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Presentació 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Sabater Pi (1922-2009) és un personatge polièdric i interdisciplinari i l’exposició 
«L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi» vol mostrar-ne una nova faceta. Reconegut 
internacionalment com a primatòleg i estimat a casa com a descobridor del Floquet de 
Neu, aquesta mostra descobreix el científic més enllà com a artista, dibuixant i fotògraf. 

A partir de l’observació —que ell considerava que era la base del coneixement—, 
Sabater va prendre apunts anatòmics, mesures, colors, retrats, tatuatges i expressions 
a les seves llibretes. Els seus dibuixos, fets del natural, són l’element central de la 
mostra: ens permeten aproximar-nos al científic i resseguir-ne la trajectòria, així com 
fer un repàs del que ha significat el dibuix científic des de l’època clàssica fins a la 
seva esplendor durant el segle XIX. Els treballs de Sabater, a més de valor científic, 
tenen un valor artístic incalculable. 

Quan fa deu anys de la seva mort, és l’hora de reconèixer l’extraordinària tasca 
científica de Sabater Pi feta a Guinea en diferents àmbits de la ciència, l’etologia, 
l’antropologia i la primatologia, en una època gris de la nostra història. També és l’hora 
de reconèixer la seva contribució a la il·lustració científica catalana, a la seva divulgació 
com a eina d’investigació i aprenentatge i a la mateixa vigència de la tècnica del dibuix 
com a eina per a l’anàlisi avui en dia, complementària a les noves tecnologies. 

La mostra ha estat organitzada pel Museu d’Història de Catalunya i la Universitat de 
Barcelona, que custodia el Fons Sabater Pi, al qual pertanyen els dibuixos, les 
fotografies i les peces que formen part de l’exposició. És un fons de caràcter molt 
heterogeni que permet connectar branques del saber molt variades: zoologia, 
botànica, antropologia, art, etc. També s’ha comptat amb el treball del Grup de 
Recerca de Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies 
(DIDPATRI) de la UB.  
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Textos 

 

«La meva trajectòria com a científic és indissociable de la dibuixant, i 

a la inversa. Em sento membre de ple d’aquella tradició de la recerca 

naturalista que combina observació i dibuix com a base de les ciències 

naturals. Sempre he defensat aquest plantejament i fins i tot n’he fet 

bandera durant la meva trajectòria docent.» 

 

Els orígens de la il·lustració científica 

Dibuixar, traçar una imatge sobre una superfície, és una acció expressiva i 
comunicativa pròpia dels humans. L’utilitzem per representar la realitat fent servir un 
llenguatge simbòlic. Des dels inicis de la humanitat, hem utilitzat el dibuix com una eina 
comunicativa per transmetre idees i conceptes. Algunes d’aquestes il·lustracions, les 
que es van fer sobre superfícies perdurables com ara la pedra, han arribat fins als 
nostres dies; d’altres, la gran majoria, aquelles que férem sobre fustes, fulles o altres 
materials peribles... no. 

A l’antiguitat clàssica, el dibuix ja s’utilitzava com a eina de creació de coneixement. 
Podem admirar l’obra de científics de l’antiga Grècia, com ara Dioscòrides Pedani, 
gràcies a les còpies que en època medieval en van fer els científics àrabs. 

Dioscòrides Pedani va ser un metge grec que va viure al segle I aC a Egipte, a la cort 
de Cleòpatra. És autor de l’obra De materia medica (‘Els materials de la medicina’), 
cinc volums sobre trenta substàncies d’origen animal. El llibre va tenir molta difusió en 
època medieval en la seva versió grega, però sobretot en la traducció a l’àrab que en 
va fer Hasday ibn Saprut, metge dels primers califes de Còrdova, i per la còpia del 
segle VI que es conserva a la Biblioteca Nacional de Viena. 

