracterístiques, per la qual COS¿¡

ens Iimitem a derxar-ne constancia, com una actívitat mes de les que va

dur a terrne.
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ESTUDI DE DETALLS

IFig.l0] En 13 repte

selllr)ció c'aquesra

eenciena. malqret que

es fíl ;ervir el guaix, el

resultar t~ proper 4 1.<1

tt'L:ni<,ZI ue 1'3Quarrl la

i} Cil UU de la forra

(!hsolució deis. (;010r5

IFig.l11 resotl colo.
ctan c pt'"r destacar les

zonesmés cl ue~ lid

dibLti)( es una coostant

en ti ptirncr pc"r io~c

dr l'autora.

En les lamines realitzades per al fans documental de l'lnstitut Bota

nícde Barcelona, es po t apreciar una gran diferencia Entre les que

es van fer durant la década deis quaranta i cinquanta i les por rades a rerme

en els anys següenrs. En aquest segon període, I'autora cont inua pint ant

am b guaix, pero sembla abandonar proqressivarnent la rigidesa d'aquesta

técnica per anar adoptanr un esti Inés proper () la transparenr suavuat de

les aquarel·les. E repassat amb Ilapis gras de cenes oarts del dibuix, molt

corn úen la primera época, va deixent pas al pinzell, que suaument destaca

els contorns de les flors rnés delicades (fig.20J. Oe la mateíxa manera, re

duelx norahlernen t lús del color blanc per destacar punts de lIum. Així, va

adoptant una tecnica molt mes cquarcl-lfsrica, en que la claro r ja no es re

presenta amb el color blanc smó que s'aconsegueix per transparencia de ,

díferents colors arnb el b anc del papero Una observad ódetal ada deis ori

ginJls mostra el proqressiu augrnent en lstenoó que l'autora dedico als de

talls morfol6gics de les plantes representades. Com veurem més endavant,

en els seus primers dibuixos, aquests detalls són tractats mes com a rronus

pktoncs que no pas com a detalls irnportants per reconeíxer le specie.
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Primera epoca

MolIs deis primers dibuixos encarregats per l'lnstnut Botaruc de

Barcelona són realitzats rnés corn J quadres ertísncs que no pas com a il·

lustracions botáníques. Efect ivam enr, en aquestes primeres obres és dóna

molla im portancia a les composicions esre¡iques ' els elernents es dispo

sen a les lamines amb aquesta voíuntat. En alqu os casos, aquest predornini

art ist ic en lexecudó de robra fa que ladescripció morfologica de I'especie

que es vol representar q uedi diluid a ent re els colors i les formes deis altres

mot ius que l'acornpaoyen.

En aquest prim er període, el predomini de la tecníca del gualx és evi

den! en tetes les obre s. La utilització de colors clars molt opacs que se

sup erposen a color s mes toscos. el íet de repassar les zones més ciares

amb co lor blanc molt dens i I'ús del co lor negre per fer les ombres més

rnarcades fan que els dibuíxos d'aqu est períc de ti nguin un fort impacte

visual No obstan! 31X6, l'acurada combinació deis colors, la impecable
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[Flg .22] [ 1' tI de

repassar rk contcrns de
tes f1;tft~ més.clarcs h

un rt C1Jf;que: caracte
rlu a el primerperlode

de la iHUS\ladora, IFig.23} 0<1. 11 ue l. "9na'Ur>.

composició I la fldelit<1t amb que s ón represemats els diferents elernents

de leslaminesfan que aques espuguin ser adrniradestant oelsexpertsen

botánica com pelsespectadors rnés neóñts lfig.21).

El costum de repassar alQunes oarts del dibuix arnb lIapis de qrafn o

llapls gras és un" altra caracrer-suca d'aquesta primera epoca de l'autora

Norrnalrnenr fa servir squest recursper destacar el contorn de s petalsde

florsde colorssuaus per tal que no esconfonguin arnb el blanc del paper.

També fi} servir el repassat amb lIapisen lesocasionsen que necessita que

un elerneru es destaou, per sobre d'un altre, com pot ser el cas de dues

fullesque sesuperposen [fig.22]. La decisiód'utilltzar el llapisde grafit o el

Ilapisgras ve marcadapel tipusd'element que cal destacar. Quanel quevol

és separar els petalsd'una flor blanca del blanc del paper, fa servir el llapis

de grafit. Contráríament, quan pret én separa r els contorns de superfícies

amb rnéscolor, com podría ser el casde fullesque sesuperposen uno so

breunaaura. fa servir el llapis qras,que deixa un trae molt mésrnarcat i per

tant mésvisible sobre superficies fosques.
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La pulcritud amb qué Suzanne Davit tracta lo ta lasevaobra es ve-u en

cara rn és SI s'observa l'atenció que posaen lil signaturadeis seusdibuixos.

Sobretot és en aquestprimer període en que I'autora sestorca n és perque

la signaturaesreprodueixi correcta: ent. Aquest detallisme la porta a mar

car,abansde la firma, tes paíon hade cal·ligrafiarel seu norn per \al dev itar

que quedi rort o deslliqat del dibuix [fig.231.

El lra\ que utilil za per pin ar elsquadres teen aquesta primera etapa

un carácter molt rnés Ihure i espontani queen époques posteríors. Aqu e~:a

característica confereix a les obres d'aquest pe ríode un caire més 311 ', :ic

que no oasdescnptiu. les dóna més Importancia a representar les toques

de colorsque no pasalsdetallsque lescomponen.
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Segarla epoca

Iflg.24Il, gran cap;,

Cit..1t !J1:' simpJ ilic;¡ó ()

de. l"ilutOfa li ha pcllnb.
diblJilar dqUe:SI:1

branc'a 11e: qinebre

SeMt nee es d ':~torbi¡\

1« foil" i 01,truio5-

IFig.25J En' Qu<S1a

I.\mi~ 1'\I!1o del
bíanc tos g¡¡ ilebt

In t:)l»leo~ la qut"t:!l

re:dVCIll: rtorn6 ."ll rt"l1l' >l

Drill~l'll dC'l~ frlJll!..

En les lamines retes l "\ aquest període és on mes predomina la factura
bot ársca deisseusdíbulxos, Es nota l'auqrneru de cornprensió, per pan de

l'artisra, deis trets dlterencialsde cada element dlbulxat. En algunesde les

lamines es por veure l'atend ó posada 1l'esforc que s'ha Iet per destacar
els deralls descriptiusque poden ajudar a identificar respecte dibuixada

[fig.24). Les pinzellades es fan rnésacurades i elscolors ja no es posen no

mes com <J taquesque delimiten diferentszones tonals, sinóque estornen

Ir és precisos I es circumscriuen nomésallloc on els corresponsense exce

dir els lírntts marcsts per "angina!.

Els colors opacs se suavitzen amb l'addrció de rné s aiqua en el rno

rnent d'apllcar-los, la quet cosa fa Que el resultar E'scl'vingu, ,"~é, proper a

l'aquarel-la que no oas al guaix, com correspondria rerunten compre que

l'anista continua fent ús de les plntures de gua1x [fig.25]. Sernbla tarnb é

que, en aquest segon perfode. Suzanne Davu deíxa de fer servirels Ilapis

ranr grascom de graÍlt per repassar elsdibuixos. Ara, en canvi. fa serv« el

pinzell tanr per reoassar ets petals de les flors com les fulles, de les quals

destaca el con orn arnb precises pmzellades que enfosqueixen el to verd

que ha servir pel pinta -les,

lil simplici at de traeosd'sloun drbuixd'aquest període faque el resul·

tat s'assembli rné s a un apunr de carnp que no pas a una obra acabada Si

s'haou és de definir d'alguna manera aquesta etapa de lobra de Suzanne

Davit. no hi ha dubte que s'haurla ce parlar de rnaduresa natura tístlca de

"autora, aixícom d'auqmcr t di' la preocupació per aconseguir un resultar

m és científic que no pesarríst«....
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"SELECCIO DESTACADA

Les setanta-dues lamines originals de les reproduccions que trobareu a
continuació formen partde l'exposició "Suzanne Davit, una il-lustradora a
l'Institut Botánic", inaugurada el 03 de maig de 2007 a l'Institut Bot ánic

de Barcelona.
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· PONS ()f. 1'1NSTlTU1' IlOTAN'C ' SnlcCC1Ó DES'rACAD .. .

BOLETS. SI J UTGEM LA j, IANYAC Ul, HIA Af\olB Qu i~ IsrA\\' COMPOST ES I 1'1 TADES LES SEVES

LAtllIN r.S DE Bü LETS, L \ cu r.r HA tvl IC(¡FILA DE S Uí.'.ANNE DAVIT DE\'II\ ESTAH i'v1OI:l' DESEN 

\' 0 l.U1'11 D¡\ , 8 0 SABE,\'[ SI PEI. SE U OHI G!1N O PEJ. FET DE VIUHE A C \TALUNYA; TA/vlBl~ DEVIA

Al UDAn EL THACTE ¡\ i\1B F ONT 1 Q UE H, u ALT HE HEPUTAT I\'t!CO F¡T.. E N AQUESTES LAMI

NES, L'AHTlSTA VA DEIXAH MOI.T t-'If:S LUDH E l.A SE VA IMAGINACIÓ 1 LA ;, I A.lOHIA n 'E LLES SÓN

QUADRES QUE /'.10 5T Iu..' N ELS !30 LETS EN EL SEU CONT EXT, ENVOLTATS !l E Pl. ANTES ¡ HESTES

T ípIQUES DEL SOTA13 0 SC EN QUE CHEIXIEN. 1IEM SELECCIO, AT, AME A.lU DA DE DOS EXPEHTS

MICOLEGS ·- N lJHI¡\ E SClJlZ I BALCELLS 1 JAUM E P>'IOHEHA 1 PONT '- , UN VE NTM J . AMI'LI DE LES

MJ2S I/\'l I'O I1TANTS CATEC, O!l WS TAXON<'J ¡VIIQUES D EI S BO!.ETS.

Amanita caesarea (SCOp.) Pers. (1801) (Agaricales. Amanitaceae)

Corncntari bot án ic

Diuen que és el rei dels bolets, arnb perrnís de les altres tres glories de la terra -Ia t ófona , el cep i

el rossinyol-. En temps de l'Irnperi roma, ja era el m és preuat, És propi de les zones temperades,

sobre tot a la regí ó rnediterránia ; s6n famosos els del sud-oest de la Península -jnuntanyes de

d'Huelva i el Baix AJentejo portugué s.

Cornentari pictó ric

La dificultat que suposa trobar una bona rela ci ó entre el motiu principal i les plantes que l'ac om

panyen esta totalment superada en aquesta magnífica com posic i ó. Bolets i plantes s'entrellacen

de manera que tots els elements manteneu una relaci óh omogenia, sense que cap destaqui exces

s ivament ni es facin nosa entre ells.

Nom crenufic Amoni/o(oesareo

Nom comú Relg " Ou de reig

F:ocecénci,,'/a ny Bíanes-tt oret

:Jin'l. ' iJ Guaix

Mides 17,5 x 27cm
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, l' QNS !>E ÚI""mIT BOl'ANTe' SIiLECCIÓ DESTACADA'

Bolets
Amanitu muscaria (L.) Lam. (1783) (Agaricules, Amanitaceaes

Cornentari botánic

A tota la zona temperada del globus es troba aquest bolet , un deIs m és vistosos. És t óxic i al

lucinogen ; i, com tots els bolets amb efectes psicótrops, \'han utilitzat cultures mol! diverses per

arribar a aquests estats de deliri que semblem necessitar de tant en tant: per exernple, fumant la

cutícula del barrel seca i polvoritzada.

Comenta rí pict óric

Aquest és un dels casos en que es pot observar la rigoros a precisi ó de les ombres projectades.

L'exactitud és tan extrema que, a través d'aqu estes ombres, fins i tot es PO! saber l'ordre en que

estan col-locats els elements de la cornposici ó,

Nom científic AmanJ(O moscana

Nom comú Relg bord

Proced éncra/any LaMolina, 18-9-1963

Pintura Guaix

Mides 17,5x 27cm
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· PONS OE l"INHrru"r 60'rÁNIC. SELECCIÓ üESTACADA .

Bolets
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link (1833) (Agaricales, Amanitaceae)

Com entari botanic

És un bolet mortal de necessitat: és el responsable de gairebé tates les morts causades per menjar bolets ven

nasos. No té molts carácters que el distingeixin d'altres; no és llampant ni divertit com Amonita muscaria, ni

ataronjat ni fosforescent com Omphalotus olearius.

Come nta ri pict óric

En aquest dibuix, la correcta execucíó de les ombres perrnet apreciar que tots els elements estan col-locats da

munt d'una superficie plana. És en les lamines de bolets allá on l'autora plasma amb més encert el seu vessant

artístic, defugint per un moment la rigidesa del dibuix científico

Nom cientíñc Amani(Opha/lOldes

Nom com ü Farlnera bordo

Procedencia/any Mont seny. 1957

Pint ura Guarx

Mides 17.5x 28,5 cm
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· FONS DE 1-'1NITITUT BOTANIC SElECcrÓ Dl;STACADA .

Bolets
Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. (1871) (Agaricales, Amanitaceaes

Comentari bot ánic

És una especie molt comuna en boscos de totes les regions temperades. Bo, gastronómicarnent par

lant, és apreciat i cuinat tradicionalment en nombroses regions. S'ha de tenir cura per la seva sem

blanca aA. pontherina, especie molt toxica. En cuinar-la despren una forta olor á rave o patata.

Comentari pict óric

En aquesta genial cornposició en ziga-zaga, l'autora deixa constancia de les dues característiques

que la van obsessionar i que marquen la seva obra: la impecable factura técnica deis dibuixos i la

seva validesa taxon ómi ca. En aquest dibuix es pot Ilegir una nota cal-ligrafiada per ella roateixa que

diu "Arnanite épaisse", nom francés de l'espécie representada, Amonita spissa.

