


Deixeu-me començar amb un fragment d’una carta 
d’Eugeni Sierra. Reclòs a Zamora per haver format 
part de l’exèrcit republicà, escriu al botànic Pius Font 
i Quer; és el 26 d’abril del 1939: «Tots els diumenges 
organitzo solitàries excursions pels voltants de la ciu-
tat, procurant recordar els noms de les plantes que tro-
bo al meu pas i és una llàstima que no tingui alguns 
mitjans necessaris, perquè em procuraria un herbari de 
la regió, per anar practicant i no 
oblidar.» Una altra, aquesta a Carl 
Faust, fundador del Jardí Botànic 
Marimurtra de Blanes, ja des de 
la llibertat alguns anys després, 
el 3 d’agost del 1946: «He expe-
rimentat sensacions molt agrada-
bles quan trobava el que buscava 
i disgustos enormes quan fracas-
sava en la recerca d’una determi-
nada espècie. Però tot plegat m’ha 
aportat un cabal de nous coneixe-
ments i experiències per a futures 
empreses.»

Per presentar un personatge 
el més correcte és parlar de l’ac-
tivitat amb què es va guanyar la 
vida. És una realitat que s’imposa constantment en la 
quotidianitat. Quan coneixem algú o algú ens coneix 
acostuma a sortir al principi de la conversa: «A què et 
dediques?» Siguem una mica incorrectes i deixem-ho 
per més endavant. Aquestes dues cartes ens parlen de 
coses d’Eu geni Sierra que són importants. En la solitud 
de la reclusió a Zamora, on va ser retingut durant gaire-
bé quatre anys per la dictadura franquista, un jove Sier-
ra aprofita qualsevol moment per anar a buscar plantes. 
Ha après amb el seu gran mestre, Pius Font i Quer, les 
bases de la recol·lecció i la classificació, i no en vol 
perdre la pràctica. Li apassiona la botànica i, malgrat 
trobar-se en una situació tan adversa, s’entusiasma amb 
el projecte d’estudiar la flora de la zona. Per fer-ho, 
demana ajuda i consell. És d’esperit autodidacte, però 

reconeix el valor d’aquells que l’envolten i han cultivat 
la genialitat, com Font i Quer.

Tot i que només tinguem aquí un fragment d’aquesta 
carta, s’hi pot percebre l’agraïment i el respecte cap al 
mestre. De la mateixa manera que cal afirmar que 
 Eugeni Sierra sentia amor per la botànica des de ben 
petit, també cal remarcar que la intensitat amb què va 
viure aquesta passió té els fonaments en Font i Quer. 

Vegem-ne la seqüència. Sierra es-
tudiava a l’escola Milà i Fontanals, 
dirigida per Rosa Sensat. Rosa 
Sensat havia tingut el suport de 
Font i Quer per elaborar idees di-
dàctiques conjuntes –en aquell 
moment Font i Quer era director 
del Museu de Ciències Naturals–. 
Sensat va parlar a Font i Quer d’un 
jove que dibuixava molt bé i que 
tenia una capacitat d’observació 
extraordinària per a les plantes. 
Font i Quer va posar un anunci al 
diari demanant un recol·lector. Si-
erra s’hi va presentar, però era 
massa jove per a la feina, només 
tenia catorze anys. En aquest punt 

comença l’etern agraïment que Sierra va sentir per Font 
i Quer. Després de la insistència del mateix Sierra i del 
seu pare, Gregori Sierra –que va fer costat al somni del 
seu fill des del primer moment–, Font i Quer va trobar 
una sortida, va tenir una d’aquelles idees que construei-
xen la gent que saben reconèixer els talents. Va decidir 
que el petit Sierra podia il·lustrar les seves classes de 
botànica a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona amb dibuixos fets amb guixos a la pissarra. 
Més endavant l’ajudaria a la Càtedra de Botànica també 
creada per Font i Quer, i seria recomanat per ell mateix 
com a recol·lector..., però van fer esclatar la guerra.