 

La il·lustració del Renaixement 

Va ser a partir del Renaixement que el dibuix va agafar un paper destacat en el 
desenvolupament de la ciència. Es va imposar l’ideal d’homo universalis i del 
coneixement multidisciplinari: per ser un home complet, calia disposar d’una sòlida 
formació tant artística com científica. En paral·lel, la invenció a mitjan segle XV del tipus 
mòbil i de la impremta de Gutenberg va facilitar la impressió i distribució de llibres i la 
difusió de les idees dels renaixentistes arreu d’Europa. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) va exercir i estudiar diverses disciplines, com ara la 
pintura, l’enginyeria, l’anatomia, la natura, l’escriptura, l’urbanisme, la música, la 
filosofia, la ciència o la poesia. Com a científic, les seves aportacions van contribuir a 
desenvolupar el coneixement en àmbits tan diversos com l’anatomia, l’enginyeria civil 
o l’òptica. Per a da Vinci el dibuix era un element indissociable dels seus múltiples 
estudis. Molts dels seus dibuixos es troben dins dels seus quaderns de treball. 

Andreas Vesal (1514-1564), més conegut pel nom llatinitzat Vesalius, va ser un 
destacat metge flamenc que va investigar l’anatomia humana mitjançant l’observació 
directa de disseccions anatòmiques. La seva obra principal, De humani corporis 
fabrica libri septem ('Estructura del cos humà en set llibres'), està il·lustrada amb 
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gravats de gran qualitat artística de l’anatomia del cos humà. Vesalius no dibuixava 
directament, sinó que bona part de les il·lustracions que apareixen en el seu llibre 
d’anatomia són obra del pintor flamenc Jan van Calcar. 

Durant el Renaixement van prendre força els estudis de caràcter naturalista. Al segle 
XVI aparegueren importants treballs de botànica i de zoologia en què el dibuix científic 
tenia un paper destacat. 

Conrad Gesner (1516-1565) és considerat el primer zoòleg modern de la història 
gràcies a la publicació del llibre de quatre volums Historiae animalium ('Història dels 
animals'), del qual no tan sols va redactar els textos sinó que també va fer les 
il·lustracions. 

Edward Topsell (1572-1625), clergue i naturalista anglès, va ser autor de diversos 
llibres entre els quals destaca "The history of four-footed beasts and serpents" (Història 
de les bèsties a quatre potes i les serps) (1607), un tractat de 1.100 pàgines conegut 
per les seves detallades il·lustracions. Els seus dibuixos han estat àmpliament 
reproduïts i el seu bestiari ha estat parcialment reimprès en diverses edicions 
modernes. 

 

La il·lustració enciclopèdica i la ciència moderna  

A partir dels segles XVII i XVIII, la descoberta i la colonització de nous mons va 
revolucionar els límits de les disciplines científiques. L’aparició del pensament il·lustrat 
es fonamentava en l’acumulació de coneixement. Es pretenia recopilar tot el 
coneixement de la humanitat en grans compendis anomenats enciclopèdies. El dibuix 
va esdevenir el millor mitjà per mostrar, explicar i divulgar el coneixement de les coses. 

Alida Withoos (1661-1730) fou una de les primeres il·lustradores de ciència que signà 
la seva obra. Es va especialitzar en el dibuix de les plantes i fruites exòtiques que 
arribaven al port d’Amsterdam a través de la Companyia Neerlandesa de les Índies 
Orientals. 

La Cyclopaedia (1728-1740) d’Ephraim Chambers va ser una de les publicacions 
enciclopèdiques més exitoses del seu temps. L’obra, editada en fascicles i àmpliament 
traduïda a diversos idiomes, va difondre el model enciclopèdic arreu del món. 

L’Encyclopédie (1751-1772) de Denis Diderot i Jean-Baptiste le Rond D’Alembert és 
una gran obra de temàtiques cientificotècniques en vint-i-vuit volums, onze dels quals 
són làmines il·lustrades. 

 

Els grans viatges del segle XIX 

La consolidació del mètode científic al llarg del segle XIX i els nombrosos viatges 
exploratoris als nous mons comptaren novament amb el dibuix per il·lustrar els 
descobriments. El coneixement científic s’eixamplava i calia explicar-ho al món. Charles 
Darwin i Ernst Haeckel esdevingueren dos dels principals exponents de la figura del 
científic naturalista d’aquella època, que emprava el dibuix com a eina principal en els 
estudis basats en l’observació de la natura. 

Charles Darwin (1809-1882), naturalista i etòleg anglès, es va embarcar a bord del 
vaixell HMS Beagle com a naturalista en un viatge per Sud-amèrica i l’oceà Pacífic. 
Durant gairebé cinc anys, prengué anotacions sobre el comportament i les 
característiques de tota mena d’espècies. Aquestes observacions i els seus quaderns 
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de camp van esdevenir la base de publicacions científiques com ara la coneguda "On 
the origin of species" (L’origen de les espècies). 

