
Collectanea Botanica (Barcelona)
vol. 28 (2009): 145-147

ISSN: 0010-0730
doi: 10.3989/collectbot.2008.v28.012

Notícies i novetats de l’Institut Botànic de Barcelona

A. SUSANNA

Institut Botànic de Barcelona (CSIC–ICUB), Psg. del Migdia s/n, 08038 Barcelona, Spain

E-mail: asusanna@ibb.csic.es

Notícies i novetats de l’Institut 
Botànic de Barcelona

El Nou Conveni CSIC-ICUB

El juny de 2008 es va signar a l’Institut Botànic de 
Barcelona la renovació de l’acord de 1998, amb el 
qual es va inaugurar la nova etapa del centre mixt. 
El nou conveni manté les mateixes condicions del 
primer i té una vigència de deu anys. La signatura 
de la renovació omple les expectatives creades pels 
excel·lents resultats dels primers deu anys d’aquest 
nou període de la història de l’Institut. Les princi-
pals fi tes d’aquest decenni 1998-2008 han estat la 
inauguració de la nova seu l’any 2003, l’aprovació 
del primer Pla Estratègic 2006-2009 i la incorpo-
ració a l’Institut Botànic de tres nous científi cs 
titulars del CSIC i tres doctors del Programa JAE 
postdoctoral.

El Director de l’Institut Botànic de Barcelona, el President 
del CSIC i l’Alcalde de Barcelona en l’acte de signatura 
del nou conveni CSIC-Ajuntament de Barcelona.
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El Catàleg de la Biblioteca Salvador

Coincidint amb l’acte de signatura del conveni, es 
va presentar el catàleg de la biblioteca Salvador, la 
important col·lecció de llibres dels segles XV a XIX 
que es conserva a l’Institut Botànic de Barcelona. 
El catàleg ha estat editat pel Departament de Pu-
blicacions del CSIC i l’editorial Doce Calles. Els 
dos volums que comprenen el catàleg són, a més 
d’una acuradíssima descripció del contingut de la 
biblioteca, una fi ta per la seva qualitat editorial. 
La confecció d’aquesta obra i els seus apèndixs ha 
requerit l’esforç d’un equip multidisciplinari de 
documentalistes i historiadors de la ciència durant 
un període de gairebé vint anys. Queda pendent 
de solucionar el problema de conservació d’una 
part signifi cativa dels llibres, malmesos per l’excés 
d’acidesa de les tintes. 

Per tal de prevenir la pèrdua dels continguts 
d’aquesta biblioteca i posar-los a l’abast dels 
recercadors, es va signar un conveni entre el 
CSIC i el Ministeri de Cultura per digitalitzar la 
totalitat dels llibres. Les tasques de digitalització 
es portaran a terme, molt probablement, al llarg 
de 2010.

Un Seguit de Donacions

La nova etapa començada a l’Institut Botànic de 
Barcelona el 2006 ha comportat que institucions i 
particulars contemplin ara l’Institut com a receptor 
ideal de diversos importants llegats culturals. Al 
llarg del bienni 2008-2009, l’Institut ha rebut les 
següents donacions:

Donació de dibuixos originals d’Eugeni Sierra per 
l’Editorial Ketres 

Els senyors Josep Iturrioz i Jorge Juan Sánchez, 
antics responsables de l’extingida Editorial Ketres 
–editora, entre d’altres, de la Flora dels Països 
Catalans d’O. de Bolòs i J. Vigo–, han donat a 
l’Institut Botànic una col·lecció de 118 dibuixos 
de gran format, originals del gran il·lustrador 
botànic Eugeni Sierra i Ràfols. Aquestes làmines 

van il·lustrar una de les grans obres editades per 
Ketres, “La vegetació dels Països Catalans” de Ra-
mon Folch i Guillen. Amb la incorporació d’aquest 
importantíssim patrimoni, l’Institut Botànic compta 
amb una col·lecció de centenars d’originals de 
Sierra, que seran objecte d’una gran exposició el 
novembre del 2009. La portada d’aquest volum 
28 de Collectanea Botanica és una de les làmines 
donades per Ketres.

Donació de dibuixos de narcisos de Quim Conca

L’any 2008 vam celebrar a l’Institut Botànic una 
exposició llargament desitjada i massa temps 
posposada: la col·lecció de dibuixos originals de 
Narcissus de Joaquim Conca i Grau. En paraules de 
la introducció del catàleg de la mostra, “per trobar 
un esforç similar i un treball tan complet sobre 
els narcisos cal remuntar-se molts anys enrere: 
des de la gran obra il·lustrada de Haworth sobre 
les amaril·lidàcies en el segle XIX no s’havia fet 
res de similar”. L’autor de la col·lecció va tenir la 
gentilesa de donar aquesta importantíssima obra, 
consistent en 56 dibuixos originals a llapis, al fons 
de l’Institut que, per la seva part, es comprometé a 
fer-ne la màxima difusió. 

Donació de la Biblioteca i Arxiu Fotogràfi c del 
senyor Fernando Rivière de Caralt 

L’any 2008, l’antic jardí botànic Pinya de Rosa, de 
Blanes, va tancar defi nitivament. La família Rivière, 
representada pels nets del fundador del jardí, senyors 
Alejo i Fernando Sans Rivière, van donar la seva 
biblioteca, una de les més completes del món en 
l’àmbit de les plantes crasses, a l’Institut Botànic. 
Juntament amb la biblioteca, l’Institut Botànic va 
rebre també el llegat de l’arxiu fotogràfi c personal 
del senyor Rivière de Caralt, unes fotografi es per les 
quals desfi la part de la botànica mundial dels anys 
50-60, juntament amb imatges dels més importants 
jardins botànics del món, congressos botànics, jorna-
des i altres esdeveniments. Amb aquesta col·lecció, 
l’arxiu de l’Institut Botànic esdevé, més que mai, 
una referència inqüestionable per a la història de 
la botànica a Catalunya.
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Joaquim Conca i Grau en l’acte de signar la donació dels 56 dibuixos a l’Institut Botànic.

El celebrat botànic suec Svensson Sventenius retratat per Fernando Sans Rivière
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