Nom oentffic Amoniro 5P;550

Nom comú Cua de CJVJII grossil

;ICJced~"ClaJany La Molioa 13-7-1964

:lin¡ua Gualx

Mides 17,5 x 27 cm
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· RlN5 DE L' lN STl TlIT O<lTANI C' SHEccrÓ DESTACADA '

Bolets
Boletus edulis Bull. (I782) tBoletales, Boletaceae)

Comentan botánic

És un dels millors boJets comestibles. Gran i perfumar, accepta tota classe de tractaments: es pot

rnenjar cru a lamines, a la manera d'un carpaccio vegetal; accepta ser conservat sec, enlamines o

polv oritzat ; en oli, i en mil i una preparacions culin áries, És COOlÚ a tots els boscos ~ixtos de les

muntanyes de tates les regions ternperades del món.

Comentari pictóric

Lamina sense data, pero que per la seva factura podría ser de la primera epoca vist l'ús que fa del

blanc i el negre per destacar les zones il-luminades de les ombres, Ho podem comprovar en els

peus de1s bolets 00 la profusió de blanc, a la part m és baixa, contrasta vivament amb el negre que

representa la sorra i la molsa que hi ha adherida.

Nom cientific

om comú

Pintura

Mides

BolefUS eduJis

Ccp

Gual><

17 x27 cm





· FONS DE 1: INSTlT1JT IlOTANJC: setscoo DeSTACADA '

Bolets
Boletus luteus L. (¡753) (Boletales, Boletaceae)

Comentari bot ánic

És un parent proper del cep, amb menys prosapia i rnenys virtuts culináries, Sol trabar-se en

boscos mixtos de coníferes i planifolis. Com la majoria dels bolets que hem triat, é~ familiar a tots

els afeccionats i rnolt corn ú. A Castella, coru a tots els bolets amb porus en lloc de lam ines, se'ls

coneix amb el pintoresc nom d' hongos , i es comenca a apreciar coro a comestible.

Comentari pict óric

Al marge d'aquesta lamina hi ha unes anotacions a llapis retes per l'autora en que s'indica que

s'han de treure herbes sur chopeau (herbes del barret) del bolet més gran. Miran! atentamcnt el

barrer d'aquest bolet, es pot notar la rectíficació, ja que encara hi podem apreciar alguns traeos

de les herbes que volia tapar. També es pot comprovar corn rebaixa els colors dels motius que hi

ha en un segon terme, t écnica que utilitza sovint. Quant a les ombres, treballa arnb destresa les

pr ópies deIs motius dibuixats, aquelles que li perrneten crear el volum,

Nom oenttñc Bo/etw tuteo:

Nomcomú Molleric

Procedencra/any LaMolina

Pintura Guaix

Mide, 17,5 x 27 cm
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• rON, DE ÚNST" IT1JT 1l0TANIC' sm.sccio DESTAGADA .

Bolets
Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (180 1) (Phallales, Phallaceae)

Comentari botanic

Fetid i pesrilent, corn tetes les plantes que necessiten de les masques per pollinitzar-se o , en

aquest cas , per disseminar les seves esperes. És molt freqüent a tates les regions de,clima ternpe

rat o cálid . A l'entrada de /'Institut Botánic de Barcelona, a la tardor, just davaní del menjador,

en broten alguns ...

Comentari pict óric

Aquí es pot veure clararnent la superposici ó de tres niveIls en el dibuix. En el m és allunyat hi

apareixen tímidament grups de flors blanques que s6n taparles profusament per la gran fulla

verda on descansen els exemplars de gita de bruixa. En aquesta lamina, Suzaone Davit ha volgut

ensenyar, i ha ha aconseguit, tres dels estadis de creixement d 'aquest espectacular boleto

Nom o entíñc ClarhfU5 rober

Nom (ami; Gita de brui xa,erane

Procedencia/any La Floresta

Pintura Gualx

Mide> 17,5 ~ 27 cm





· l'ONS Oc l ' l NSTITUT BOl',\NIC. Sn~CCIÓ DESTACADA'

Bolets
Coprinus comatus (O. E Miill.) Pers. (1797) (Agaricales. Agaricaceae)

Comen tari botánic

Un bolet molt peculiar que creix sobre restes vegetals o molt sovint sobre animals en descornposició; d'ací

ve el oom -del grec Konpós, excrement-. Se li diu bolet de tinta perqué, quan madura, es descompon com

pletament i deixa un resídu semblant a un petit bassal de tinta. Malgrat els seus norns tan poc suggerents

i les seves rareses, és un bon comestible quan és jove,

Comen tari pict óric

De factura aparentment semilla, i'autora sap descriure els trets més importaots de l'element dibuixat amb

una g¡-an sobrietat de traeos i colors, La fulla de trévol dóna el toe artístic i de color, alhora que actua com

un motiu artístic i com a indicador per definir la mida del bolet.

Nom clentífic Coprinus cornotus

Nom cornú Boler de tinta

f'locedencia/any a Mol1f\3

Pintura GUolX

Mides 20 x 30 cm

90
~





· FDNS DC L"",ITIIT HOTANIC: SELECCIÓ D[..<;TACADA •

Bolets
Gunoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881)
(Polyporales, Ganodermataceaes

Comentar i bot ánic

Mentre a Europa teníem aquest boleto arnb certa displicencia, per una curiositat rn és del base, la

medicina tradicional xinesa feia 4 .000 anys que l'usava com la Inés completa de.Ies medecines

superiors amb el nom de lingzhi. Avui dia es cultiva en molts paises per aprofítar el seu extracte,

cada vegada més popular per curar una sorprenent varietat de malalties.

Comentari pict óric

Aquestes pipes devien trobar-se a la soca d'un roure, així es pot veure en els branquillons d'aquest

arbre -concretament d'un Quercus pubescens- que acompanyen el motiu principal. Clararnent

localitzada en la segona epoca de l'artista, aquesta lamina demostra el domini assolit en la técni

ca de l'aquarel-la. Tumbé es pot comprovar en la signatura: ja no necessita guíes i la pot rubricar

amb pinzell en lloc de fer-ho amb llapis.

Nom cientilic Gorooeuro luadurn

Nom comú PI~H

Procedeccra/any Cardedeu

Plnrure Guaix

Mides 17,5 x 27 cm
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· r-ONS DE Ú NSTrrU"C " O'(ANlC: 5HHC1Ó I>ES'''ACADA .

Bolets
Hydnum repandum L. (753) (Cantharellales, Hydnaceae)

Cornentari bot án ic

Molts buscadors de rovellons es consolen arnb aquest bolet com a mal menor, a falta de millors

troballes. No deixa de ser sorprenent, si es pensa que en multitud de países es considera un bolet

de molta més qualitat que el rovell ó. És molt comú a tot Europa i a Nord-América j es troba, so

litari o en grups, en bascas de tot tipus. Els exernplars il-lustrats provenen del Montsen y.

Comentad pict óric

Aquesta lamina té unes anotacions fetes a má per l'autora que indiquen les especies que acom

panyen els bolet s. En aquestes notes s'hi lIegeix: "Hojarasca de Fagus . Ramas de Faqus - pocas.

l/ex cquifotium, bastante", En tates les lamines de bolets es pot apreciar aquest costum d'acorn

panyar el motiu principal amb altres especies del seu hábitat.

Nom cien\ílic I-/ydnum repondum

Nom comú lIenguJ de bou

Proccdencia/ any Mon ts€ny

Pintura Guaix

Mide s 17,5 x 27 cm
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· r-ONS Dn l "NSUrlrr BO'(ANJC: SEl ECC'Ó OeSTACADA

Bolets
Lactarius deliciosus (L.) Gray (1821) (Russulales, Russulaceae)

Comentari botá nic

L'autentica bogeria del boletaire catal á; els rovellons creixen a les regions temperades de tot

el m ón, pero nornés a Catalunya es traba aquesta passió per un bolet que, en altres latituds, ni

tan sols es considera un bo n comestible; sobretot en terres fred es en que els rovellons manquen

-diuen- de sabor. Aquest exemple va ser pintat per l'artista a la Melina .

Comentari pictóric

Durant la seva primera epoca, I'autora uti litzava amb profusi óel neg re per repassar el motiu i fer

les ombres, així com el blanc pe r als espais amb rnés llurn; aquestes característi ques s'aprecien

de forma clara en aquesta cornposíci ótípicament botánica.

Nom cienuñc t.oaanusdeuclosus

Norr ccnú [Jinetell

Procedenclolany lo Molina

Pintura GlI;¡ix

Mides 31 x 21 cm





· rom OH úNSTlT1JT 1l0TANlC: SELECC' 6 OBSTACADA '

Bolets
Marasmius oreades (Bolton) Fr. (1836) (Agaricales, Marasmiaceae)

Comentari botánic

Aquest bolet és tan bo al plat que té nom vulgar a totes les llengües occidentals, fins i tot en una cultura

tan poc propensa als bolets com la castellana -senderuelas- ,Apareix sempre en prats i és el responsable

d'aquests anells anomenats "rotlles de bruixes", que no són sínó micelis enormes de forma circular. A

algun d'aquests grans micelis se Ji han calculat cents d'anys d'edat,

Comentari pictóric

Acurat dibuix de factura típicament bot ánica, en que l'autora no solament descriu la morfologia de

l'exernplar representat, sinó que tarnbé hi explica les diferents fases de creixernent i, a més, en mostra

una vista superior i una d'inferior.

Nom científic MarMmiusoreodes

Nom comú Cama-sec

Procedenda/any LoMolina, 1962

Pintura GU31 X

Mides 30 x 20 cm
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- fONS 01, L'1Ns-rrnJl' DO'rANIC: SGLUCC,Ó OCSl'ACAOA •

Bolets
Morchella vulgaris (Pers.) Bond. (1897) (Pezizales. Morchellaceae)

Comentari botá nic

La m úrgola o colmenilla és un bolet apreciadíssim pels afeccionats a la gastronomia. També influeix

el fet que sigui un dels bolets de primavera, molt m és rars que els de la tardor. És una mica t óxic si es

rnenja cru; per aquesta raó , s'ha d'assegurar que estigui ben cui nat, Sol sortir amb les primeres saons

i és molt freqüent a les zones cremades,

Comentari pict óric

Ordenat corn una lamina de dibuix bot ánic cl ássic, aquest apunt de camp permet apreciar el costum

de l'autora de signar els dibuixos primer amb llapis per repassar -los despr és amb el pinzell, La seva

signatura tarnbé ens perrn et veure corn una vegada m és ut ilitza les dues ratlles paral-leles a llapis per

encaixar-hi el nomo

Nom d ennfic Morche/lovulqan«

Nom corno Múrgola

:),ccedend a/ any Castelltercoí 25-3-1962

Pirl:ud GUJIX

Mides 30 x 21 cm
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· f ONS DE ': INSTlTUT UO"f;¡'NIC: SGLECCIÓ DE',ACADA •

Bolets
Morchella vulgaris (Pers.) Boud . (1897) tPezizales, Morchellaceae)
amb Ophrqs fusca, Laoandula stoechas i Pinus pinea

Comentari bot ánic

Aquesta excepcional lamina de Suzanne Davit no deixa de ser una imatge que es contempla amb me

langia, pensant en corn devien ser les pinedes de Castelldefels fa quaranta o cinquanta anys . Llástirna

que el creixernent desordenat de la rodalia de Barcelona hagi acabar arnb tants paisatges peculiars. Com

hern dit abans, les rn úrgoles o colmenillas s ón una excel-lent menja.

Com entari p íct óric

Composici ó artística amb forma de ziga-zaga i ús prominent del blanc per marcar les zones m és ciares

i de m és llum, Tamb é hi podem apreciar un tret característic de la signatura de l'autora: les dues ratlles

paral-leles fetes a llapis per escriure el seu nomo

Nom oenttñc Morchellovuiqa á:

Nom comú MÚIgola

Procedcnrra/anv Casrellde'ets 3-3-1966

Pin ;:ra Guaix

Mlde~ 18 x 27 cm
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· PONS DIO L'INSTlTlJT oOTANrc : SGLECC¡Ó OESTACADh •

Bolets
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schrüt, (1893) (Pezizales, Pezizaceae)

Comentarí botánic

Malgrat el seu aspecte poe apetitós, deu haver-hi mic ófags capaces de clavar-ti una mossegada: hi ha els sufi 

cients casos d 'lntoxícació per aquest bolet corn per haver d'advertir de la seva toxicitat, malgrat que una cocci ó

\larga Ji treu virulencia. És l' únic basidiomicet d'aquesta serie de lamines. És freqiient en pinedes costaneres a

tal l'hemisferi nardo

Comentari pictóric

Aquest és un bon exemple d 'un deis motius ornamentals que més es repeteix en tata l'obra de Suzanne Davit:

les conquilles de caragols morts i, fins i tot, com es pot veure en aquest cas, amb el cargol viu passejant-se per

entre les especies dibuixades. La cornposici ó sinuosa del dibuix reforca la sensació de moviment i naturalitat

Que Ji d óna la imatge de la cargolina desplacant-se pel mig de la lamina.

Nom científtc Sarcosobaera coronatia

Nom comú Cassoleta blavs

P(oceciencia/any Moia. 26-4-1962

Pintura Guaix

Mides 17,5x 27 cm

104
~





, .PON'~ DE L'INSTflt..rI BOTAN fe. ~ I1UiCCJÓ OIlSTA(AP,\ .

F RUIT EHS. HEM REUNIT AQuf UNA I' ETI TA ¡-'!OSTHA DE ¡: AHT I)E SUZA NI E DAVI T PE R

PINTAH ESPE CIES ÚT IU; I HEN eo EGUDES AM B EL CHITEn! DE I. CIENTffIC. PL....NTES COM LA

VI NYA, U\ POMEHA O EL P HESS EGUEH , AI.S SEUS 1'! i\:ZE LLS, 5 6 1' VE HJTA13LES OBRES ME5TR ES

EN LES QUALS ES COMBI NA LA DESC HIPC¡Ó MOHFO Lb GICA M ÉS ENCERTADA AMI3 EL TALE NT

AHTfsTIC 1 EL GUST .