Ernst Haeckel (1834-1919), biòleg, naturalista, filòsof, físic, professor i artista alemany, 
va posar nom a milers de noves espècies i va desenvolupar el concepte d’arbre evolutiu 
tot relacionant les formes de vida conegudes. Va promoure les obres de Darwin a 
Alemanya i va desenvolupar la teoria de la recapitulació, que defensa que els canvis 
d’un organisme en l’ontogènesi són un resum del desenvolupament evolutiu de 
l’organisme: «l’ontogènesi reprodueix la filogènesi». L’obra publicada d’Haeckel inclou 
més de cent il·lustracions a color d’animals terrestres i marins. 

 

El dibuix científic i l’observació 

L’observació és la base del coneixement i de la ciència. El dibuix al natural és, des de 
l’antiguitat, un bon sistema per conèixer i entendre el món que ens envolta, i s’ha utilitzat 
com a eina científica en multitud de disciplines: des de la medicina fins a l’antropologia, 
de la física a les ciències naturals. 

Dibuixar és un exercici de paciència que obliga, en primer lloc, a observar 
acuradament el que es vol documentar. L’observació permet conèixer l’objecte en 
detall i, en conseqüència, el sol fet de dibuixar esdevé una lliçó com no n’hi ha d’altra 
per aprendre i generar coneixement. 

El dibuix permet plasmar el fet observat donant-li una forma concreta. Allò que potser 
encara no té nom, un cop representat sobre el paper pren una forma concreta i, per 
tant, es pot identificar, anomenar, classificar, explicar i difondre. El dibuix no només 
resulta una molt bona eina per a la difusió científica, sinó que la seva praxi esdevé un 
procés d’aprenentatge per si mateix. Dibuixant, aprenem. 

 

Il·lustració naturalista vs il·lustració científica 

Molt sovint es fronteres entre la il·lustració naturalista i la il·lustració científica es 
difuminen i les disciplines es confonen, però no són ben bé el mateix.  

Els dos tipus d’il·lustració tenen la natura com a objecte d’estudi, però la il·lustració 
naturalista persegueix fer un retrat dins d’un ambient concret i es permet algunes 
llicències artístiques. Són imprescindibles detalls com ara la composició, la il·luminació 
i el detall. La il·lustració científica, en canvi, pretén documentar un procés, 
esquematitzar una determinada part d’una espècie o mostrar quelcom no visible per 
l’ull humà, des d’un punt de vista quantitatiu, mesurable. No és important el dibuix en 
si mateix, sinó allò que es vol documentar o contrastar amb l’observador. 

La il·lustració científica és, en part, veritat (respon a uns criteris mesurats i contrastats) 
i, en part, un muntatge (no representa una realitat concreta sinó la suma, la mitjana o el 
resum de múltiples realitats). A diferència de la il·lustració naturalista, en la il·lustració 
científica l’estètica sempre ha de ser secundària però no per això el dibuix ha de deixar 
de ser visualment atractiu. És fruit d’una necessitat objectiva i ha de respondre amb 
exactitud i de manera inequívoca a un plantejament científic concret. 
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Els dibuixos naturalistes de Jordi Sabater Pi 

Jordi Sabater Pi sentia des de ben jove un gran interès pel dibuix, una dèria que mai 
no va deixar de cultivar. Amb els anys, el domini i la destresa que va adquirir li van 
permetre associar, d’una manera inseparable, la tècnica del dibuix i la recerca 
científica. 

De nen sempre portava al damunt una llibreta on dibuixava tot el que descobria en les 
excursions que feia pels voltants de Roses, on passava els estius. Però no va ser fins 
que va arribar al continent africà que el dibuix va esdevenir indispensable per al seu 
treball, una eina que va utilitzar en les seves observacions naturalistes i 
antropològiques. 

Els seus quaderns, on combinava les anotacions amb els dibuixos, van ser sempre 
presents en les sortides de recerca; uns quaderns que li eren de gran utilitat per fer el 
posterior estudi de tot allò que havia observat. Dibuixar, fer un croquis o un apunt 
simplificava i agilitzava l’anotació d’allò que observava in situ, i al mateix temps li 
permetia destacar el que li interessava i, en darrera instància, li servia per entendre 
millor el que estava presenciant. 