Ja ho sabem, però repetim-ho: la pèrdua, la por, 
les incriminacions, els confinaments –seu, de Font i 
Quer i de tants altres– i la pobresa. Tornant de Zamora, 

«EUGENI SIERRA ES VA 

CONVERTIR EN UN DELS 

MILLORS IL·LUSTRADORS DE 

BOTÀNICA QUE HEM TINGUT 

A CASA NOSTRA. EL SEU 

TRAÇ INDISCUTIBLEMENT 

EXACTE I PARADOXALMENT 

ARTÍSTIC S’ASSOCIARÀ 

PER SEMPRE A OBRES 

IMPRESCINDIBLES»

A l’esquerra, làmina de plantes de la muntanya catalana d’Eugeni Sierra (aquarel·la i tinta xinesa negra). En cada làmina, l’il·lustrador es plante-
java la composició i la situació de cada element intentant formar un conjunt harmònic.O
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MOSTRAR LES PASSES D’EUGENI SIERRA

RETRAT D’UN IL·LUSTRADOR I BOTÀNIC

Carme Puche



 Eugeni Sierra s’havia casat i, després d’un llarg periple 
per aconseguir llicenciar-se definitivament del servei 
militar imposat, va poder entrar a treballar a l’Insti-
tut Botànic de Barcelona. Va ser gràcies a les gesti-
ons d’Antoni de Bolòs, en aquells moments director de 
l’Institut en substitució de Font i Quer, a qui havien 
destituït de tots els seus càrrecs per acusacions falses 
d’auxili a la rebel·lió. D’aquest temps és la segona carta 
que hem pogut llegir. Fixem-nos-hi. Eugeni Sierra i la 
seva dona Adelina Asamara ja tenen un fill i al cap de 

dos mesos arribarà una nena. La situació econòmica 
no és bona i les llibertats amb les quals havia crescut 
–i l’havien educat– han desaparegut. Però de nou l’ad-
versitat no afecta l’entusiasme que sent per la botànica. 
Se sent animat davant la troballa i trist davant el fracàs, 
però en tot cas agraeix l’experiència pensant en tot allò 
de bo que li pot aportar. Aquesta és la filosofia amb 
què va viure Eugeni Sierra. 

La manca d’una estabilitat econòmica va empènyer 
Sierra cap a Xile, on vivia el seu germà. El 1950 va 

ALFONSO SUSANNA

Eugeni Sierra, en el món de la botànica espa-
nyola, és una llegenda. Més de cinquanta 
anys d’activitat ininterrompuda li van per-

metre, des d’il·lustrar una obra clau, 
Plantes medicinals de Pius Font i 
Quer a les acaballes dels anys quaran-
ta, a il·lustrar els primers toms d’una 
altra obra de referència, Flora ibérica. 
Es tanca el cercle d’un artista irrepeti-
ble la història i peripècies personals 
del qual donarien per a una bona 
novel·la. L’exposició que es mostra en 
l’Institut Botànic de Barcelona ens 
dóna una bona idea de la trans-
cendència d’una figura unida ir-
remissiblement a la mateixa his-
tòria de l’Institut. Sierra va ser, 
com tants altres joves talents, 
una obra del fundador de l’Insti-
tut Botànic, Pius Font i Quer, 
que va ser crucial en la seua for-
mació i en la seua dedicació a la 
il·lustració botànica. Sierra va 
ser un il·lus trador genial, un tre-
ballador incansable, un observa-
dor agudíssim i un bon botànic. 
La seua obra no es pot entendre 
sense aquestes premisses. Un 
dels majors valors de l’exposició 
Descobrir Eugeni Sierra, comis-
sariada per Carles Puche i Carme Puche, és esbrinar 
què hi havia darrere d’aquella obra descomunal, en 
quantitat i en qualitat. Només un altre il·lustrador 
com Carles Puche podia arribar a explicar-nos la 

complexitat del seu treball i la minuciositat del mè-
tode de Sierra.

