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Al voltant de la col·lecció Salvador.  

Tasca feta, treballs en marxa i perspectives de 

futur.



1938: la “incorporació”



2014: declaració de bé cultural

76 anys (!!)



1941-1945: els informes de Bolòs 
[i Pardillo]



1946: primera adquisició



1946 : una inauguració





1942, 1946, 1947 articles de Bolòs a Collectanea Botanica i altres 
1955, 1956 articles de G. Folch Jou sobre Jaume i Joan Salvador 
1959 Antoni de Bolòs publica el seu discurs de recepció a la Reial Acadèmia de Farmàcia: Nuevos datos 

para la historia de la familia Salvador. 
1972 Ramon Folch edita el manuscrit de Joan Salvador i Riera Viatge per Espanya i Portugal publicat per 

Enciclopèdia Catalana. 
1985 presentació a la UB de la tesi doctoral d’Immaculada Caballer, La família Salvador, una nissaga 

d’apotecaris, Calella-Barcelona, 1309-1800. Aportació històrica i evolució de la farmàcia a la primera 

meitat del segle XVIII. 
1987 - edició a càrrec de Jordi Lleonart i Josep M. Camarasa de La pesca a Catalunya el 1722: segons un 

manuscrit de Joan Salvador i Riera. Publicat pel Museu Marítim, la Diputació i l'Institut de Ciències del 

Mar del CSIC. 
          - J.M. Valderas comença a publicar a Collectanea Botanica articles sobre obres de la botànica 

basats en gran mesura en obres conservades a la Biblioteca Salvadores mantindrà amb periodicitat 

irregular fins 2003.  
1988 presentació a la UB de la tesi doctoral de J.M. Camarasa, Elements per a una història de la 

botànica i els botànics dels països catalans, que es publicarà com a llibre l’any següent, per 

l’Enciclopèdia Catalana. 
1991 article d’Àngel Romo sobre l’herbari Salvador (en publicarà un altre el 1995) 
1993 J.M. Camarasa publica –en col·laboració amb J.J. Amigó– la primera entrega de les Salvadorianae, 

dedicada a la correspondència entre Pere Barrère i Josep Salvador. En publicarà cinc més, en té en 

preparació altres. 
1997 article d’Abad sobre la col·lecció paleontològica 
1999 - presentació a la Universitat Autònoma de Barcelona del treball de recerca de Mª José Pascual 

Bennasar, La Historia Natural de Bonaventura Serra (1728-1784), un ilustrado mallorquín, que es 

publicarà a Palma el 2003 



2003: altra inauguració



2001-2003 treballs catalogació malacologia per membres de l’Associació d’Amics del Museu de 

Zoologia 
2003 inauguració nou edifici de l’IBB 
2004 - exposició “De la curiositat a la prospectiva”, Institut Botànic (JM Camarasa & Agustí Camós) 
          - “De gabinet a museu” article de JM Camarasa a Afers 
2006 - presentació a la UB de la tesi doctoral de Neus Ibáñez Estudis sobre cinc herbaris històrics de 

l’Institut Botànic de Barcelona 
          - “la xarxa epistolar” dels Salvador, article de JM Camarasa a Afers 
2007-   correspondència amb James Petiver, Archives of Natural History (JM Camarasa & Neus 

Ibáñez) 
2008 - publicació del catàleg de la biblioteca pel CSIC i l’Ajuntament (JM Montserrat & ppp) 
          - “el monetari perdut dels Salvador” article d’Albert Estrada-Rius 
          - article de Neus Ibáñez, JM Montserrat & Ignasi Soriano a Taxon 
2010 - volum sobre jardins, sèrie Barcelona 1700 (Garcia Espuche, JM Montserrat & Neus Ibáñez) 
          - “Escrito en la rebotica”, article a Cultura escrita & Sociedad (ppp) 
2011 - presentació del projecte d’exposició Salvadoriana (Neus Ibáñez, Pedro Ruiz & ppp) 
          - inici dels treballs de restauració, inventari i revisió 
          - volum sobre medicina, cirurgia i farmàcia, sèrie Barcelona 1700 (Garcia Espuche, Camarasa 

& ppp) 
2012 - “breve bibliografía” a Collectanea Botanica (Álvaro Menéndez-Galán) 
          - mor Julio Gómez Alba deixant inèdits materials històrics diversos sobre la col·lecció Salvador 
2013 - troballa a La Bleda i adquisició per l’Ajuntament  
          - nota a Collectanea botanica sobre l’adquisició (Karina Barros) 
2014 – catàleg Salvadoriana i inauguració de l’exposició (Neus Ibáñez & ppp)





2008: renovació convenni CSIC-Ajuntament i presentació del catàleg de la 
biblioteca Salvador



2011-2014:  
exposició Salvadoriana









Estiu 2013: operació rescat















Troballes documentals



El Viatge d’Espanya i Portugal, 1716-1717





1836 Les cases del Clot



1852 El Hortícola





Documents notarials, 1759-1838



El llibre de visites 1831-1849



http://vitrinacuriosa.cat

http://vitrinacuriosa.cat