Per a Sabater Pi el dibuix observacional era essencial en els treballs d’investigació, i 
com a professor universitari va promoure amb entusiasme el coneixement del dibuix 
entre els seus alumnes. «El fet de dibuixar —deia— obliga primer de tot a observar allò 
que és objecte d’estudi i, en segona instància, el mateix fet de dibuixar implica 
implícitament l’adquisició de coneixement d’allò que és objecte d’estudi». 

 

Imatges de flora 

«Si el dibuix és eficaç per a les descripcions zoològiques, també ho és per descriure 
la vegetació; més i tot que les fotografies, que sovint són difícils d’interpretar. En canvi, 
dibuixant el que es diu un “perfil de vegetació” obtens l’esquema del mantell vegetal 
d’una zona amb precisió i sense perdre gaire temps sobre el terreny.» 

 

Imatges d’ocells 

«Algunes vegades he explicat que jo vaig aprendre a dibuixar abans que a escriure... 
i no és un fet estrany. La majoria de nens tenen un interès innat pel dibuix, però aquest 
interès sol decaure a partir dels sis o set anys.» 

 

Imatges de rèptils 

«Recordo que el primer dia d’observació no vam veure cap granota, però pocs dies 
després ja vam aconseguir capturar-ne una. Feia quaranta-quatre centímetres i pesava 
tres quilos i trenta grams!» 

 

Imatges de mamífers 

«Després de les sortides em tocava ordenar les dades que havia recollit al bosc per 
poder tenir les idees clares en vista a un possible treball. En aquesta tasca m’ajudaven 
molt els dibuixos, perquè tenen la virtut de sintetitzar el que s’està observant, cosa molt 
important en un treball de camp.» 
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«En definitiva, el dibuix al natural és, per a mi, més que un mètode de treball 
imprescindible. És també un sistema per observar i conèixer el món que ens envolta. 
Dibuixar és un exercici de paciència que et permet conèixer amb detall les coses. Una 
lliçó d’observació en profunditat com no n’hi ha cap altra.» 

 

Imatges de primats 

«Si tot el que veus ho has d’apuntar al mateix temps, fàcilment perds el fil de 
l’observació. En canvi, si en comptes d’escriure, per exemple, “a la capçada d’un arbre 
hi havia dos micos, situats l’un en una punta d’una branca i l’altre a dalt de tot”, en fas 
un esquema, un dibuix ràpid, acabes molt abans...» 

«Dia 22 de febrer, dimecres. Són les 9.32 hores del matí. Zona boscosa amb arbres de 
trenta metres. Anem caminant molt silenciosament. Observem a dalt d’un arbre un 
mascle i una femella de bonobo. Els animals estan una mica intranquils. Ens miren amb 
sorpresa, especialment la femella. Quedo estranyat dels crits que fan.» 

 

Els dibuixos etnogràfics 

Una vegada a l’Àfrica, una de les primeres tasques científiques que el Dr. Jordi Sabater 
Pi va desenvolupar va ser l’observació etnològica del poble fang, a la Guinea 
Equatorial. En aquestes investigacions el dibuix va tenir un paper destacat. Amb el 
suport d’August Panyella, director del Museu Etnològic de Barcelona, Sabater Pi 
desenvolupà diversos treballs de recerca sobre l’ètnia fang, entre els quals destaquen 
l’estudi dels seus tatuatges, les seves trampes de caça i altres elements de la cultura 
material, com ara la ceràmica, els instruments musicals o les estàtues i màscares de 
culte als morts. 

Va iniciar el treball sobre els tatuatges fang a la dècada dels cinquanta del segle XX, a 
partir d’un fet casual: entre els fang va córrer la brama que al costat d’on vivia Sabater 
Pi hi havia una font d’aigua miraculosa; els tambors van estendre la notícia a molts 
quilòmetres de distància i pocs dies després moltes persones de diferents indrets de 
la geografia fang van peregrinar fins a la font. Aquest fet va permetre a Sabater Pi 
dibuixar i documentar la diversitat de tatuatges d’aquella ètnia. 

Cada tatuatge era en una part diferent del cos i representava un símbol, amb un 
significat concret, relacionat amb animals (goril·les, antílops, lleopards, ocells...) o amb 
eines (espases, llances, esquellots, tambors...). Sabater Pi els va dibuixar i estudiar i 
els va enviar al Museu Etnològic, on anys més tard es van publicar. 