Una de les sorpreses de l’artista és que aquella pri-
mera figura del dibuix botànic tenia una naturalitat de 
tracte, una senzillesa i una amabilitat que tots els que el 

vam conèixer com a professional hem 
ressaltat: no cal sinó escoltar l’opinió 
dels entrevistats en l’audiovisual que 
corona l’exposició. La senzillesa amb 
què Sierra es relacionava amb els col-
legues era més el tracte fàcil de l’ar-
tesà que la supèrbia de l’artista. I va 
sostenir aquest tarannà fins al final, 
que degué ser molt trist. Però no va 
perdre mai ni el bon humor ni, sobre-

tot, la tremenda dignitat. És pro-
bable que la seua vida difícil en 
la nostra convulsa postguerra li 
ensenyara a suportar els vaivens 
de la fortuna amb una suprema 
elegància. D’aquella vida agita-
da queda constància en el gran 
treball biogràfic que ens regala 
Carme Puche en el catàleg de 
l’exposició. És una biografia que 
no pot llegir-se sense tristesa. La 
de Sierra hauria estat la d’un dels 
molts perdedors d’aquells durs 
anys cinquanta si no haguera es-
tat pel llegat artístic. Sens dubte, 
el seu art va ser el millor refugi 
i al final de la seua vida potser 

l’únic. Aquesta exposició és el millor homenatge al ta-
lent del gran artista que va ser Eugeni Sierra.

Alfonso Susanna. Director de l’Institut Botànic de Barcelona.

UNA EXPOSICIÓ PER DESCOBRIR
EUGENI SIERRA

«SIERRA VA SER UN 

IL·LUSTRADOR GENIAL, UN 

TREBALLADOR INCANSABLE, 

UN OBSERVADOR AGUDÍSSIM 

I UN BON BOTÀNIC. UN 

DELS MAJORS VALORS 

D’AQUESTA EXPOSICIÓ ÉS 

DESCOBRIR QUÈ HI HAVIA 

DARRERE D’AQUELLA OBRA 

DESCOMUNAL»
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agafar un vaixell per arribar a un país on calia de nou 
fer-se un camí. I ho va fer: després d’algunes feines 
allunyades de tot caire artístic o botànic, va treballar 
amb científics de renom com Gualterio Looser i Carlos 
Muñoz Pizarro. Gràcies a aquest 
últim va preparar-se per entrar 
com a professor de botànica a la 
Universitat de Xile; va publicar 
llibres, articles. En definitiva, va 
fer-se un lloc en la botànica xilena 
i va poder mostrar la seva obra al 
nord del continent. Tot plegat, 
vint-i-un anys de vida a l’altra 
banda de l’Atlàntic. Llegim-ho en 
aquesta carta, amb data del 2 de 
gener del 1974, tres mesos després 
del cop d’estat al govern de Xile 
–en aquells moments encapçalat 
per Salvador Allende–. Escriu des de Barcelona al cap 
del Departament de Biologia Ambiental de la Universi-
tat Catòlica de Xile, on havia treballat: «Vull dir-li, es-
timat amic, que l’estat de coses actual no m’impulsa, si 
pogués fer-ho, a agafar l’avió i anar cap allà a mostrar 

acatament, perquè les universitats xilenes van deixar de 
ser lliures i pluralistes, tal com era el seu orgull, fins i 
tot amb els riscos que això comportava. Confio que les 
característiques republicanes i llibertàries que assenya-

laven Xile com un país excepcio-
nal reneixin encara més vigoroses 
i madures i es pugui tornar a res-
pirar tranquil. I serem allà, perquè 
aquest país ja el portem a la sang 
més que a l’esperit.»

La tornada devia ser dura. El 
seu pare havia mort, la mare no 
tardaria a fer-ho. Deixava rere seu 
de nou un país on havia gaudit 
d’unes llibertats que ja es preve-
ien ensorrades. Abandonava l’en-
torn acadèmic i entrava en una 
vida laboral al Jardí Botànic on 

no va desenvolupar allò que, com recorda el doctor en 
biologia i socioecòleg Ramon Folch, «sabia fer millor 
que cap altre». I això era la il·lustració botànica. Euge-
ni Sierra va dedicar la seva vida a la botànica i es va 
convertir en un dels millors il·lustradors de botànica 