Castanea saliva Mill. (Fagaceae)

Comentari botánic

Ala tardor, els vessants es tenyeixen de groc, perqué els castanyers inicien la p érdua de les fulles.

És un groc pallós que aviat es torna groc marron ós, Els seus fruits a l'epoca de carestía servien

per elaborar una gran varietat de plats. Ara, en epoca d'abund áncia , tenim des de les competes

de castanya fins a les rnarrons glacés per als paladars rnés exigents. L'artista va trabar aquest

arbre al Montseny,

Comen tari pict óri c

Com es pot apreciar en diverses il-lustracions, l'autora acostuma afer els dibuixos de mida real

o ampliant els elements representats, És el cas d'aquesta lamina, en que la grandária original de

les tulles no ha perrnés dibuixar-les en la seva totalitat. Malgrat aixó, s'hi poden veure clararnent

els trets morfol ógics dels elements representats. Com correspon a la majoria deis dibuixos fets

en aquesta epoca, aquest també ha estat rcalitzat amb pigments de guai x emprant la t écnica de

l'aquarel-Ia.

Nom ctcnt ifrc Castoneasaliva

Nom comú Castonyer

Prccedencía/aoy Mont ,eny. 20-10-1966

Pinlufo GUolX

Mide, 21 x 30 cm

106
~





• FOf<5 [lE L'JNSnTIJT BOTANIC; SElECCIÓ [ll'.STAUDh •

Fruiters
Citrus auraniium L. (Rutaceae)

Comentad b ot án ic

Hi ha alguna cosa rnés subtil que l'aroma de les flors del taronger a la primavera? Si en gaudim és

que ens trobern no molt l1uny del mar i en zones on no hi ha gelades tardanes, ni baixes tempera

tures a I'hivern. La fragancia de les flors no resta a la saga de l'arorna dels fruits, qualificables de

sirnfonia per a l'olfacte més exigent. Per desgracia, els processos industrials de cornercialització

ens sostrauen aquest regal per a l'olfacte,

Comentari pict ór ic

En aquesta lamina corresponent a la segona epoca de I'autora, s'hí pot veure amb facilitar la seva

condició d'aquarel-la. S'ha reservat l'espai deis fruits que s'han pintat al final, un cap dibuixades

les fulles, Seguint la técnica de l'aquarel-la, els fruits s'han fet superposant els colors més forts

als més clars ; i en l'última capa de color rnés vermellós, ha deixat sense pintar el punt blanc de

Hum. La fidelitat amb que l'autora copia de la realitat (a Que es pugui veure corn havia disposat

els elements abans de dibuixar-los: a110 que en un moment podría sernblar una branca contín ua

-com possiblement volia l'autora en un principi- es transforma, amb una mirada més atenta, en

dues branques díferents si ens fixern en els tres fruits inferiors.

Nom C1 entlñc (¡rrus OUfon/Jum

NOn) cornú Taronger

ProcedenCla/any Jardmsde SanrJosep de I¡¡ Muntany¡¡.24-3-1967

Pintura Guaix

Mides 21 x 30 cm

108
~



-



· FONS DE ÚNSTITVT U<JTÁNlC' SEI.ECCIÓ DESTACADA '

Fruiters
Citrus timon (L.) Burm . fil. (Rutaceae)

Com entari bot áni c

El llimoner, a diferencia del taronger, no és tan exigent quant a condicions de clima. Per aquesta

1'a6, no és 1'a1' trobar-lo cultivat fins i tot al llarg de la cornisa cant ábrica, malgrat que és rnés

corn ú veure'l plantat a la regíó rnediterránía. Aixó S1, no s'aparta mo1t del litoral. Les seves flors

no s ón tan fragants com les del taronger, pero els seus fruits posseeixen una aroma gens ni mica

rnenyspreable.

Comentari pi ct óric

De trae; vigorós, pero alhora precís, aquest dibuix és característic de l' últirna epoca , L'autora

combina harrncniosament els colors fluids amb altres de m és densitat. Continua present la com

posíci óen ziga-zaga, aixi com els colors m és tenues per als rnotius allunyats de l'observador.

Nomcientínc Crtrusliman

Nom cornú Llirnoner

Procedencla/any Jardmsde SantJosep de la MUrJr3nya 21 -1-1967

Pimu¡¡:¡ GU31 X

Mides 21 x 30 cm
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FONS D¡; L' JNSTITlTT ~OTÁNtC : S~LCCCIÓ DESTACAOA •

Fruiters
Corylus avellana L. (Betulaceae)

Comentari bot ánic

Qui no ha víst gronxar-se a l'aire les flors de l'avellaner quau bufa el vent del nord a l'hivern?

Abans de brotar les tulles, al m és cm del Cal" de l'hivern, ja estan les flors de 1'avellaner llestes per

cornplir la seva funció. Ala primavera , es tenyiran els vessants de verds groguencs, amb les fulles

acabades de desplegar. EIs fruits van rnadurant tot l'estiu fins que les tulles entapissen el terra i

les peques bares de llurn ens facin saber que ja soro a la tardar i les avellanes són madures.

Comentari pictóric

Treballant amb pigments de guaix, l'autora utilitza de manera escrupolosa la t écnica del'aquarel

la, comencant amb cls colors més c1ars per superposar, a poe a poe, amb pinzellades precises i

d'una sola aplicació les diverses tonalitats de verds i ocres que formen el dibuix.

Nom cientítíc Corvlus avellano

Nom comú Avellaner

Procedencia/any LaMolina. 1967

Pintura Guaix

Mides 21 x 30 cm





• fONS DE L'JN.rIlU r HOTANle- Sr,LECClÓ (>ESTACADA .

Fruiters
Cydonia oblonga Mili. (Rosaceae)

Comentari bot ánic

EIs codonys madurs són uns deis rnés abundants fruits que ens regala la tardar. Pe1seu perfum

suau s'han utilitzat per aromatitzar armaris j alcoves, Malgrat els seus rnolts atributs favorables,

en cm, la seva carn és aspra i de sabor poc agradable. En canvi, preparar en forma de compota i,
especialment, de codonyat, és de liciós, Encara m és si no es tritura del tot la palpa del codony i es

conserven les diferents textures que presenta.

Cornentar i pict óric

Sense deixar d'aplicar pigrnents molt saturats de color, l'autora demostra en aquesta lamina el

seu domini de la t écnica de I'aquarel-la . La frescor i l'espontaneítat del trae del pinzell i la segu

retat i la precisió arnb que el color és dipositat en cada motiu fan que aquesta lamina es pugui

comparar a qualsevol obra clássica de la il-lustraci óbot ánica. Un altre tret destacable és la corn

posició circular, habitual en la seva obra.

Nom clent íñc Cydonio oblonga

om comú Ccdooyer

Procedencia/any Corbera de t lobreoat, 1964

Pintura Gualx

Mides 2 \ x 30 cm
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Fruiters
Eriobotryajaponica (Thunb.) Lindl. (Rosaceae)

Comentari bot ánic

Les nespres són els fruits de temporada la presencia dels quals ens anuncia la proximitat del final

de l'estiu. La seva carn dolcassa i compacta amaga, de vegades, un subtil to~ agredolc, Apareixen

agrupades a l'arbre en poros terrninals i destaquen del fullatge dens i de les fulles grans, vigoro

ses i aspres, que CllS recorden els arbres del trópic i l'Orient llunyá, d'on procedeix aquest arbre,

Comentad pict óric

Coro correspon a la seva darrera epoca, aquest dibuix ofereix l'aspecte frese de la técnica de

l'aquarel-la. Efectivament, els fruits han estat pintats en capes que van dels colors més suaus fins

als més foscos, com ara el verrnell o l'ornbra feta amb un verd ciar. Norn és unes petites pinzella

des blanques a les dues fulles superiors trenquen la puresa aquarel -lística d'aquest dibuix,

Nom CÍenfíóc Erioborryaiooomco

Norn cornú Nesprer

Procedencla/arw Cerbera de Dalt. 1967

Pintura Guarx

Mides 21 x 30cm
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· FONS DE J:'N STlTUT BOT#\..'IJC. S6lECr.16 O'€STACAIlA. .

Fruiters
Ficus carica 1. (Moraceae)

Comentari botánic

La figuera cultivada, assílvestrada a tata la terra baixa mediterr ánia, forma part deIs nostres

paisatges m éso menys hurnanítzats. Els seus fruits, les figues, s ón de fet , i cada un d'ells, la suma

d'una multitud de petits fruits, en la fecundació deIs quals hi participa uña petita vespa; aix ó

sí, són les femelles les que es reserven el paper de fecundar les flors . Suzanne Davit va dibuixar

l'arbre, corn gairehé tots els fruiters, a Corbera.

Comentari pictóric

Els motius del dibuix, en aquesta lamina, excedeixen l'espai reservat per ser executats a causa

de la decisi ó de l'autora de dibu íxar les especies a una mida semblant a la real , com fa en moltes

de les seves il-lustracions, Tot i aixó, aquesta decisió compositiva rnai no va en perjudíci de la

qualitat descriptiva del conjunto

Nom cíenuñc Ficuscanea

Nom comú Figuera

Proced éncta/anv Cerberade Llobreqat , 30-8-1966

Pintura Guaix

Mide s 21 x 30 cm
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• 1l0N'S Of LIJNstlTLJT nOTANIC: SHLP:CCIÓ DI;I:5TACA.DI\ •

Fruiters
Juglans regia L. (Juglandaceae)

Comentari botanic

Arbre que amb facilitat aconsegueix una presencia majestuosa, de capeada densa i compacta.

S'ha cultivat ámpliament pels seus fruits i per la seva fusta . El fruit verdós, quan madura, s'obre

i deixa veure al seu interior les nous, que queden alliberades si se les treu de la closca, Les fulles,

d'un delicat color verd groguenc, s'han utilítzat en infusi6 per fer baixar els nivells de sucre de la

sango Aquesta noguera era a l'antic Jardí Botánic,

Comentari pict óric

En aquesta lamina ja s'intueix el pas que finalment Iará l'autora d'adoptar la técnica de l'aquarel

la en les seves obres. La composici6 piramidal posa en relleu els colors ocres de la fulla superior.

Nom cientitic Juglons regia

Nom comú Noguera

Procedencia/any 1958

Pintura Guaix

Mides 21 x 30 cm
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· J'ON5 !>S L"NSTlruT BOTAN'C: sar.sccro DeSTACAOA .

Fruiters
Prunus avium (L.) L. (Rosaceae)

Cornentari botánic

El cirerer tenyeix amb les seves flors blanquea els vessants gris ocracis dels boscos de caducifolis,

Aquesta és una imatge freqiient a l'inici de la primavera, ja que els exemplars s ilvestres apareixen

de forma escassa i aillada enmíg dels boscos de fulla caduca. Floreix abans de brotar les fulles i

constitueix un dels espectacles més comparables al de la floració massiva dels ametllers. També

va ésser pintat a Corbera.

Comentari pictóric

Aquest dibuix és una clara mostra de l'evolució t écnica de l'autora cap a un treball m és proper a

l'aquarel-Ia que al guaix. Se'n pot buscar la raó en l'augment de seguretat a l'hora d'executar els

dibuixos, pero també en una confianca cada cop més gran en els seus coneixements que, alhora,

l'ajuda a poder captar els trets morfológica principals, Tot aixó fa que els seus treballs, a partir

d'una certa epoca, tinguin un caire més frese i d'execució rnés rápida, la qual cosa els fa més sem

blants a un apunt de camp que no pas a un dibuix definítiu.

Nom cien ific Ptunus ovtum

Nom com ú Grerer

P{ocedénCla/any Cerbera de Dal\. 1967

Pintura Guaix

Mide:; 21 x 30 cm





• r-ONS DE L"NSTITlTI' IIO'\·.\.N.C SELECC'Ó DESUCADA'

Fruiters
Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae) (flor)

Comentari botánic

El presseguer és ámpiiament cultivat en gran part de la Península Ibérica, a excepeió de les terres

rn és árídes del sud-oest i les molt fredes de la Meseta. Com a la major part dels fru iters, se li su

posa un origen rnediterrani oriental -possiblement, el Caucas-. Es cultiva des de temps imrne

rnorial: la seva floració, com la de tots els fruiters del genere Prunus, és un esplendid espectacle

en la primavera prirnerenca.

Comentari pict óric

L'autora demostra en aquesta lamina que ha arribar a assolir de forma excel-Ient la técnica de

I'aquarella. Els colors es fan molt més transparents i deixen entreveure el blanc del paper en les

zones rnés ciares, que cada vegada necessiten menys el blanc per remarcar la llum.

Nom científíc Prunuspetvca

1\:; '1" comú Presseouer

P'o: "dénci¡¡/¡¡ny Cerbera de lIobregat. 1964

P¡ ": .Jr(l Guaix

Mides 21 x 30cm

124
~





• F()NS OE l ',N STITUT DerrAmC: SELECCIÓ DBSTACADA .

Fruiters
Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae) (fruit)

Com entan bot ánic

Els paladars m ésexigents, sens dubte, mencionaran els presseguers cultivats a terres de seca, per

ésser m ésarornatics i per la seva textura m és ferrna. Són els que a les fru iteries anomenen "prés

secs de vinya" . Potser els millors , alme nys els més famosos, s ón els pr éssecs de Calanda (Terol):

la cura que els prod iguen arriba a tals extrerns que , perqu é no se'ls mengin ni els insectes ni els

ocells, posen a cada un una bossa de paper...