 

Imatges dels tatuatges 

«Encara recordo la forta impressió que em va produir veure, en arribar a Nkumadjap, 
els tatuatges dels fang menys europeïtzats. Tenien a la pell unes obres d’una gran 
complexitat, acuradament executades, que cridaven molt l’atenció perquè omplien la 
cara sencera, i a vegades tot el cos.» 

 

Fang 

«Al marge dels tatuatges, les expressions artístiques dels fang són molt interessants. 
(...) L’estatuària fang crec que és una de les més boniques que hi ha. És, de fet, una 
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forma d’art lligada estretament amb el culte als avantpassats, que és la base del seu 
profund sentiment religiós.» 

 

La fotografia de Jordi Sabater Pi 

El doctor Sabater Pi era també un bon coneixedor de la tècnica fotogràfica i la utilitzava 
en les seves investigacions com a complement del dibuix. De la seva etapa africana 
se’n conserven moltes fotografies. 

L’ús de la càmera tenia dos inconvenients importants en el treball de camp a la selva: 
d’una banda, la humitat de les zones selvàtiques provocava l’aparició de fongs a 
l’òptica, fet que feia perdre nitidesa a les imatges captades; de l’altra, el soroll del 
disparador alertava sovint els animals observats, que s’espantaven i es feien 
fonedissos. Atesos aquests inconvenients, el dibuix esdevenia novament una eina 
primordial. 

 

La fotografia vs el dibuix 

El desenvolupament de la fotografia —des de la seva invenció a la dècada dels anys 
vint del segle XIX— no ha deixat d’evolucionar de manera exponencial fins als nostres 
dies. Les reproduccions de la realitat han anat guanyant precisió i prestacions i han 
esdevingut ja imprescindibles per a la gran majoria de disciplines científiques. La 
fotografia, el cinema, el vídeo, la informàtica, la geolocalització... ens aporten més 
informació quantitativa en els processos de recerca que no pas el dibuix. 

De tota manera, tot i que la tecnologia ens permet obtenir uns resultats quantitatius 
inqüestionables pel que fa a la representació i anàlisi dels objectes d’estudi, encara 
ens és necessària la capacitat d’observació i d’anàlisi de què disposen els científics 
que utilitzen el dibuix. 

Dominar la tècnica del dibuix representa un plus de qualitat en tots els sentits per als 
científics dels nostres dies. El desenvolupament de la capacitat d’observació és 
absolutament complementari a la utilització de les noves tècniques de documentació i 
d’anàlisi. El dibuix ens ajuda a prendre decisions sobre què cal fotografiar, digitalitzar, 
investigar o documentar. 

D’altra banda, en la majoria d’ocasions és molt difícil captar fotogràficament processos 
complexos, obstacle que pot salvar-se invertint moltes hores d’observació a la natura 
o en un laboratori, i gràcies a un punt de casualitat. El dibuix científic ens ajuda a fer 
aquest mateix procés de manera molt més ràpida. 

 

«Tot el meu material,  incloent‐hi una sèrie d’objectes procedents de 

l’Àfrica, mostres de cultura i de les formes de vida de persones i animals 

d’aquest continent, s’ha aplegat en l’anomenat Fons Jordi Sabater Pi, 

que  constitueix  una  unitat  dins  la  biblioteca  de  la  Universitat  de 

Barcelona. N’estic content.» 
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Dibuixos  
 
Estudi de la metamorfosi de la granota. Tinta sobre paper vegetal (26 × 17 cm; 
11 × 24 cm; 10,5 × 26 cm; 12,3 × 16 cm; 18,5 × 16 cm; i 11,5 × 7 cm) 

Estudi de rèptils i amfibis. Terrari del zoo de Barcelona. Grafit i aquarel·la sobre 
paper. 19 de gener de 2001 (32,5 × 23 cm) i 8 de juny de 1994 (32,5 × 23 cm) 

Estudi d’insectes i del bosc de Guinea. Grafit, tinta i llapis de color sobre paper / 
Grafit i aquarel·la sobre paper. 1959 (21 × 14,5 cm) / 23 de desembre de 1994 
(32 × 23 cm) i 1967 (31 × 23 cm) 