Eugeni Sierra, a la serra de Cazorla el 1978.
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«EN LA SOLITUD DE LA 

RECLUSIÓ A ZAMORA, ON 

VA SER RETINGUT DURANT 

GAIREBÉ QUATRE ANYS PER 

LA DICTADURA FRANQUISTA, 

UN JOVE SIERRA APROFITA 

QUALSEVOL MOMENT PER 

ANAR A BUSCAR PLANTES»
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que hem tingut a casa nostra. Va il·lustrar obres de Font 
i Quer, de Carlos Muñoz Pizarro, de Ramon Folch, de 
M. Àngels Cardona, de Josep Vigo i de molts científics 
destacats més; també va fer-ho per a desenes d’estu-
diants que sabien que un dibuix de Sierra incorporava 
un valor afegit a les seves tesis. El seu traç indiscu-
tiblement exacte i paradoxalment artístic s’associarà 
per sempre a obres imprescindibles com Iniciació a la 
botànica, Diccionario de botánica, La vegetació dels 
Països Catalans o Flora ibérica. Aquestes dues últi-
mes, la primera amb 118 làmines i la segona amb 870, 
al costat de la investidura com a honoris causa per la 
Universitat de Barcelona, són segurament les fites que 
van retornar-li l’agraïment que sempre havia demostrat 

per tots aquells que admirava. Al final de la seva vida, 
que va anar-se’n amb la tristor de malalties com el càn-
cer i l’Alzheimer, els qui van treballar amb ell tenien 
clar com presentar-lo. Com va dir Santiago Castrovie-
jo, director de Flora ibérica, «era un il·lustrador botà-
nic o un botànic il·lustrador, totes dues coses, si no, no 
hagués pogut arribar al més profund de cada planta». 
Quedi així presentat, correctament, Eugeni Sierra.

L’exposició «Descobrir Eugeni Sierra: Les passes d’un il·lustrador interna-
cional» és un projecte de l’Institut Botànic de Barcelona (centre mixt CSIC-
Ajuntament de Barcelona) i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 
amb la col·laboració del Real Jardín Botánico de Madrid, i comissariada per 
Carles Puche i Carme Puche. Es pot veure a la seu de l’Institut Botànic de 
Barcelona fi ns al 20 de febrer de 2011.

Carme Puche. Co-comissària de l’exposició «Descobrir Eugeni Sierra. Les 
passes d’un il·lustrador internacional».

A dalt, làmina de Sierra dedicada a les orquidàcies (aquarel·la i de-
talls amb tinta xinesa negra), publicada en Història natural dels Pa-
ïsos Catalans (1988). Eugeni Sierra es va convertir en un dels millors 
il·lustradors de botànica de casa nostra. Va il·lustrar obres de Font i 
Quer, de Carlos Muñoz Pizarro, de Ramon Folch, de M. Àngels Car-
dona, de Josep Vigo i de molts altres científi cs destacats.

Eugeni Sierra, el 1965, durant la seva etapa a Xile. Els problemes eco-
nòmics havien obligat Eugeni Sierra a marxar a Xile el 1950, on va 
restar vint-i-un anys dedicat a la seua passió: la botànica.
A l’esquerra, aquarel·la d’Alstroemeria sierrae Muñoz. Aquesta là-
mina d’Eugeni Sierra representa la planta que li va dedicar el botànic 
xilè Carlos Muñoz Pizarro. Eugeni Sierra va ser professor de botànica 
de la Universitat de Xile i va publicar diversos articles i llibres, fent-
se un lloc en la botànica xilena.

©
 F

ot
ot

ec
a.

ca
t 

- G
ru

p 
En

ci
cl

o
pè

di
a 

C
at

al
an

a

 Núm. 68 MÈTODE 21

«LA MANCA D’ESTABILITAT ECONÒMICA 

VA EMPÈNYER SIERRA CAP A XILE, ON 

VIVIA EL SEU GERMÀ. EL 1950 VA AGAFAR 

UN VAIXELL PER ARRIBAR A UN PAÍS ON 

CALIA DE NOU FER-SE UN CAMÍ. 

I HO VA FER»
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