Comentari pict óric

En aquest impe cable dibuix s'hi pot apreciar el grau de segureta t i de t écnica assolits per l'autora

en la seva darrera epoca. La progressiva pigmentació de més ciar a més fose certifica la seva qua

litat d'aquarel -la. El t ractament de la representaci óde la textura vellutada de la pell deis préssecs

denota un dornini perfecte dels colors i el seu efecte en barrejar-se,

Nom clentffic Ptunusoervco

Nom corn ú Presseguer

Procedencia/any Cerbera de L1obregat. 1967

Pintura Guaix

Mides 21 x 30 cm
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Fruiters
Prunus spinosa L. (Rosaceae) (flor)

Comentari bot ánic

Les ílors de l'aranyoner anuncien que la primavera ja és a prop; és de les primeres rosácies a

florir, corn els ametllers, Les tiges es tenyeixen de blanc, ja que les fulles sortiran rn éstard; i les

seves flors són focus d'atracció per a nornbrosos insectes pol-línitzadors, que busquen amb afany

les poques plantes amb 11or5 disponibles a final de l'hivern.

Comentari pict óric

Aquest podría ser un dels millors exemples de dibuix característic de l'últirna etapa de l'autora.

Hi predomina la t écnica de l'aquarel-la, tot i que utilítza el blanc :per destacar les zones rnés 11u

rnínoses dels petals,

Nom clentfic Pn.mU5 spinolQ

Nom comú Aranyoner

Procedenc ía/any 1961

Pintura Guaix

Mides 21x 30 cm
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• FONS De ): I N~'-lTlIT DO'I""N1C' SEL¡¡CCIÓ DESTACADA'

Fruiters
Prunus spinosa L. (Rosaceae) (fruit)

Come nta ri bot ánic

Els fruits de l'aranyoner, de color blav ós fose -anomenat per ells "color aranyó">, són un reclam

per a les aus frugívores. Poden rornandre a l'arbust, a la rardor, fins i tot. quan l'aranyoner ha

perdut les fulles. Els aranyons són un ingredient básic en la fabricació del patxaran, motiu pel

qual es busquen molt a la tardar, malgrat que s'ha de deixar que es gelin primer per suavitzar el

seu sabor. Per desgracia, l'agricultura intensiva ha fet desapar éixer notablement les poblacions

d'aquest arbust en termes, boscatges i hortes.

Com entari p ict óric

Aquest dibuix, exeeutat prácticament en la seva totalitat com una aquarella, pertany a l'epoca

en que l'autora se sent rnés segura de la seva obra. Aqu í ja no se superposen els colors, sínó que

la majoria dels clarobscurs s'aconsegueixen amb la cornplicitat del blanc del papel'. També en

aquesta ocasió, aclareix els rnotius sítuats en un segon terme per donar una sensació més real de

profunditat, Les branques i el contorn de les fulles són repassades curosament arnb el pinzell.

Les fulles que se superposen als fruits no han estar pintarles per sobre d 'aquests, sinó que ha re

servat l'espai en el moment que pintava el fruit. La fidelitat al model ha portar l'autora a dibuixar

les marques que els insectes han deixat en rnenjar-se les fulles .

~orr cicntific Ptunus5pinolO

Nomcomú Aranyoner

Proced encia/any 1968

Pintura Guaix

Mides 21 x30cm
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· P()NS DE LlNSTlJUf UDTÁNl C SIiU1CC,<l DBS1'"CAOA

Fruiters
Punica granatum L. (Punicaceae) (flor)

Comentari botánic

El magraner es troba ámpliament cultivat en terres mediterránies iberiques, on no és estrany

trabar-lo escapat de cultius . Usat com a tanca vegetal natural, per les seves ~pines, forma ern

bu lis inextricables, molt ramificats, d'on ressalten les seves flors rogenques, graos i vistoses,

Aquest arbre té l'etiqueta, dins del món de la simbología, de ser l'arbre de la ciencia i el Cansen

Superior d'Investigacions Científiques el té associat al seu acrónirn,

Comentad pictóric

La composició en ziga-zaga d'aquest dibuix mostra una típica execució a l'aquarel-la de l'última

epoca de l'autora, La lamina exposada permet apreciar un primer intent de cornposició que l'au 

tora va decidir refer en la versió definitiva. Amb aquesta distribució clarament botánica de les

flors de la magrana, l'autora ens descriu magistralment l'evolució de les flors des de la primera

fase de poncel1a fins que es converteixen en un fruit incipient.

Nom cientític Punico Qranatum

Nom comú Magraner

Procedéncia/any 1960

Pintura Guaix

Mides 21 x 30 cm
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· FONS Dli ÚHSTITtJT UO. ANlC: S';Ll;CC'Ó DESTACA.().A •

Fruiters
Punica granatum L. (Punicaceae) (fruít)

Com entari botánic

La transformacíó dels fruíts verdosos a groguencs i de grocs a rogencs, en el procés de maduració

de tes magranes, és digne de les més subtils transformacions que pot captar lanostra retina. El

resultat final són lIDS fruits madurs molt dolcos i arorn átics, amb grans consistents de textura

peculiar, característiqnes que es poden ressaltar si s6n preparats amb vi dolc, La closca de la ma

grana, especialment rica en tanins, s'ha utilitzat per adobar pells i per a altres feines similars,

Comentad pictó ric

La lamina present és un ban exemple del tractament de] guaix fent servir la técnica de l'aquarel

la. La lJum que reflecteixen els grans de la magrana s'ha aconseguit deixant de pintar aquesta

zona per tal que sigui el blanc del paper el que sirnuli l'efecte, Les zones d'incidéncía de la Hum

en els fruits tarnb és'han fet aprofitant la tonalitat clara del paper, pero han estat reforcades te
nuement amb color blanco

Nom cíennñc PUnlCO qumotum

Nom com ú Magraoer

Procedencia/aoy 1959

Pintura GUal X

Mide... 21 x30 cm
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· I'O"S DE l' 'NS"CITlIT 1l00fÁNIC : SBI,ECCIÓ DUS-l'ACADA •

Fruiters
Pyrus malus L. (Rosaceae)

Comentari bot ánic

La poma, la fruita prohibida, a la temptació de la qual van sucumbir Adam i Eva. Els seus fruits

carnosos i d'una textura ferrna, pero no molt dura, són una delicia per al tacte, l'olfacte i el gusto

La pomera fati molt apreciada per tates les cultures mediterránies; els f~its eren, en molles

árees de les terres iberiques, la fruita que es consumía gran part de I'hivern. Estances i arrnaris

quedaven impregnats de les subtils fragáncies de les pomes. Dibuixat a Corbera.

Comentari pict óric

Concebut com un apunr de camp, aquest guaix aplicat amb la técnica de l'aquarel-la mostra una

factura r ápida, pero de solvent resolució.

Nom ctennñc Pyrusmalus

Nom comú Pomera

Procedencia/aoy Cerbera de l lobreqat 1965

Pin ura GUilO(

Mides 21 x 30 cm
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• FN" DE L INSTITIIT nO'rANJe: SELECCIÓ J)ES"ACADA '

Fruiters
Rubus ulmifolius Schott (Rosaceae)

Comentari bot ánic

EIs esbarzers, que de forma natural formarien part de l'orla d'arbusts deis boscos més o menys

hurnits, no rnenyspreen altres ambients, sempre sobre sóls profunds, ries i hurnits. Pel seu creí

xernent rápid, l'home els ha utilitzat com a tanea vegetal natural. Els seus frui ts, les rnóres, con

sumits per aus i petits mamífers, no són menysvalorades per l'home, que si s'arma de paciencia

pot fer-ne un bon munt, malgrat que la seva durada és efímera.

Come ntad pict óric

L'autora aconsegueix en aquest detallar dibuix una espectacular composici ó en que fa palesa la

minuciositat del seu trae; i el domini dels colors,

Nom o ennñc Rubusulm,folius

Norn com ú Esbarzer

Procedencia/any 1950

Pi tura Guaix

Mides 21 x 30 cm
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• FQNS O~ t'JNS1HU1 O<rrÁNlC: SELECCIÓ DESTACADA'

Fruiters
Sorbus domestica L. (Rosaceae)

Comentad bot ánic

El server i les serves complementaven, a les nostres generacions anteriors, les economies au

t árquiques de les terres continentals de l'interior ib éric, parques en fruites, En aquests indrets,

aquests fruits de tardor eren una novetat, La carn compacta i una mica aspra de les serves, que

posseeixen un sabor contundent, com si fos un concentrat d'aromes i perfums del bosc, és una

delicia per al paladar.

Cornentari pict óric

Les característiques més destacades de l'última obra de l'autora prenen vida en aquesta especta

cular lamina. En primer Jloe, s'hi pot observar la t écnica de l'aquarel-la en la reserva d'espais per

aprontar el blanc del paper com un color rn és. D'altra banda. aconsegueix la perfecta ubicaci6

deis elements en segon terme rebaixant el color, fet que d6na una sensaci ó de profunditat més

real. Finalrnent, els contorns de les branques i les fulles estan repassats amb pinzelJades del ma

teix color de la base, pero en un to més fosco

Nom científic Sorbus domesttca

Nom comú Server

Proced éncia/any Cerbera de llobreqat. 10-11-1966

Pintura GUolX

Mides 21 x 30cm
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• FoNS oe ÚNSUTUT BCY1ANJC: SutCCCIÓ DfiS1'ACADA •

Fruiters
Vitis oinifera L. (Vitaceae)

Comentari bot ánic

La vinya és un deis cultius freqíients de casa nostra. Amb l'ametller i l'olivera formen la trilogía

típica deis cultius mediterranis. Aix ó sí, la vi.nya es desmarca pels seus colors de tardor, gro

guencs j rogencs, deis seus habituals acompanyants, El seu crornatisme autumnal contrasta arnb

els ascetícs colors de la vegetaci ó rnediterránia, En aquesta epoca, ocres, verds blavosos, verds

grisosos i verds groguencs són trencats pels colors de les vinyes i vinyars.

Comentari pict óric

Un bon exernple de l'evoluci ó t écnica de l'autora és aquest impressionant dibuix en que capta a la

perfecció el sernpre complicadíssim color dels graos del raím. Les diverses pinzellades permeten

diferenciar clararnent els que han perdut el seu color mat, possíblernent en ser tocats amb les

mans, dels que no i, fins i tal, aquel1s que ja s'han pansit.

Nom cientític Vic¡s vitúieo

Nom comú Vinya

Prccedencia/any Cerbera de ucoreoar . 13-9-1966

Pintura GUJIX

Mides 21 x 30 cm
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, rONS DE l'INSlT,1Yf BO'(ÁNIG: SElECCIÓ I)ES.,.CADA .

GAVELLA DE PLANTES. I)EI.IIlEIl,\IMi\ lENT, H E :""l DEf XAT DE BANDA LA I.ÓGICA CARTE 

SIAj\'A DE l.E S Al.THES SELECC ION S I IIEM ESCOI.I.IT, AHA, UNA Sf.:!UE DE 1,A i\H NES I'EH ESTI\TICA

I VA HIETAT. SÓN ONZE IL'LUSTIlAC IONS ":Sl'ECTACl JI.ARS QUE COBHE1X E/'; U 'A n ONA I'A HT DE I.S

GRUI'S DE LA FLOHA VASC UI. AH .

Aconil.um napellus L. tRanunculaceae)

Comentari botánic

í~s una de les especies més verinoses del món vegetal, pero no per aquest motiu deixa de ser

tarnb é un dels millors ornaments dels prats alpins de tota la Península Ib érica -arriba ñns a

Sierra Nevada-. En el nostre cas , la planta retratada creixia al refugi estival de Suzanne Davit ,

a la Malina. Elgenere Aconitum té fama de complicar: els bot ánics diuen que cada muntanya té

una varietat propia .

Com entari p ict óric

Tal i la dificultat d'aquest d ibuix, esta realitzat sense haver de rectificar cap pinzellada. Tant les

línies m és fosques dels contorna com les diferents tonalitats de les flors shan porlat a terme

seguint un ordre escrupol ós, meticulosament estudiat. La necessitat d'aconseguir un dibuix cien

tíficament rigorós i estetic alhora fa que l'autora incorpori en un segon terme un motiu que, tant

pel color com per la forma, cornpensi la monotonía vertical del motiu principal.

Nom cientnic Acoflltum napellu~

Nom comú Torablava

Procedéncia/any La Molina. 1964

Pintura Guaix

Mides 22 x 30 cm
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• ~O"S DC l'INSTI11.JT BlYfAN'C: sEU'.CCIÓ DESTACADA '

Gavella de plantes
Campanula persicifolia L. (Campanulaceae)

Comentari botánic

La campánula re tratada per Suzanne Davit és una de les especies m és comunes de tot el genere:

creix a tot Eurásia, i deixa només buit l'extrern nord i el Mediterrani. A la Península Ib érica,

només creix als Pirineus i a alguna muntanya del nord: és flor de rnuntanya coro moltes de les

recollides en aquesta exposici ó; una nova prava de l' afecci ó de l'art ista per la naruralesa alpina,

Comentari pict óric

En la realització d'aquest dibuix, de factura senzilla, I'autora fa servir només la técnica del guaix

amb l'ús exclusiu de pigments opacs que, en ser dípositats en el motiu, tapen el color al qual se

superposen, Aixó es veu clarament en la densitat de les pinzellades blanques que fa servir per

representar els punts de Hum deis petals. Tarnb és'hi pot apreciar la cornposíció artística circular

tan comuna a l'obra de l'autora.

Nom cientínc CampanutoperSl(tiolio

Nom comú Campaneta blava

Procedencla/anv 1952

Pintur a Cuarx

Mides 21 x 29,5 cm
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Gavella de plantes
Centaurea eollina L. (Compositae)

Comentari botánic

Les centaurees són com els ca rds, pero sense espines a les fulles. Aquesta és una especie m és

aviat rara . Creix al llevant iberio i al sud de Franca . Era abundant a la rodalia de Barcelona, pero

l'a ctivitat humana l'ha anada arraconant i avui día cornenca a ésse r una planta rara de veure.