Estudi del bosc de Sant Miquel de Fluvià. Grafit i aquarel·la sobre paper. 29 d’abril de 
1995 (32 × 23 cm) 

Bolets. Grafit i aquarel·la sobre paper. 16 de novembre de 1997 (24 × 17 cm) 

Flors de camí. Grafit i aquarel·la sobre paper. 5 de maig de 1998 (17,5 × 24 cm) 

Orquídies. Grafit i aquarel·la sobre paper. 22 de maig de 1990 (13,6 × 21 cm) 

Floquet de Neu, goril·la i mones. Grafit i aquarel·la sobre paper. 30 de juny de 1999 
(17,5 × 24 cm) i desembre de 1983 (29,7 × 21 cm) 

Pan paniscus (bonobo). Zaire / Estudi de bonobo i ximpanzé // Estudi de ximpanzés. 
Grafit i aquarel·la sobre paper. 1990 (17,5 × 23,5 cm) / 6 de setembre de 1990 
(18 × 25 cm) // (17,5 × 23,5 cm) 

Estudi de mangabeis. Grafit i aquarel·la sobre paper (29,7 × 21 cm) 

Estudi sobre els cercopitecs (mones). Tinta i llapis sobre paper (21 × 16 cm) 

Cercopitecs (mones) / Cercopitec (mona). Grafit i aquarel·la sobre paper (18 × 25 
cm) / 25 d’abril de 1995 (12,4 × 17,4 cm) 

Bonobo del Zaire. Grafit i aquarel·la sobre paper. 1959 (15 × 20 cm) 

Estudi de mandrils. Grafit i aquarel·la sobre paper. 11 de maig de 1994 (32 × 23 cm) 

Estudi de primats. Grafit i aquarel·la sobre paper. 25 d’abril de 1995 (32 × 23 cm) 

Puma, pantera i lleopard. Grafit i aquarel·la sobre paper. 18 de juliol de 1996 (24 × 17 
cm) 

Licaó, girafes, hipopòtam i zebra. Grafit i aquarel·la sobre paper. 12 d’abril de 2002 
(32,5 × 23 cm) 
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Flamencs, voltor, bernat pescaire i ull vermell. Grafit i aquarel·la sobre paper. 14 de 
juliol de 1999 (24 × 17 cm) 

Elefants i bisons. Grafit i aquarel·la sobre paper. 4 de juny de 1998 (29,7 × 21 cm) 

Grup de girafes. Grafit i aquarel·la sobre paper. Juliol de 2001 (29,7 × 21 cm) 

Antílops. Grafit i aquarel·la sobre paper. 8 de febrer de 2001 (32,5 × 23 cm) 

Esquirols. Sant Quirze de Safaja. Grafit i aquarel·la sobre paper. 15 de desembre de 
1994 (23,6 × 17,6 cm) 

Ocell indicador de la mel cua de lira. Grafit, tinta i aquarel·la sobre paper. 15 
d’octubre de 1962 (31,5 × 21,8 cm) i 1 de desembre de 1990 (18 × 25 cm) 

Estudi del vol de l’ocell indicador de la mel cua de lira. Grafit, tinta i aquarel·la sobre 
paper. 1 de desembre de 1990 (18 × 25 cm) 

Noia fang. Grafit sobre paper. 24 de març de 1950 (22 × 27,7 cm) 

Cap pigmeu, «Bayela» del Camerun. Grafit i aquarel·la sobre paper. 1967 (23 × 32 
cm) 

Figures fang al riu Mbini. Grafit i aquarel·la sobre paper. 1969 (32,5 × 23 cm) 

Caps de dona fang de Guinea Equatorial. Grafit i aquarel·la sobre paper. 1953/1954 
(32,5 × 23 cm) 

Estudis de caps fang. Grafit i llapis de color sobre paper. 1963 (21,7 × 31,5 cm) 

Caps fang de Guinea. Plantació de Nkumadjap. Grafit sobre paper. 30 de gener de 
1950 (32,5 × 23 cm i 30 × 26,5 cm) 

Cap d’home fang. Tinta sobre paper (13 × 10,5 cm) 

Cap de dona i home fang. Grafit i tinta sobre paper (10,7 × 15,5 cm i 11,3 × 20,7 cm) 

Caps d’homes fang del Camerun. Grafit sobre paper. 13 de febrer de 1952 (21 × 14 
cm) 

Cap de dona fang. Grafit, tinta i aquarel·la sobre paper. 30 de gener de 1950 (18 × 
24,5 cm) 

 

Tots els dibuixos de l’exposició van ser realitzats pel Dr. Jordi Sabater Pi i pertanyen 
al Fons Jordi Sabater Pi. CRAI Biblioteca de Belles Arts. Universitat de Barcelona.  
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Peces 

 
 
Bastons fabricats per ximpanzés. Conjunt de 33 bastonets de fusta fabricats per 
ximpanzés i utilitzats per obtenir tèrmits i terra medicinal. 
 
