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Després de diversos intents, el metge,        
botànic, matemàtic, docent i sacerdot José  
Celestino Mutis va aconseguir el suport      
necessari per dur a terme l’Expedició        
Botànica. En aquesta expedició —que, sota els 
auspicis de Carles III, va començar l’any 1783 
i va durar més de trenta anys— Mutis va    
recórrer uns 8.000 km de territori colombià, 
llavors anomenat Nuevo Reyno de Granada.  
 

Mutis va néixer a Cadis l’any 1732, on va  
estudiar medicina i cirurgia i les va exercir a 
l’Hospital de Cadis. Més endavant, es va    
incorporar com a suplent a la càtedra       
d’Anatomia de l’Hospital General de Madrid, 
on també va dedicar-se a l’estudi de la       
botànica al Jardín del Soto de Migas          
Calientes. 
 

L’any 1761 es va traslladar a Santa Fe de    
Bogotà perquè acompanyava el virrei del Nou 
Regne de Granada, Pedro Mesía de la Cerda, 
del qual n’era el metge personal. Després de 
desenvolupar diferents facetes, i de la       
successió de diversos virreis, va establir    
contacte amb el virrei Antonio Caballero y    
Góngora, el qual va patrocinar la Reial Expe-
dició Botànica del Nou Regne de Granada. 
 

Fruit de l’expedició, es van fer 5.393 làmines 
de la flora del Nou Regne de Granada, la  
meitat de les quals estan pintades a color, a 
més de dibuixos d’altra vegetació i d’animals. 
José Celestino Mutis al principi només    
comptava amb el pintor Pablo Antonio     
García, però va acabar dirigint-ne un equip de 
més de trenta. La intenció de Mutis era publi-

car una Gran Flora, proposta que va fer al 
director del Real Jardín Botánico de Madrid 
l’any 1784. Lamentablement, però, les      
descripcions de les làmines no van arribar mai 
a Madrid i el projecte no es va dur a terme. 
No fou fins l’any 1952 que, mitjançant un 
conveni entre els governs de Colòmbia i      
Espanya, es va posar en marxa el projecte de 
publicar la monumental obra florística de  
Mutis. Aquest projecte es va consolidar i   
ampliar el 1984 i, un any més  tard, per fi, es 
van començar a publicar els diferents volums 
de la Flora de la Real Expedición Botánica 

del Nuevo Reyno de Granada.  
 

Cada volum té un tiratge de 2.000 exemplars i 
les edicions són numerades. Els va editar 
l’Institut de Cultura Hispànica, l’actual    
Agència Espanyola de Cooperació Internacio-
nal per al Desenvolupament, i la selecció de 
les làmines i la redacció dels textos és obra de 
Gustavo Morales-Lizcano,  biòleg de la    
Universitat Nacional de Colòmbia. La 
col·lecció la formen un total de 52 volums i el 
custodi dels arxius de l’expedició i de les    
làmines originals és el Real Jardín Botánico-
CSIC. És, precisament, a aquesta institució 
que hem d’agrair la digitalització de 
7.000 làmines de la Reial Expedició Botànica 
del Nou Regne de Granada. El projecte de la 
digitalització dels dibuixos del “Fondo Mutis” 
permet l’accés a unes imatges de gran qualitat, 
que s’acompanyen, a més, d’una fitxa tècnica. 
Volem agrair al Dr. Benedí de la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona la   
seva col·laboració en aquesta exposició, facili-

tant-nos el bitllet de 2.000 pessetes amb     
l’efígie de José Celestino Mutis. Així mateix, 
també volem donar les gràcies al Real Jardín 
Botánico-CSIC per permetre’ns reproduir la 
bellíssima imatge que il·lustra la presentació 
de la nostra exposició. 
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