Cornent a ri pictóric

Dibuix representatiu de l' última etapa, en que un esbós a Ilapis molt b ásic serveix de base per Ier

un treball d'execució rápida, pero precís.

Nom ciennfic

Nom comú

Procedencra/any

Pmtura

Mides

Centaurea coJlino

Capferrada

i969

Guaix

21x 30 cm
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Gavella de plantes
Centranthus ruber DC. (Valerianaceae)

Comentari botánic

És una planta molt comuna a tota la regió med iterr ánia; avui día esta estesa a Europa i als Es

tats Units, cornpletament ass ílves trada com a resultat de segles de cultiu als jardins, És propia

d 'erms, murs j llocs rocosos i és capac de tolerar sóls molt tóxics, com els abocadors, Se Jisupo

sen, diuen que sense fonament, algunes virtuts sedants, com la vertadera valer iana.

Comentari pictóric

En aquesta epoca, l'autora ha assolit la t écnica i la seguretat suficíents com per poder realitzar

composicions eminentment botaniques , coro la d'aquest dibuix de factura impecable.

Nom crentífic Cennamhu; ruber

Nom comú Herba de Sanr Jordt

Procedencia/ Joy 13-5- 968

Pintura Gualx

Mides 21 x 30 Cm
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Gavella de plantes
Digitalis purpurea L. (Plantaginaceae)

Comentari bot ánic

La didalera o digital és una planta vistosa i llampant molt comuna a la Península, sobretot sobre

5015 granítics a les muntanyes de la rneit at occidental. És molt verinosa, pero s'ha utílítzat com

a tónic cardíaco Curiosament, no va ser coneguda pels grans clássics de la materia medica: no la

mencionen ni grecs ni árabs. Nornés es traben refer éncies del seu ús a partir del segle XVI.

Comentari p íct óric

En aquesta cornposici óartística vertical , típicament bot ánica, podem veure-hi la barreja que fa

l'autora de blanc amb els colors base del rnotiu per il-Iuminar els punts de Hum. És el cas de les

flors , en les quals no solarnent es fa servir el blanc per destacar el pigallat de l'interior i el contorn

extern de la corol-la de les flors, sin ó que també es barreja amb el color fucsia d'aquestes corol

les per pintar els reflexos de la ll um, En són un altre exemple les fulles, en que el color blanc es

barreja amb el verd rnés tenue, per tal de remarcar-ne les parts m és ciares.

Nom cientítlc Digitali5purpurea

Nom cornú Digital

Procedencia/any 1958

Pintura Guaix

Mides 21,5x.30cm
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Gavella de plantes
Euphorbia characias L. (Euphorbiaceae)

Comentan botánic

Entre les plantes més Iarniliars al Mediterrani, segur que s'han de comptar les lletereses -anome

nades així pel suc blanquin ós, o látex, que deixen escapar quan se les talla-oAquesta especie, en

concret, és a tata la regió mediterránía i s'ha vist molt afavorida per l'extensí óde la ramaderia; és

una de les poquíssimes plantes que no és pasturada ni tan sols per les cabres.

Comentari pictóric

La dificultat que suposa el motíu d'aquest díbuíxporta a l'autora a l'ús gener6s de blanc i de co

lors densos per tal de separar millor els diversos elements de la lamina.

Nom cie tífic Euphorbia chorocias

Nom comú lIeteravera

Procedénoa/any 1960

Pintura Guatx

Mides 21x 30cm
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Gavella de plantes
Muscari racemosum (L.) Mill. (Hyacinthaceae)

Comentari bot ánic

Gairebé tots reconeixerem aquesta planta, una bulbosa molt freqüent a tota la regió mediterrá

nia , propia dels prats secs . A la Pen ínsula h i ha vuit especies de Muscori, pero Suzanne Davit

nom és ens va deixar la il-lustraci ó d'aquesta especie. No és necessari esforcar-se en localitzar

I'origen de la planta retratada; és rnolt probable que procedeixi de la mateixa Barcelona, per

exemple, Montjuic.

Comentari pict óric

L'obsessió per compaginar art i rigor en una rnateixa expressió porten l'au tora a intentar defugir

la rígida verticalitat del mode1. Ho aconsegueix suavitzant l'aspecte de la planta amb Hnies cor

bes i de formes sinuoses.

om cientlAc Muscoritacetnosum

Nom como Calabruixace Ouaresrna

Procedencla/any 1957

Pintura Guarx

Mides 21 x 30 cm
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Gavella de plantes
Onopordum macracanthum Schousb. (Compositae)

Comentari bo tánic

El genere Onopordum inclou una cinquantena d'espécies i procedeix d'Orient; els seus parents

mes próxirns creixen a les rnuntanyes d'Asia Central, des d'on han colonitzat tata la regió me

diterránia i, fins i tot, altres continents corn una tenac mala herba. Aquesta especie és, sobretot,

africana - Marroc i Argelia-, pero també es traba a l'or ien t de la Península.

Comentari pict óric

En la seva primera epoca a l'Institut Botanic, l'autora utilitza amb profusió el blanc i el negre; el

primer per a les zones de Hum i el segon per a les ombres més fosques.

Nomcíenuñc Onopotdum moaocomburo

Procedencia/any 1955

Pintura GUJIX

Mides 21 x 29,5cm
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Gavella de plantes
Papaver setigerum De. (Papaveraceae)

Comentari botánic

Aquesta roselJa és indígena a la Península Ib érica; Suzanne Davit la va dibuixar a Corbera. AJ·

guns especialistes diuen que el cascall bord (Papaver somniferum) és , en .realitat, una var ietat

de cultiu de P. setiqerutn , o potser un híbrid; en qualsevol cas , el parent silvestre rn és próxirn del

cascall bord ésosens dubte, aquesta modesta resella. Malgrat que es consideri nadiua, és -com

tot el genere- d'origen oriental.

Comentari pictóric

La composici6 en forma de triangle que ten iu davant permet apreciar la cornbinaci óde técniques

que l'autora domina: els estams están tractats amb la técnica del guaix, mentre que la resta del

dibuix ha estat pintar fent servir els pigments com sí fossin aquarel-les, una tendencia habitual

deIs últims anys de l'autora.

Nom (Icolínc Popaver setiqetum

r~OG'ccnc ¡¡;/aoy Carbera de Uobreg at. 10-5-1966

P¡ ·': .Jla GU3ix

Mides 21x 30 cm
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Gavella de plantes
Papaver rhoeas L. (Papaveraceae)

Comentari bot ánic

Claude Monet, al seu quadre Sendera Q través de les roselJes, va retlectir com ningú la beIlesa

dels e.apsverrnells entre el blat. És una imatge que cada día es torna més rara. EIs herbicides ens

estan privant de l'espectacle de les plantes messegueres com la rosella. De tetes maneres, la 1'0 

sella no sembla estar en perill ; ha trobat altres acomodarnents en erms i cunetes, Suzanne Davit

les va dibuixar a Alp.

Comen tar i pictóric

En aquesta obra s 'h i pot observar una vistosa cornpo sici ófloral en la qual l'autora ha aconseguit

compensar el pes visual de les Ilors amb l'afegit6 de tiges amb poncelles j una mos tr a de I'arrel

de la planta.

Nom clenuñc Papovetibceos

Nom com ú Resello

Procedencra/any Alp (Cerdanya). 1964

Pintura Guaíx

Mídes 21x 30 en
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Gavella de plantes
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter (Compositae)

Comenta ri botánic

Aquesta especie és una companya inseparable dcls alzinars a tota la Península, el sud de Fran ca

i Marree. El lloc d'origen de Rhaponticum, corn en el cas d' Onopordum, és ~sia Central, la qual

cosa fa d'aquesta especie un gran exemple per estudiar les migracions que van originar la nostra

flora. El dibuix, fet a Corbera , inclou l' únicesbós descobert fins ara a l'obra de Suzanne Davit.

Comentari pict óric

En aquest dibuix ina cabat es pot veure com l'autora, tot i treballar amb guaix , utilitzava la t écnica

de l'aquarel -la. Aixícorn el guaix dernanaria posar un color sobre un altre sense tenir en compte

la seva ton alitat, l'aquarel-la necessita cornencar arnb els colors més clars per posar els foscos en

les últimes passades, com es pot observar en aquesta lamina. També s'hi pot apreciar la simpli

citat de l'esb ós, que Jiservía de base pel' delimitar les zones de color.

Nom eientific ñboooaucum conderum

ProcedénCIJ/any Corbeta de t lobreqat. 195S

Pintu ra GUJix

Mides 21 x30 cm
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EL- LJ3Bon5. AQUESTA ÜS LA PRIME RA I)'UNA SERIE DE QUATHE EXEI\I P LE S DEL DIBU IX CJENTfFlC MÉS PU Il DE

SUZANNE DAVIT (EL 'LEBOH S, LL IH IS, NAHCISOS l ESTE PES). QUE DEIXEN CLAH EL SEU ENOHM E TALENT COM A

AHTISTA 1 CO M A O BSEHVi\DÜHA. C i\ DASCUN DEI.S EXEI'\,IPLES El S OF EHEI X U '1\ DEJ\WSTHACIÓ DE FINESA E~ EL DE 

T/\ LL, TANTA COM PEH SEl'AHAH E. PECIES TAN PROPERES EN UNt\ SI~ H IE n' IL· l.l JSTHACIONS E.1\ QUE ELS c An Ac"rEHS

DIAGNOSTlCS SÓN lvlAGISTRALME NT INTERPRETATS. A L'\ SEHlE DELS E L· LiillOHS (ffe llehorus , Ranunculaceaei.
TORNEM A THOBAH LA FINOR DE L DETt\LI. T LA CAPACHAT D ' OBSE HVACl Ó DE SUZANNE DAV IT PEH C()¡ STATAH LES

DI FEHIlNClES E T1m QUATRE ES PEC IES 1\10LT I'HOX IMES. AQUESTA SEHlE TORNA A T ENm UN GHi\N VALOR ARTíSTI C

PEnQUE E I_" EI. ·LEDOHS SÓN MO LT VISTOSOS --A l.GUNES ESPE CIES S'HAN CUl.TIVAT CO M A PLANTES DE J,\RDT-- T

ES P HEST EN A UNA DE LES ESPECIALlTATS DE L'AHTISTA: LA GHADAC I() EXACTA DEL COLon . L A CO L ' LECCIÓ, SENS

DUI3TE, PHOCEDE IX DE LANTI C .)AHDÍ BOTANJ C DE BI\RCELON/I T ITA ES 'l'AT P INTADA A L NAT HAL.

llelleborus argutifolius Vivo

Comentad bot ánic

És una rara especie d'el-l ébor: nomé s creix a les Illes Tirrenes - Corsega i Sardenya-. Esta emparentar amb H. lioidus ,

també il-lustrat aquí, que creix, a m és de C órsega i Sardenya, a les Balears; és possible que nom és es rracti de dues races

geogr áfiques -un botánic diria varietats- d'una mateixa especie, pero es distingeix fácilrnent de H. liuidus per les seves

fulles , És una planta vistosa utilitzada en jardinería.

Comentari pictó ric

Aquesta obra podría servir com a exernple de transició entre la primera j la segona epoca de l'autora. Sí bé en algunes parís

del dibuix s'aprofita el blanc del paper com un element m és, ta l com acostuma a fer en les il-lustracions més recents, encara

es repassen ostentosament els contaros de la figura. D'altra banda , urilitza el blanc barrejat amb el color base -en aquest

cas el verd- tant a les folles corn a les flors, com és habitual en els seus prirners dibuixos.

Nom clentíñc Hettebour: orgUl r(o liU5

Procedenc i ~/any 1958

Pinlu ra Gualx

Mides 21 x 30 cm
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El-lebors
Helleborus foetidus L.

Comentari botáni c

L'ellebor fetid, comú a tot el sud d'Europa, és una altra especie del genere que es troba nadiua a

la Península Ibérica -I'altra és H, viridis-, sernpre en zones molt fresques i humides; per aquest

motiu, al sud, només es traba a les muntanyes. Un deis seus norns vulgars és '''herba deis balles

ters" perqué -diuen- s'usava per enverinar les puntes de les f1etxes.

Comentad pict óric

Per tal de donar més sensació de profunditat al dibuix, a part d'evitar que uns rnotius es CQn

Ionguin arnb els altres, l'autora pinta amb el pigment més diluit els elements que queden en un

segon terme, mentre que els que se situen en primer pla són tractats arnb més profusi6 de color.

Aquest augment de densitat dels colors a primer terme es pot apreciar en les flors de l'esquerra

del quadre, en que el gruix del pigment dipositat s'ha acabat fragmentant alllarg del temps.

Nom cicnlífic

t om comú

Procedencra/any

Pintura

Mides

Helieborus toetidus

lvIarxivol

1957

GUJIX

21 x 29,S cm
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El-lebors
Helleborus lividus Ait .

Comentari botáníc

Aquesta especie es relaciona molt de prop amb la corsa i la sarda H. orqutifolius, amb les quals

comparteix área, ja que H.lividus creix a les Balears í a Córsega i Sardenya. Ambdues especies, o

varíetats, es diferencien facilment pels seus carácters vegetatius. Quan coincidefxen ñsicarnent,

es forma, sovint, un híbrid, Helleborus x sternii Turrill, Com les altres especies, aquest el-lébor

es cultiva en jardineria,

Comentari pictóric

Seguint la técnica del guaix, l'autora barreja el blanc amb el color base per aconseguir les dife

rents tonalitats del motiu, És el cas dels pétals i de la nervadura de les tulles d'aquest dibuix,

Nom ciennñc HelJeboru5 lividus

Procedéncia/any 1950

Pintura Guaix

Mides 21 x 30cm
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El-lebors
Helleborus niqer L.