Granota gegant. Esquelet de granota goliat (Conraua goliath) procedent de les 
cascades del riu Mbia. Restauració i muntatge: Centre de Recursos de Biodiversitat 
Animal de la UB. (45 × 30 cm) 
 
Essik-melan. Conjunt d’urna amb figura per a ritus fang (Essik-melan). Consta d’una 
capsa feta amb escorça que conté fragments d’ossos d’un mort (crani i tíbia) i una 
pinta. Hi ha també una talla de fusta negra d’una figura femenina (Melan). 
 
Nló-Ntum. Mànec de bastó de comandament fang amb cap d’home, fet de fusta i 
procedent de la regió de Bibeiny. (21 cm) 
 
Mvat. Dos collarets fang decorats, coneguts també com a nkembe, procedents de la 
regió d’Evinayong (Guinea Equatorial) i fets de metall.  
 
Tok. Culleres de fusta de la tribu fang procedents de la regió de Bibeiny. La més gran 
està decorada. (28 × 10 cm i 29 × 10 cm) 
 
Eteng akong. Quatre puntes de llança de ferro de l’ètnia fang (Guinea Equatorial), de 
diverses mides i formes. (24, 27, 30, 43 cm) 
 
Ekagedá akong. Punta de llança de ferro procedent de la tribu dels fang (Guinea 
Equatorial). (18 cm) 
 
Efak. Aixada o aixadell amb mànec de fusta i fulla de ferro subjectada per un encaix i 
una tira de fibra vegetal. Pertany a l’ètnia fang. (41 cm) 
 
Tan. Flautes del culte funerari melan procedents de Guinea Equatorial (Ntumu). Estan 
fetes de fusta i una està decorada. (27 × 3,5 cm) 
 
Esquella. Esquella de fusta procedent de la regió d’Ebebiyin (Guinea Equatorial). La 
portaven els gossos anomenats bassendji, que no lladren. (20 × 17 × 11 cm) 
 
Fa-etú. Espasa fang decorada, procedent de la regió de Bibeiny. La fulla és de metall 
amb mànec de fusta i funda treballada. (40 × 6 cm) 
 
 
Totes les peces exposades en les vitrines de l’exposició pertanyen al Fons Jordi 
Sabater Pi. CRAI Biblioteca de Belles Arts. Universitat de Barcelona  
 
  



14 
 

 

         

      

 



15 
 

Activitats 

 
 
 

 

21 de març a les 19h 

Visita comentada a la mostra 

Amb els comissaris Oriol Sabater i Santi Molera 

| Gratuït | 

 

 

 

27 d'abril a les 10 h 

Taller d'il·lustració científica 

A càrrec d'Oriol Sabater, fill del Dr. Jordi Sabter Pi i professor de dibuix, i Pedro 
Espinosa, il·lustrador gràfic. Adreçat a persones amb un coneixement bàsic de 

dibuix. Activitat organitzada amb la col·laboració del ZOO de Barcelona. El taller 
tindrà lloc a l'aire lliure per poder observar els animals directament. 

| 15 € | Amb inscripció a mhcvisites.cultura@gencat.cat o trucant al 932254244 | 

 

 

 

15 de maig a les 18h 

Col·loqui sobre il·lustració i ciència 

Col·loqui amb Alfons Zarzoso, director del Museu de la Medicina; Blanca Martí, 
il·lustradora científica i  naturalista que treballa a la Fundació MONA; i Ramon Álvarez, 

professor universitari i il·lustrador d'arqueologia. Moderat per Pere Renom, biòleg i 
periodista de divulgació científica a TV3. 

| Gratuït | Amb inscripció a mhcvisites.cultura@gencat.cat o trucant al 932254244 | 
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Crèdits 

