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Preàmbul 

Aquest treball l’hem dut a terme en el context d’un conveni de cooperació entre l’Ajuntament i la Universitat de 

Barcelona, promogut per l’aleshores Director de l’Institut Botànic Josep Maria Montserrat (més tard codirector 

d’aquest treball), signat l’any 2001. El conveni contemplava, per un costat, el desenvolupament d’un sistema 

integrat d’informació en línia per a la gestió de les col·leccions de l’Institut Botànic de Barcelona i, per un altre, 

la revisió, la ordenació i la documentació dels principals herbaris històrics de l’Institut; al mateix temps es 

proposava la formació de nous especialistes en les tasques esmentades. Aquest ha estat el nostre cas: durant els 

darrers anys hem gaudit d’una beca a càrrec d’aquest conveni que ens ha permès de desenvolupar un seguit 

d’estudis sobre cinc herbaris històrics, els resultats dels quals recollim en aquesta memòria, dividida en vuit 

parts.

Després d’una introducció dedicada principalment a una breu història de l’Institut i les seves col·leccions, a la 

segona part presentem la metodologia utilitzada per a documentar-les, informatitzar-les i revisar-les, que hem 

aplicat a cinc herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona: l’herbari de la família Salvador (s. XVII-XVIII, 4025 

plecs), l’herbari Bernades (segle XVIII, 814 plecs), l’herbari Ruiz & Pavón (s. XVIII, 695 plecs), l’herbari de la 

Societat Botànica Barcelona (s. XIX, 1211 plecs) i l’herbari de la Institució Catalana d’Història Natural (s. XIX-

XX, 1202 plecs). En el cas de l’herbari Salvador, ja informatitzat anteriorment, només ens ha calgut adequar la 

base de dades disponible (en dBASe) al format de la nostra i revisar els plecs de l’herbari. 

La metodologia ha contemplat les facetes següents: 

Documentació: recerca d’informació sobre l'origen de cada col·lecció, els autors que hi van participar i llur 

impacte en la botànica del moment.  

Revisió dels plecs, inclosa l’actualització nomenclatural i/o, si s’escau, la revisió de la determinació. 

Informatització: disseny d’un model de fitxa per tal de recollir tota la informació que figura a les etiquetes de 

la col·lecció i elaboració subseqüent d’una base de dades.  

Cal remarcar que el model de fitxa elaborat s’ha utilitzat per desenvolupar el programa Webherb dissenyat per 

informatitzar l’herbari general de l’Institut Botànic de Barcelona i que actualment ja ha entrat en funcionament. 

D’altra banda, a partir de les bases de dades, hem elaborat llistats en format de text de tots els herbaris estudiats 

que són inclosos en un CD annex.  

Els cinc capítols següents contenen estudis de detall de cadascun dels cinc herbaris esmentats més amunt, una 

part dels resultats dels quals corresponen a treballs en premsa o publicats en diverses revistes científiques 

nacionals i internacionals (vegeu els apartats corresponents). Per a cada herbari presentem: 

Una introducció històrica de com es va formar la col·lecció i de com ha arribat a l’Institut. 



El procés de documentació de la col·lecció. 

La caracterització de l’herbari a partir de la explotació de la base de dades corresponent, apartat que inclou

estadístiques sobre les dates de recol·lecció, la procedència geogràfica i els recol·lectors dels plecs, els grups 

taxonòmics presents i les "exsiccates" o centúries incloses.

Llistats crítics de plecs tipus i d’altres exemplars d’interès taxonòmic i/o florístic. 

Conclusions finals sobre l’estudi de cada herbari. 

Val a dir que el tercer capítol, dedicat a l’herbari Salvador, inclou, a més, estudis sobre les relacions dels autors

de l’herbari amb diversos botànics del seu temps i posteriors a partir dels materials d’herbari intercanviats i 

d’algunes publicacions. 

Per acabar, la memòria inclou unes conclusions generals sobre les col·leccions històriques estudiades i la seva

utilitat i vint-i-un annexos amb transcripcions de documents històrics relacionats amb els herbaris i diversos

llistats de plecs d’interès especial. 
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