Comentari bot ánic

És una planta molt tóxica, coro tots els el-lébors i la majoria de les ranuncul ácies: una familia que

deu el seu exit a una panoplia d'alcaloides capac d'allunyar qualsevol herbívoro Com mol tes plan

tes toxiques, s'ha ut ílitzat en medicina. Aquesta especie, propia deIs Alps, no creix a la Península,

malgrat que encara es traben exernplars ass ílvestrats, rornanents d'antics cultius.

Comentari pict óric

L'autora deixa el blanc del paper per marcar les parts més ciares del motiu; en aquelles que han

de ser especialment il-luminades, utilitza el color blanc per destacar la claror, tal coro es pot apre

ciar en les flors d'aquesta lamina, on ha pintat les zones més blanques coro a pas final despr és

d'haver fet les ombres i els contorns,

Nom ctennñc He/1€borU5niger

Nom comú Ro~a de Nadal

Procedé ncra/anv 1958

Plntura Guaix

Mides 21x 31cm
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El-lebors
Helleborus viridis L.

Comentari bot ánic

És una de les dues especies d'el-lébor nadiues a la Península Ibérica, Es pot trabar silvestre en

una gran part d'Europa occidental, des de la Península Ibérica tins al nord d'Itália i l'extrem

sud occidental d'Austria. Es distingeix de la rnajoria de les del genere perqué no fa pudor. Igual

que les nitres, és rnolt toxica; el seu nom popular "ballester verd" és significatiu de l'ús que se H

donava,

Com entari pict óric

Les característiques d'aquest dibuix l'ubiquen clarament a la primera epoca de l'autora. Efecti

vament, el color verd és rebaixat amb blanc per fer les zones més clares de les folles i les de Hum

de les 11or5. De la rnateixa manera, es remarquen arnb blanc els contorns més clars dels petals de

les flors i dels estams, L'ús del color negre també és peculiar en aquest dibuix, i el podem trobar

en les ornbres més marcadas i tarnb éen el contorn de folles i flors.

Nom oentíñc HelJebolusVIIídi5

Nom comú El-Iebor

Procedenda/any 1950

Pintura Guaix

Mides 21 x 30cm
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LLIHIS. ELS LLlRIS (Iris, ¡ridaceae) SÓNUN EXEJ\IPLE ESPECIALMENTVJSTÓS.AQlIÍ HEM

VALOHAT, SOBHETOT, L'ART DE SUZA. NE DAVJT EN LA REPHODUCCIÓ ARTíSTICA DE LES

TEXTUHES. EL" ESTIGMES DE LES FLOHS DEl.S LLlHIS SÓN HETHATATS QUASI FOTOGHAFICA

MENT; GAIREnÉ PODEM SENTIR EL TACTE DEL VELLUT TAN CAHACTEHÍSTlC DE LES FLOns

DEL GE ERE Iris. MOLTES ESPECIES HEl'Honu'iDEs CHEIXEN A LA PENÍNSULA IBE:H¡CA o
III ESTAN NAT VHALlTZADES DES DE FA SEGLES - ( OM l. qermouica-: I SÓN BEN FAMI

LIARS Af.S BOTANICS I AFECCIONATS A LES PLANTES SILVESTHES.

Iris cluunaeiris Bertol. varo chamaeiris

Comentari botánic

Es tracta d'un dels lliris m és (req üents al Mediterra ni occidental i les seves illes . Aixó no obsrant,

a la Pení nsula Ibérica ésmolt m és rar que la varietat de flors grogues, també re tratada per Suzan

ne Davit . Aquesta varietat de flors blaves es traba a la zona m és meridional de l'área de l'especíe

i a les mes Balears, De vegades es troben les dues formes que crei xen juntes.

Comentari pictóric

Cornposici ó triangular en que l'autora barreja magistralment les diferents tonalitats blavoses

de les flors.

Nom cier l ífic Iriscbomoeuis

Nom comú L1 iri

Plocedén cia/any 1953

Pintu ra G Uo lX

Mlde~ 21 x 29,Scm
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Lliris
Iris chamaeiris Bertol. val'. lutea Rouy

Comentari bot ánic

Als vessants pedregosos que miren al mar a la Costa Brava -com, per exemple, a Begur- la pri

mavera primerenca ens ofereix petites meravell es com aquest lliri, És molt abundant Iocalment

i creix amb altres bnlboses -Narcissus dubius, per exemple- als replans de les roques . Aquesta

especie, com gairebé tots els altres lliris retratats per Suzanne Davit, es devia cultivar a l'antic

Jardí Botánic,

Comentari pictó ric

Aquesta cornposici ó artística típícament b ot ánica es podría incloure dins les obres considerades

de transició entre les dues epoques de l'autora. De fet, la manera corn s'han treballat les tulles ,

la tija i l'arrel la defineix com una aquarella, més hab itual de la sega na epoca; per contra, les

pinzellades de blanc que destaquen les zones de Ilum dels p étals s'acostarien rnés a la técn ica del

guaix de les prim eres obres .

Nomoennñc trischamaeuis

Procedenda/any •960

Pintura (l:o,X

Mides 21 x 30 cm
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Lliris
Iris florentina L.

Comentari botánic

Un Hin ben conegut com a planta de jardí, creix naturalment a Italia i Europa meridional. A]a

Península Ibérica s'ha cultivat durant segles com a ornamental i s'hi troba.jsovint, naturalitzat.

Totes les farmacopees al-ludeixen a "l'arrel de l1iri de Florencia", recornanada per curar una infi

nitat de malalties, des de refredats fins a furóncols ; tot aix ó, segons diuen, imaginan ...

Comenta ri pict ór ic

Els pigments densos i I'ús de color blanc per destacar les zones de m és lIum situen aquesta il

lustraci óen els prirners anys de treball de l'autora a l'Institut Botánic, Aquesta técnica li permet

obtenir una forca expressiva del dibuix que ultrapassa les seves qualitats de descripció bot ánica,

Nom crenuñc

Nom comú

PintUra

Mides

Iris ttorerumo

\.lid de Florencia

Guaix

21x 29.5 cm
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Lliris
Iris fontanesii Godr.

Comentari bot ánic

Aquesta especie de lliri és tan próxima a Iris tinqitana que molts especialistes creuen que és la

mateixa especie. Si fem cas a qui les consideren diferents, substitueix l'espécie marroquí en les

muntanyes del Tell, la serralada prelitoral de l'occident d'Argelia, Esta dedicada al botánic franc és

Desfontaines, pioner en l'estudi de la flora i autor d'una monumental Flora Atlantica (¡80l).

Comentad pict óric

Tot i que els colors s ón molt intensos, la técnica utiltizad a en aquesta lamina ha esta la de

l'aquarel-la, coro en la majoria de dibuixos d'aquesta epoca.

Nom crentlfic 1m f0l1,one5il

Procedencía/any 1961

Pintura Guaix

Mides 21 x 31 cm
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Lliris
Iris germanica L.

Comentari botánic

El que s'ha dit per a Iris florentina val tarnb é per a Iris germanica. En aquest cas, es tracta d'un

antic híbrid d'origen desconegut naturalitzat a tot Europa després de segles de cultiu com a plan

ta dejardí. L'ús com a planta medicinal, d'efectes rn és imaginaria que reals, també va contribuir,

sens dubte, a la seva extensió. La persistencia de la planta, malgrat l'abandó del cultiu, és deguda

als seus tenacíssims rizornes.

Comentari pict óric

EIs traeos tirnids del llapis que l'autara va utilitzar per a l'esbós preví es deixen veure en aquesta

il-lustració a la qual ]a forca del color proporciona un aspecte robust que manté la dualitat dels

dihuixos de l'autora : aconsegueix unes descripcions botániques que són veritables obres d'art,

Nom cienuñc 1mqctrnooico

Nomeomú Lliri blau

Prccedencia/arw \951

Pintura Guaix

Mides 2\ x 30cm
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Lliris
Iris tinqitana Boiss. & Reut.

Comentari botánic

Un altre espectacular l1iri ; aquest procedeix del nord d'Afr ica, on és frequent des de la cara nord

de l'Atles Mitj á fins a Tánger, En altres temps, devia créixer també a Andalusia, on es troben

poblacicns híbrides de dos dels l1iris il-Iustrats per Suzanne Davit, Iris tinqitana i l. xiphium.

Les plantes dibuixades per l'artista procedeixen, sens dubte, de les campanyes africanes de Font

¡ Quer i col-laboradors.

Comentari pict óric

La superposició de colors rnés clars per damunt de colors rn és foscos es fa evident en la realirza

ció de les flors d'aquest lIiri en que el blanc es barreja arnb diferents blaus per destacar les zones

de m és lluminositat dels petals. El mateix es fa amb el color verd rn és ciar de les fulles.

Nom cientrfle ttt: tmqnono

Proced óncta/any 1950

Pintura Guaix

Mides 21 x 31cm
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Lliris
Iris xiphium L.

Com entari bot ánic

És un lliri que creix en zones de praderies i penyals marítims a la part més occidental de la Penín

sula -Andalusia occide ntal , Extremadura i Portugal-, amb algunes localitats al cent re í llevant.

Es tr aba , molt esc ás, a Sardenya i él1nord d'Africa. És possible qne Suzanne D~vit el dibuix és del

delta del Llobregat, on avui día del! estar extingit.

Comentari pictóric

Per aconseguir les parts més clares d'aquest motiu, l'autora fa servir indiferentrnent el blanc del

paper i el pigment blanc en una cornposició característica de la il-Iustraci ó bot ánica,

Nom ciennñc Irisxiphium

Nom comú Lilri

Prcced éncia/any 1961

Pintura GUolX

Mides 21 x30 cm
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NARCISOS. E LS NARCISOS iNarcissus.AmarullidaceaevSÓ N BEN CONEG UTS P ER TOTS

E L.'; AMANTS DE LA JARD IN ElUA. EL QUE NO SOL SER TAN SABUT Í~S QUE U\ PENíNSULA

IBEIUCA ÉS EL CE NT HE DE DIVERSIFICAClONS DEL GEN ER E. AMn UJ ES QUARANTA ESPE

CIES . MALGRAT QUE NO TaT ES SIGtJ lN TAN VISTOS ES COM E LS trompones (AsT ' ruesl. ELS

capirotes mIAÑO) o LES NADALES (CATALUNYA). LA SE VA BELL ESA. LA VARIETAT I EL FF.T

QUE SI GUIN PLANTES DE MUNTANYA, A LA QUAl. ERA TAN AFE CCIO NADA S lJZ ANN E DAVIT,

I.ES VAN FEH üBJECTE I.OGI C DE I.s SEUS PINZE LLS.

Narcissus assoanus Dufour

Com entad bot án ic

És un deis narcisos més petits, sovint de només un pam d'altura i amb les flors diminutes. És, no

obstant aixó, una planta que marca el paisatge a totes les zones pedregoses de mitja muntanya,

al centre i est de la Península Ibérica -arriba també fins al sud de Franca-e Floreix pel marc i, si

les pluges o les nevades han estat abundants, el carnp grogueja amb mils de flors.

Com entari pi ctóric

Dibuix amb factura d'apunt de camp, en que l'autora ha intentat reforcar la cornposició de la

lamina afegint-hi una tija floral que trenca la verticalitat del conjunt ¡ compensa l'equilibri de les

masses de color.

Procedencía/any 951

Pi/lt ura Guaix

Mides 21 x 29,5cm
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Narcisos
Narcissus broussonetii Lag.

Comentari bot ánic

És una de les especies més peculiars del genere, geogr áficament remota. Creix a les planes lita

rais pedregoses de la costa atl ántica del Marroc, cap a la latitud del cap Mogador - regió d'Es

saouira í Safi-. És una planta molt robusta i resistent, fatil de cultivar a Barcelona; és probable

que l'exernplar il-lustrat procedis de les carnpanyes africanes deis anys vint de Pius Font i Quer,

fundador de l'Institut Botánic,

Comentari pict óric

Sense trair una organitzaci ó característica de les lamines botániques, els elements d'aquesta

cornposició estan disposats de forma circular creant un ritme que fa qu e la nostra mirada, atreta

pels bu lbs, comenci el seu reco rregut per aquesta part de la planta, continui per les flors i surtí

del dibu ix resseguint la tíja i les fulles. Com en altres lamines que contenen plantes amb flors

blanques, es pot observar corn l'autora ha utilitzat lIn llapis gras per repassar els petals,

Nom científic Norcissu, brcassonet»

Procedénoa/any 1950

Pintura Guaix

Mides 21 x 31 cm
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Narcisos
Narcissus bulbocodium 1.

Comentan bot ánic

Aquest narcis és, en realitat, un grup de microespecies de la Península Ib érica, l'extre rn sud-oest

de Franca i el nord d'África -des del Marree fins a Líbia-. S ón tates molt sernblants i molt di

fícils de distingir entre si. És un dels narcisos més petits i esta entre els que millor suporten els

terrenys secs; tant, que és sempre associat a la vegetaci ó mediterránia,

Comentan pict óric

Dibuix de la pri mera epoca, de factura molt senzilla , Els seus traeos ínacabats, sobretot en les

flors, li donen un aspecte més proper a un apunt de camp que no pas a una obra acaba da.

Nom cienrlóc Nai ássusbulbocodium

Procedéocla/any 1950

Pintura Guaix

M ides 21dO cm
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Narcisos
Narcissus cantabricus De.

Comentari bot ánic

Aquesta especie és del mateix grup que N. bulbocoáium. En aquest cas oresulta molt fáci] de

distingir-la de les altres especies del grup perqué té flors molt blanques i una.espata -Ia bráctea

de consistencia de paper que hi ha a la base de la flor- molt gran i de color fose. Malgrat el seu

nom , no creix al sistema Cantábric, sin óIII centre i sud de la Península ; no arriba m és al nord de

la provincia de Madrid .

