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De Felip Salvador i Portell (1554-1648), 
mercader de Calella, i de la seva muller 
Francesca Boscà, filla d’un notari mata-
roní, provenen dues nissagues remarca-
bles d’apotecaris que, l’una a Barcelona i 
l’altra a la vila de Calella, van perdurar du-
rant generacions. D’aquell matrimoni en 
van néixer nou fills, dos dels quals, Jeroni 
i Joan Salvador i Boscà, està documentat 
que es van traslladar a Barcelona al co-
mençament del segle XVII per fer-se apo-
tecaris. Un tercer fill, Bernat, també es va 
dedicar a l’art d’apotecari, primer apre-
nent-lo a l’apotecaria de Joan Granera, a 
la vila de Ponts (Noguera), que va heretar a 
la mort d’aquest, i després practicant-lo a 
la seva vila natal, on va traslladar l’establi-
ment del seu mestre. Aquest va ser l’origen 
de la nissaga dels apotecaris Salvador de 
Calella, continuada pel nebot de Bernat, 
Felip Salvador i Llauger (fl. 1648-1684) i els 
descendents d’aquest (Caballé, 1985). 

El primer Salvador establert a Barcelo-
na com a apotecari, encara que més tard 
es va fer mercader, va ser Jeroni Salvador i 
Boscà (1590-c. 1655) cap a 1612. Pocs anys 
després va arribar a Barcelona, procedent 
de Calella, el seu germà Joan Salvador i 
Boscà (1598-1681), el veritable iniciador de 
la nissaga Salvador d’apotecaris i natura-
listes barcelonins i de les col·leccions que 
integren el Gabinet Salvador. 

Pel seu casament, el 1626, amb Victòria 
Pedrol, única filla de Gabriel Benet Pedrol, 
un dels apotecaris més rics i més cultes de 
la Barcelona del seu temps, va accedir a la 
propietat de l’apotecaria del seu sogre, a la 
cantonada del carrer de la Fusteria amb el 
carrer Ample, un punt privilegiat de la Bar-

celona de l’època que, a partir de llavors, 
va esdevenir, durant més de dos segles, 
l’apotecaria Salvador de Barcelona.

Amb la botiga també va heretar la bibli-
oteca de Pedrol, que sembla que era con-
siderable per al seu temps i que ell va en-
riquir amb llibres fruit de les seves pròpies 
adquisicions. D’altra banda, l’interès per la 
història natural el va dur a aplegar, al llarg 
de la seva vida, el que havia de ser l’embrió 
de l’herbari i de les col·leccions de minerals, 
de petxines i de tota mena de curiositats que, 
conservades i enriquides pels seus descen-
dents, van ser durant més de dos segles vi-
sita obligada de tots els naturalistes que van 
passar per Barcelona o que van tenir a Bar-
celona el centre d’activitat (Camarasa, 2018).

El seu fill, Jaume Salvador i Pedrol 
(1649-1740) (fig. 3), omple amb una dila-
tada vida gairebé un segle de la botànica 
catalana, precisament el temps de la bo-
tànica moderna prelinneana. Format in-
icialment com a apotecari i naturalista al 
costat del seu pare, Jaume Salvador i Pe-
drol va ser admès al Col·legi d’Apotecaris 
de Barcelona el 1669, quan tot just tenia 
vint anys. Sense comesa concreta a l’apo-
tecaria familiar, el seu pare el va enviar a 
continuació a Montpeller a perfeccionar 
els coneixements de química i de botànica 
(amb Pierre Magnol).

Jaume Salvador va assolir ben aviat un 
prestigi prou merescut de savi naturalista. 
Un prestigi, d’altra banda, ja ben consoli-
dat, abans de tornar a Barcelona, entre els 
seus mestres i condeixebles de Montpeller 
i que li va valer primerament la visita i, més 
tard, una ferma amistat amb Joseph Pitton 
de Tournefort, el botànic més eminent del 

Història del seu Gabinet 

Neus Ibáñez (Institut Botànic de Barcelona] i Josep Maria Camarasa (Seminari d’Història 
de la Ciència Joan Francesc Bahí, Fundació Carl Faust)



24

seu temps. També va mantenir correspon-
dència amb altres botànics i naturalistes 
notables, com el seu mestre Pierre Magnol 
o el sicilià Silvio Boccone i, quan Carles III 
d’Habsburg va establir la seva cort a Bar-
celona (1705) i es van instal·lar a la ciutat 
metges i apotecaris dels exèrcits aliats que 
defensaven els seus drets a la successió a 
la corona dels reialmes hispànics, la rebo-
tiga de Jaume Salvador va esdevenir la seu 
d’una tertúlia científica que aplegava des 
dels metges de cambra del rei fins als met-
ges i apotecaris de les forces angleses i, 
fins i tot, alguns metges i apotecaris locals. 