 
Organització  
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural  
Museu d’Història de Catalunya (MHC) 
Universitat de Barcelona (UB) 
Grup de Recerca Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves 
Tecnologies (DIDPATRI) de la UB 
 
PROJECTE MUSEOGRÀFIC 
 
Direcció 
Margarida Sala (MHC)  
 

Coordinació  
Raquel Castellà (MHC) 
Pilar Mateo (UB)  
 

Comissariat i documentació 
Josep Oriol Sabater 
Santi Molera i Rafel Sospedra (UB) 
 

Suport museogràfic 
Mariona Companys i Teresa Rodón (MHC) 
 

Correcció lingüística i traduccions 
Serveis Linguístics UB 
Traductorum 
 
DISSENY MUSEOGRÀFIC 
 
Disseny gràfic i imatge gràfica 
Xavier Càliz 
 
DIFUSIÓ I ACTIVITATS 
 
Comunicació i premsa  
Joan Ramon Nova, Irene de Pedro i Vicenç Prats (MHC) 
Unitat de Comunicació UB 
 

Servei educatiu  
Griselda Aixelà, Francesc Cardona i Vanessa Vicente (MHC) 
 

Cooperació museística 
Daniel Solé (MHC) 
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PRODUCCIÓ I MUNTATGE  
 
Construccions i instal·lacions 
Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia 
 

Il·luminació i manteniment  
Joan Álvarez, Yago Fernández, Pere Jobal, Ricard Lozano, Adrià Roca, Joan Ruiz i 
Vicenç Soler (MHC)     
 

Embalatges i transport  
TTI, SA 
 

Assegurances 
Liberty Specialty Markets  
 

Suport tècnic 
Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, Núria Garcia, Jennifer 
Gómez, Joana Garcia, Montserrat Nacenta, Joan Ramon Nova, Lluís Picó, Vicenç 
Prats, Ariadna Riera, Juanjo Sandoica, Martí Soler i Núria Torres (MHC) 
M. Sospedra (GISE) 
Oriol Silvestre (UB) 
 

 © de les fotografies 
Biodiversity Library, CRAI Biblioteca de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 
Flickr, Metropolitan Museum of Art, Wellcome Images, Viquipèdia 

 
AUDIOVISUALS 
 

Jordi Sabater Pi i l’il·lustració  
Imatges de Miquel Baidal i Crespo, Blanca Martí i De Ahumada, Josep Oriol Sabater i 
Coca, Maria Teresa Abelló i Güell, Alfons Zarzoso i Orellana. Realització: Molècula. 
Xarxa de Professionals en museografia 
 

La fotografia de Jordi Sabater Pi 
Imatges del Fons Jordi Sabater Pi, CRAI Biblioteca de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona. Realització: Molècula. Xarxa de Professionals en museografia 
 
AGRAÏMENTS 
 
Préstecs 
CRAI Biblioteca de Belles Arts de la Universitat de Barcelona 
 

I també, al personal de museus, biblioteques i arxius, així com a totes les unitats de la 
Universitat de Barcelona que amb la seva col·laboració han contribuït a l’exposició.  
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Informació pràctica 
 

Dates 
Del 22 de març al 19 de maig de 2019 
 
Lloc 
Al vestíbul del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila 3, Barcelona)  
 
Horari 
De dimarts a dissabte, de 10.00 a 19.00h (dimecres fins les 20.00h) 
Diumenge i festius de 10.00 a 14.30h 
TANCAT: dilluns 
 
Preu 
Entrada gratuïta 
 
Transports i vies d’accés:  
Autobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120.  
Metro L4 – Barceloneta 
Bicis: estació Bicing i aparcament de bicicletes a Pl. Pau Vila 
 
Més informació:  
Tota la informació relativa a l’exposició a http://www.mhcat.cat/exposicions 
 
I tota l’actualitat i altres continguts relacionats a les xarxes socials cercant l’etiqueta 
#JordiSabaterPi 

 
 
 

Contacte 
 
 

Museu d’Història de Catalunya                                                                    
mhc.premsa@gencat.cat                                                         
93 225 47 00                                                                            
mhcat.cat  
 
Universitat de Barcelona                                           
comunicacio@ub.edu / premsa@ub.edu 
93 420 11 00 / 93 402 02 19                                                                                   

 