Comentari pict óric

De la mateixa manera que el Narcissus bulbocodium, també aquest dibuix es pot considerar un

apunt de carnp atenent a la seva execució més propera a un esbós que no pas a un dibnix definitiu,

Nom oeouñc NorciS5U5 CCJrl(QbflCU5

Proced éncía/any i 950

Pintura Gueix

Mides 21x 30 cm
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Narcisos
Narcissus poeticus L.

Comentari bot ánic

És una de les especies rnés ámpliament distribuidas del genere: creix a les rnuntanyes d'Europa

- Carp ats , Alps, Apenins, el Mass ís Central de Franca -> ; a la Península Ibérica, als Pirineus, amb

una localitat relicta al Garraf i la rn és meridional al massís de Prades. Form a immenses praderies

amb mils de flors: s ón ruolt notables les poblacions que es conserven a la VaJId'Aran,

Com entari pictóric

El present dibuix permet observar arnb claredat el dorn ini del llapis a J'hora de contornejar les

flors. L'autora no fa servir un trae uniforme, sin óque pressiona amb més o menys forca -creant

línies de diferent grui x- el Ilapis de grafit tou; és així com aconsegueix marcar les zones d'ornbra

dels plecs del contorn de les (lors.

Norn clentñic NarCl\IU5 pceuo»

Nom cornu Satalla

Proced énoa /aoy 1959

Pintura Guaix

Mides 21x 30,S cm
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Narcisos
Narcissus pseudonarcissus L.

Corneritari botánic

Igual que acorre amb el grup N. bulbocodium, hi ha un conjunt d'espécíes iberiques definides al

voltant de Narcissus pseudonarcissus la identifícació de les quals exige ix disposar de les plantes

originals, o, si no és poss íble, saber-ne el 11 oc d'origen. En aquest cas, tenint en 'cornpte que la flor

és bicolor i que la planta esta dibuixada junt a N. poeticus, és probable que es tracti de N. bicolor

L., deIs Pirineus.

Comen tari pictóric

En aquesta lamina la nostra mirada és atreta per la flor més enlairada i a partir d'aquí el ritme

de la composició la fa Hiscal' seguint el camí marcat pel bulb i les altres flors fins a sortir del qua

dre per les tiges ínferíors, Valla pena destacar com l'autora ha situat el bulb en un segon terme,

nom és reduint-ne l'escala,

Nom d ent ffic Notcsw» oseudooasctssu:

Nom comú Narcísde rnuruanya

Procedencia/any 1950

Pintura Guaix

Mides 21 x 29.5 cm
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Narcisos
Narcissus tazetta L.

Comentari botánic

El nom catalá "nadala" deixa clar quan íloreix: a ple hivern -desembre, gener-. És una de les

especies cultivada des de m és antigament: una investigadora de l'Institut Botánic de Barcelona

va estudiar la seva distribuci ó i va suggerir la possibilitat que hagués estat portada fins a la Xina

i el Japó a través de la ruta de la seda. Elseu hábitat natural és el Mediterrani i les seves illes, en

les quals es coneixen diferents varietats.

Comentari piet óric

Cornposici ó bot ánica en que l'autora ensenya en una sola lámina tots els elernents de la planta,

Com en altres dibulxos de la seva primera epoca, repassa els contorns deis pétals, en aquest cas,

amb llapis de grafit tou,

Nom científic Notassu: tozetto

Nom comú Nadala

Procedenda/any 1950

Pintura Guaix

Mides 21x 31 cm
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Narcisos
Narcissus viridijlorus Schousb.

Comentari bot ánic

Un narcís raríssirn: és l' únic amb un periant de color verd, Les flors s'obren 3 la nit i no fan

molt bona olor , per la qual cosa se suposa que és pol-linitzat per masques. Creix únicarnent a la

provincia de Cadis -sobretot, al pare natural de Los Alcorno cales- i a la Península Tingitana, a

l'altre costat de l'estret, És una especie de floració tardorenca, amb les prirneres pluges de des

prés de l'estiu,

Comentari pictóric

Si ens fixem en el perfil dels motius, veurem que "a rtista repassa les flors amb llapis graso

Nom clent lñc

Pintura

Mides

Notossu: vutditkxos

Guaix

21 x 31 cm
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· FONS DE t' INSTlTur nOTANJC: SEI.., CCI(¡ DESTACADA '

ESTEPES. LES ESTE I'ES ([ isl us, Cis to ceae i. PE Il LA S IN A BAN DA , SÓN UN ELEMENT

170 'Al\fE TAl. DEL MATOLL ME DITE HRAN I, SIG UI N l\ lATES- maquis - o Gl\ HRICS; LA MA

J OR IA DE LES ESP EC IES ES TRO BA E N EL MEDlTE HRANI OCCID ENTAL, SOBHETOT I:N LA

PE NÍNSULA l I3E Hl CA ¡ AL NOR D D' A F Hl CA. EL GEN I DE S U¿I\ N NE DAVIT AIU H BA A LA SE VA

jvL\XII'YIA HESPLENDOR QUA T REFLECTE1X Al\IB I'HECISIÓ D E TAXONOI\HSTA LE S I'YIÍNli'vlES

DIFEHENCTES ENTRE LES TRES ESTEP ES DE rt.on ROSA iCistus albidus , C. crispus i C. S ClI 

nenianusi. O QUAN HEPHOD UEIX MOLT FlD EUv¡E¡ T LA T EXTU RA PE CULIAR . COM DE PAPE H

D E SE DA NA Il CA Arn W GAT, TA N CAHACT ER ÍSTI CA DE LES ESTE rES. L.1\ CO L·LEr.C IÓ DEU

PHOCE D lH DE I.'ANT IC JARDÍ B OTA NI C.

Cistus albidus L.

Comentari botánic

L'estepa blanca és fácil de distingir perqu é té les folles envellutades , blanquinoses ¡ flors roses.

És una planta gran i vistosa molt abunclant a la Pen ínsula Ib érica i el nord d'África. També creix

al sud de Franca i a les ilIes -fins a Córsega i Sardenya-. Pre fereix els SO]5 calcaris ¡ els climes

a rnb influencia marít ima. S'hibrida amb C. crispus gairebé sempre que ambdues especi es arri

ben a conviure.

Cornentari pictóric

Podern obse rvar aquí una de les composicíons representat ives de l'autora , en forma triangular,

en que ut ilitza els pigments d'una manera que caracteritza la seva prim era epoca: colors densos

i barreja de blanc per fer les tonalitats rnés ciares.

Nom cientínc Cistus olbidu,

Nom com ú Estepa blanca

Proced énd a/any 1950

Pint ura Guaix

Mides 21 x30cm
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Estepes
Cistus crispus 1.

Comenta d bot ánic

Una altra especie d'estepa de f10\'S roses ; en aques í cas, s 'identifica, a ull nu, per les seves fu11 es

molt perites i arríssades i per les seves flors d'un color rosa molt més inte ns que el de C. albidus.

La seva área de distribuci ó és sernblant: la Pen ínsula Ibérica i el nord d'Africa, per o prefereix els

sub strats silicios. Per aquesta raó, se sol trabar al sotabosc de les suredes,

Com entad pict óric

Si bé en els díbuixos de la primera ep oca, com és el cas d'aquest, l'autora fa servi r el guaix corn

a t écnica rnés comuna, en aquesta lamina es poden diferenciar fácilrnent les dues t écniques que

usa al llarg de lota In seva obra. Si ens fixem pn les flors, es POI veure que tant els petals corn els

estams s'han representar utilitzant la t écnica típica del guaix: es tapen amh els pigrnents més

chus els més obscurs , als qua ls se superposen. En can vi, si mirem la factura de les fulles , veurern

que són els colors m és foscos els qu e se s uperp osen als més clars, i que per destacar les zones

de lIum es fa servir el blanc del pape r, deixant aquestes zones sense pin tar ta l com de mana una

realització a l'aquarel-la. Tarnbé en aquest d ibui x es pot veure una composici ó artística molt

habitual en robra de I'autora: la cornposici óen ziga-zaga , que en aquest cas fa reco rrer la nostra

vist a des del punt més elevat del dibu ix, passant alternativament de (lors a fulles fins a arribar a

la pan m ésbaixa.

Nom C1enlíf,c CIS1U5 cosous

Nom comú Estepa

PlocedenCld/Jny 1952

Pintura GU o lX

Mides 24x3 3 cm
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Estepes
Cistus ladanifer L.

Comentari bot ánic

L'estepa ladanííera és la més coneguda de les estepes, gr ácies a les seves 1101'S vistoses i a la seva

presen cia. La seva área natural és nom és la Península Jberica i el nord d 'África; és molt rara a

Catalunya, en part perqué prefereix els 5015 silicios. Un dels car ñcters més llampants és la taca

de color negre rogenc a la base dels p étals. Segrega una goma resina , el ládan , que antigarnent

s'utilitzava en medicina.

Comentari pict óric

En les ombres deis p étals d'aquestes /101"S blanques, l'au tora utilitza el pigment de guaix de forma

tan aigualida que es podria confondre amb I'aquarel-la. La traject ória visual en ziga-zaga fa que

la nostra vista vagi des de la flor superior a la inferior, passant per la branca, amb un moviment

ocular que recorda la lletra z. En aquesta lámina, el perfilar no és el m és habitual de l'autora: aixi

com en altres dibuixos repassa els petals de les flors amb pintura, en aquest cas ho ha íet amb el

rnateix llapis gras que despr és ha utilitzat per signar el treball , la qual cosa fa pen sar qu e el perfi

lat dels petals ha estat l'última acci ó abans de la signatura.

Nom ciennñc CiSIi.J S/odanifel

Nom comú Estepa

Prccedencia/anv 1950

Pintu ra Guaix

Mides 2 1x 30,5 cm
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Estepes
Cistus palhinhae Ingram

Comentarí bot án ic

Es tracta d'un a estepa raríssima que es coneix només a l'extrem sud occidental de Portugal, des

del cap Sao Vicente fins al cap d'Espichel. Probableruent va ser cultivada a l'antic Jardí Boránic,

junt amb les altres estepes dibuixades per Suzanne Davit. És una especie rnolt próxima a la co

muna Cisrus ladonifer, del centre i sud de la Península, tarnbé il-lustrada en aquesta exposició.

Comentari pict óric

En aquest dibuix, tot i fer servir el color blanc per remarcar les zones amb Olés Hum, aprofita el

blanc del papel' per a les zones ciares, una forma de procedir típica de l'aquarella, Aquest és un

exemple més de com l'autora pinta amb colors prou rebaixats arnb aigua per donar al ccnjunt un

aspeete més proper a l'aquarella que no pas al guaix.

Nom cienlific Ctstus polhinhae

Procedéocla/any 1959

;>1:~;Jru Guaix

Mides 21 x 31 cm
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Estepes
Cistus purpureus Lam.

Comentari bot ánic

Una raresa, Cistus purpureus és una estepa que nornés es troba silvestre a Córsega. Se suposa

que és híbrida d'una estepa de flors roses, possiblement C. crispus, i una altra de flors blanques,

probablement C. Iadanifer, que aporta la robustesa i la macula dels petals, EIs híbrids entre

estepes de flors verrnelles i blanques són molt difícils d'obtenir, i és l'únic cas que es coneix, Es

cultiva en jardinería.

Cornentari pictóric

Dibuix de la primera epoca. L'autora trenca. el rigid protocol de la lamina i es permet la llicéncia

de representar el moment en que un peral cau d'una de les flors. Com en altres casos, rebaixa

el color deIs elements situats en segon pla i, en aquest cas, la eomposició en ziga-zaga porta la

nostra mirada des de la flor superior fins al peral, que intuim que cau suaument.

Nom clentílic Ci5IUSouipureus

Procedenda/any 1950

Piruura Guaix

Mides 21 x 31 cm
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Estepes
Cistus salvilfolius L.

Comentari bot án ic

És una de les estepes més freqüents a tata la conca mediterránia; la seva área arriba a les costes

de Geórgia, al mar Negre. A la Península Ib érica, apareix, sobretot, en sóls ácids, És una especie

oportunista que colonitza els boscos aclarits i els erms; per aquest motiu s'ha Vist molt beneficia

da per l'activitat humana. A Catalunya, per exemple, cobreix r ápidament les zones incendiades,

Comentari p ict ór ic

En aquesta lamina s'hi aprecien els traeos de l'esb ós a llapis que posteriorment s'ha il-luminat

amb colors, Per fer-ho, l'autora treballa el guaix de forma aigualida per a la base de les fulles i els

p étals, pero en canvi la pintura és molt més densa en els nervis de les fulles i en els estams grocs

de les flors . En aquest cas, repassa els contorns dels pétals i les fulles fent servir el mateix color

de les ombres de les flors i el color més fose de les fulles, respectivament, Lacornposició adopta la

forma en ziga-zaga que, juntament amb la triangular i la circular, són comunes en la seva obra.

Nom cientffic Ci51U5 !Qlvi¡(o/¡us

Nom comú Estepa berrera

ProcedenCla!ony 1950

Pintura Gualx

Mide, 21 x 30 cm
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Estepes
Cistus sennenianus Pau

Comentari bot ánic

Les diferencies entre aquesta especie nord-africana i la ubiqua C. creticus és tan petita que és

molt dubt ós que es tracti d'espécies diferents. Corn a curiositat, tres anys després que el seu au

tor, Carlos Pau, descrigués Cistus setuienianus, l'hornenatjat, el germ á Sennen, va descriure, per

la seva banda, Cistus paui, tarnb éassímilable, com l'altra, a C. creticus... Coses de botánics,

Cornentari pict óric

A cavall de l'apunt de camp i I'obra acabada, de la il-lustració bot ánica i la pintura artística,

l'aspecte d'aquest dibuix reílecteix clarament aquests elements cornuns en l'obra de l'autora.

Es pot observar en les pinzellades lleugeres dcls petals o en el trae inacabat del pedunc1e d'una

suposada flor que s'insinua 3 segon terrne. L'estructura del dibuix ens porta de nou per un recor

regut visual sinuós, des de la flor rnés enlairada fins a la poncella inferior, que tot just cornenca

a ensenyar el color deis pétals.

Nom clennñc ('l/u sseoneruanus

Proccoenciil!any 1959

Pintufil GUc1I X

Mide, 21 x30cm
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"RESTA DE COL-LECCIO

El fans de l'Institut Botánic de Barcelona compta amb un total de 3871ami
nes originals de Suzanne Davit. A continuació s'hi inclouen reproduccions
en petit format de la resta de la col-lecci ó de que disposa la institució -a
banda de la setantena de lamines de la selecció destacada- amb l'objectiu
de reunir en aquest catáleg el total de l'obra de l'artista. Les lamines estan
ordenades per ordre alfabetic del nom científic del motiu que representen.
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ÍN DEX DE NOMS CI ENTÍFICS

Arel oseudo-pkuoaus 222

Acero: ontbropopbora 222

Acetobulo leucometos 222

AcoMum nopellu\ 144

Acoruscolamos 222

Aesculusbipoocostorom 222

Ailonrhusolussur«: 222

Alnusglulino so 222

M ium {J'jrenalcum 222

Allrum toseutn 223

Amornta coesoteo 76

Amolll/o citrina 223

Amonita autoo vot. moppo 223

Amonno muscono 40, 78, 223

Amoniro ovoideo 223

Amonno ovoideo vot.proxuno 223

AmoMo phollc ides 80

Amornto ,ubeS(€TiS 223

Amonllo S(l/sso 82

Amaniro voquioto 223

Ammi VlSnogo 223

Anocarnotl; pyramidolis 223

Anocyctu: ctovotus 223
Anogo/li, otvensis 224

Ano9yn~ Ioeuda 224

Androsoce vllloso 224

AllIh emis rrium(erv 224

An/lrrhmum inojus 224

ArbulUSunedo 224

Al temisiavotqon: 224

Arum itottcum 224
Arum mu savotum 224

Asphodelusocoot« 224

Asoleniurn {lIehomones 225

/utopo boeuca 225

Auopo bellodono 225

Atropo beuodooo v linea 225

Auo pa marliono 225

Bettevoho mooinorvco 225

Bellll sylvestris 22S

Beroen: vulgoll s 225

Bcletu« edutr; 84, 2.2 5

Botetu: gronuloluí 225, 226

Bolerustuteo: 43,86, 226

Buxusbak onco 226

ColenduJo OIven51S 226

Caloáoo (etruqmeum 226

Coima patuün: 226
Campoouto offinJS 226

Camponuta qlornetata 226

Coroparuno pl:fsi(i(o lio 1~6

Companulo topunano uie: 227

Cotnpoouio raounculu: 227

Cantboretto: obl1f1U S 227

Cotduu: tenlJl{lolUs 227

Ca/lino ocoatis 227

Cal laneosatf.o 106

Centaurea ospero 227

Cenwu leo eollina 1"8

Centoureo puuoio 227

Ceotooteo sempervitens suaso. moomooico 227

Ceruoureo sempetvuen: l ubsp. mauiitornco 228

Centauteo IO/sl!c/Ohs 228

Cenuorntuss iuce: 1SO

Ceonatorueio en,¡{Dilo 228

Ce({)tonio siliquo 228

CeuotbemOJol 228

CiSIUSoJbldus 206

OsrusC(lSPU, 208

[,S IU, Jodon!rer 210

( 11 1m palh/nhoe 212

CISIUSputouteu; 214

(¡HUS soIVI/(OJIUI 2Jti

CislU5sennenianus 218

Ciuu: aUrontlum 108

Citruslimon 110

(¡I ysus osmorensis 228

Clarhrul robe: 88

Clavariosp 228

ClI1VOIIO ooereo 228

Ctavotiap1wlJoris 228, 229

Clovono il uncoto 229

Clerrousemboto sobsr:boteotica 229

Ctemou: v/colbo 229

Cutoabe (Armillorielio) melleo 229

Cneorum ukocan r. 229

Cotavcu» autumoote 229

Convolvulusouboeoioes 229

Cotwoivour: orvensls 229

ConvolvulusmouTllonrco 229

Copnnuscomoios 90

CO/iolusvetvcoto: 230

Coniaum coetuteuu: 230

Coi tmoriu:cianabonnus 230

Conmano: eiouor 230

Coturonusptoestoo: 230

CorylulovelJono 1\ 2, 230

Cotoaeostet aueqemmo 230
Crotoequsmonogyno 230

Crotereltus coinucotnoidev 230

Crccu: comoesseoew 230

Cootessossemperviterr . 230
Cydoo«: japonico 231

CyrJonla oblongo 114

Cyrcqtownn otctot» 23 1

Ctvysotubemom cmerorniolmm 23)

Chtysanthemuo:corononutn 231

Dotuta suomooiur« 231

Dento na ptnnoto 23\

OigllOllsluleo 231

D!gl/oI!IPurpureo 152

Echbollrumetoienor« 231

Echinop5ioouiue«Pou23,

Eqlllserum ¡elmolelO 231

EneamuJufloro 232

Enobo(ryo iopomca l' 6

Erynglum boutqou 232



Eucalyprusglobulus 232

í:UDhornia biglondulolO 232

Eu,ohorbia climo[Íos 154

Euphorbiatúcoeemi: 232

Euphorbia setioto 232

FecJio cornucopiae 232

Ficuscanea I I ¡J

Fragorio vesco 232

Goton tnu: nivo h; 232

Ganoderma lucídum 1,0, 92

Geostet fimbriaws 232

C;enl iana kochiana 232

Genrlonu tutea 233

Geraniurn pho evm 233

Gladio/uscommunis 2:13

Globularia olypum 233

Gomorocotou:fruricosus 233

/-IGlimium halimiro/ium 233

I-ICC}efOhelíx 233

neaysorun:cotonotivm 233

Helleborusargifti(ofius I 5

r1r:lleborustoetioos 168

Helfebofusniqcr 233

Helleocruslividu: i 70

I- Ielleburus vtridi: 1/ 4

I-Iermodoctylus¡uvero',lis 234

l-iigropi lorU50Iivoceo-olbus 234

Hyocinlhus5P 234

Hydnum reoondom 94, 234

Hygrophoru5ebutneus 234

Hyg((J(J(,orU5tussuk: 234

/-Iyoscyamu5otbu: n 4
Hypcricum metro! 231\

Inula belenium 234

Iril cbamoeui: '/ U!, 01' a 234

Iris chomoeirísvor, tuteo 17 8, 234

Irisch(JrnOclris \ 76
Iris florentino ¡RO

Iris iontanesn 182

Irisqetmanico 184

Iristingiwnu 186

Irisxyp/iiurn 1gR

IIhyphollusimpudicus 234

juq¡'O rJ Sreqio 170

Junipcruscommunís 23"i

Junipu usoxycedru: 96, 235

Laa otiusoetk iosus 235

I Clctal iu: veltereus )35

Laoiedra moriil1ezii 235

Lorhyrus IrngitOl1us 2.~5

Lourusl1l~ bilis 235

Lovondulo stocchas 235

Lovatero olbia 235

Ieotoiopiccera 235

Lepiüia tticcodes 236
1eUCQn!hemurn o SIn o iU Isi5 D 6

1eucoiumvetnum :.:36

Lilium morrogon 236

LinaIio 'lentriccso 236

Loniceio imoiexo 236

Lycoperdor:echinorum 236

LyeopcIdon exc,:oulifOlfnc 236

Lyco{Jerrion petloturn 236
I.ycoperdon pyriforme 237

Iviouochloo orenatio 237

/viol,/o sylvesrris 237

Iviendroqom ouunnno'i; 237

A10 i()smíusoieodes 98. 237
i ,Aedícago orbotea 237

fi!f:dícogo aro.neo var_citrino 238

/'/! oil !onoc bipinnotílida 238
MO({} lCllo conico 23B

Morchellao ossice: 23H
MmciJella deticiovo 238

Morchello escutento 238

Mo/chello rorunda 238

Morcheilo vulgaris i 00, 102, 238, 239

MoriéQndia IJIVenSI; ) 39

Ivíuscarí CJm05Um 2}9

Muscari roccmo-urn 156

NarClssus assootvn 190

NarcIs5u5 btoussonetiii 192

l\"orci,5U5bu/bxodium 194

NOiCiS5U\ con tobucus 196

Notcissu: pceucus 198

NOICiISUSpseodonotciw» 200

Narcissu: rol e/lO 202,239

Narcis5usvuktiilorus 20<1

Nemulolomo subíatenuurn 239

Neouio niduS-Qvis 239

I\l icondra physoloídes 2J'J

Niep itello nigf() /3 9

O/ea eutopoea 239

Onopordum rnau aconrhum 158

Ophri, fU5CiJ 240

Ophristuteo 240

O{)hry\ opitero <'40

Op/Jrysoranífero 2'10

Ophrys tetntveoioiíero 240

Orchis Iongibrocreo[Q 240

()rchis longicruri5 2~0

Olidea onouco 240

Polienis spiooso 240

Pal1uo(ium toetidurn 240

Ponaotium rnoril imum 240

Popover riJoeos 162, 2'¡ 1

Popavet seriguum 160

Popaver 5picndidi:,sirnus 2~ 1

Penicobora incatnota 230

Petosue: troqiorv: 241

Pha/ius irooenoli; lA I

Phel/inu5{uil'us(Phellinuspornaceus) 241

Phefl/nu5 {[)rtd05U5 122

f'hlomismoror;w na 241

Pi¡!cmi, (uberoso 24 1

Pholioto spectobiti: 241

Pholiora squorrosa ?4 I



Pboousttproeus 242

ñnu: bolepeosis 242

ñnu: tooao 242

ñnosomeo 242

PJIlUS suocos 242

ñnu: sy/veslns 242

Pmusuncinota 242

Pi'>IOClOletuiscu: 242

ñnoon«: tnscomco 242

Pknatuberabdoño 242

ñotonushybndo 242

Potyqonotum o{f¡cinale 242

Folypodium votoore 243

Polyporus/eucome/os 243

Po/ystlchum(¡/ix-mas 243

Popu/u,> (l/gw 243

Ptuous amyqdolu; 243

Prunusovium 122

Ptunusmaholeb 243

Prunu:oerstca 124, 126

ñ uou: spinoso 128. 130

Psotuota boemottbo idono 243

Psoroteo bituminosa 244

ñihcona dysent€rico 244

Pulmanorroongusti(o/Jo sso. /oflgUJ{olio 244

PUfl lCO gronoturn 132. 134

Pyru: molus 136

Ouercu: i/ex 244

QUéTCUSpabesceo: 244
Quercusrabur 244

Goercussuber 244

ñhomnusototeuws 244

Rhomnuso/pma 2.44

Rhamnu5cotbaruco 244

Rhaponucum cooiierum 164

Rh/zopogon rubescens 245

Rhodopaxlllu5 nudul 245

Robinia pseudo-acacia 245

Rondeajoporuco 245

Rosaconino 245

ñobusutrruionu: 138

Ruscus ocuieotus 245

Rusw /o de/ico 245

Russu/o vuesceas 246

RUlo btoaeoso 246

SO/IXouoctoetea 246

Sa/ixotroooereo ssp.colo/OI)(IIco 246

SO/VIO bicolor 246

Sambucusebulus 246

Sombucu l n/gro 246

Sontohr«: chomaecvpotnsu: 246

Sorcoscyptiococcineo 246

Sotcospnoeo corooatio 104.246

Satcospbaetae;(¡mJO 246, 247

Scobioso aeuco 247

Sco l.>io~a tomaue« 247

Scobiosaglomrm(o/Io 247

Scobloso roomuro 247

5cabroso soxauli; 247

5cil/otusoooica 247

Scolopendtiuro otficina/e 247

Seputtotlasumneiona 248

S/detri15 g/ouco 248
5m,/a)(aspero vor. o/llssrma 248

SalbusOlio 248

Sorbu'> domenico 140

Spomum/unceum 248

Stooeho variegaro 248

Stellouo sumretiana 248

Steteum hirsurum 248

SUCClSOotatetws 24S
Sy/ibum monorunn 249

Taaacetum vu/gole 249

Io toxocum otñaoote 249

Ieuauun kuttcaas 249
Trlio p1oryphyIJos 249

Itidioíoma oqqreqatum 249

Tncnotomo cohqouur: 249
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tncuotomo equesue 249

Iticrolotra teneum 249

Trol/lUSeotopoeos 249

lim ¡!ogo ku iato 249
U/ex ooivtñoru; 249

Verboscum tboosus 250

Verbena otña notis 2SO

Viburnum lotvona 250

Viburnumunus 250

Vincomojor 250

VinCO minOl 250

Violo otoo ; 50

Viola cotaloruca 250

Viscumalbum 250

VII/S v.oiieto 142





Aquesr llibre s'ha acabar d'imprimir el 15 d'abril

de 2007 él Granques Arco de Cardedeu,

després c e mesas de trebal de rot

I'equip que l'hern fet possible.

Esperem que us

hagi agradar.
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SUZANNE DAVIT
UNA IL-LUSTR ADOR A A t'INSTlTUT BOTANIC

Dona, artista i amb curiositat cien

tífica. Aquestes s ón les tres reali

lats que van fer de Suzanne Davit

(1897-1973) una supervivent d'un

temps -principis i mitjan seglc xx

en que I'art i la ciencia formaven

part d'un món eminentment mas

culí; en que la botánica catalana

intentava créixer amh la forea de

voluntat dels seus promotors com

a única font d 'encrgia. L'Instítut

Botáníc de Barcelona, on l'autora

va treballar des dcls anys quaran

ta i on encara es conserven les 387

lamines que hi va produir, no ha

volgut que la seva figura caigués en

l'oblit. El Uibre que ara teniu a les

mans n 'és la prova més evident.

lnstltut Botánk de Barcelona

<lIl>

AJunlament ·~ deBarcelana

Institut de
cultura.
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