D’altra banda, a més d’ampliar nota-
blement les col·leccions i la biblioteca ad-
quirides pel seu pare, va crear, a Sant Joan 
Despí, el primer jardí botànic modern de 
Catalunya.

Joan Salvador i Riera (1683-1726) (fig. 4), 
el fill gran de Jaume, va ser probablement 
la figura més rellevant de la història de les 

ciències naturals d’aquella època als reial-
mes hispànics, perfectament comparable 
a les figures europees més destacades del 
seu temps en aquest camp, amb moltes de 
les quals va estar en contacte epistolar i 
d’intercanvi d’exemplars per als respectius 
gabinets de curiositats i de novetats biblio-
gràfiques per a la seva biblioteca.

Cal dir que les circumstàncies de la seva 
joventut i educació van ser d’allò més favo-
rables. Entre 1702 i 1706 va estudiar al cos-
tat dels millors mestres. Tal com havia fet 
el seu pare una trentena d’anys abans, tan 
bon punt va ser admès pel Col·legi d’Apote-
caris de Barcelona, va emprendre el camí 
de Montpeller, on va tenir encara per mes-
tre Pierre Magnol. Va compartir herborit-
zacions al Llenguadoc i la Provença amb el 
seu mestre i també amb Pierre-Joseph Ga-
ridel, amb qui possiblement també va estu-
diar a Ais de Provença. Més tard, a la tardor 
de 1705, va passar a París, on la rebuda que 

Figura 3. Retrat de Jaume Salvador 
i Pedrol (1649-1740), exposat al 
Gabinet Salvador (Salv-7545). 
© CMCNB. Fotografia: Natalia 
Hervás.
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li va fer Tournefort no va desmerèixer la que 
aquest havia rebut mig segle abans a Bar-
celona per part de Jaume Salvador. 

A París, Joan Salvador va ser condeixe-
ble, entre d’altres, d’Antoine de Jussieu, un 
altre futur naturalista destacat amb qui el 
va lligar una amistat duradora. Però l’es-
tada a París no va ser tan llarga com ha-
gués desitjat segurament Joan Salvador a 
causa de l’esclat de la Guerra de Successió 
d’Espanya. Quan, pel febrer de 1706, Felip V 
va sortir de Madrid en direcció a Catalunya 
amb el seu exèrcit i Lluís XIV va enviar for-
ces a la frontera catalana, de manera que es 
podia esperar en qualsevol moment un atac 
simultani des del nord i des de l’oest sobre 
Catalunya de conseqüències temibles, Jau-
me Salvador va fer sortir el seu fill de París, 
on podia trobar-se exposat a sospites de 
ser un estranger hostil o fins i tot un espia. 
Però, no podent-lo fer tornar directament a 
través d’una frontera esdevinguda front de 

guerra, el va adreçar cap a Itàlia en espera 
de moments més favorables per fer el viat-
ge cap a Barcelona per mar. 

A Itàlia va herboritzar per la Ligúria, la 
Toscana i el Laci i va conèixer Michelangelo 
Tilli, professor de la Universitat de Pisa, i Gio- 
vanni Battista Triumfetti, de qui més tard es 
va declarar deixeble i amic, que era profes-
sor de la universitat romana de La Sapienza. 
I també va ampliar el seu camp d’interessos 
amb les antiguitats, especialment medalles i 
monedes, de les quals en va aplegar, segons 
sembla, una bona col·lecció. 

De retorn a Barcelona, a la tardor de 
1706, es va integrar a la tertúlia científica 
de la rebotiga del seu pare, al costat dels 
apotecaris, metges, cirurgians i altres in-
teressats pels temes científics, tant cata-
lans com dels exèrcits aliats de Carles III 
d’Habsburg, que hi participaven. Paral-
lelament va començar a ordenar de mane-
ra més sistemàtica les col·leccions fami-

Figura 4. Retrat de Joan Salvador 
i Riera (1683-1726), exposat al 
Gabinet Salvador (Salv-7546). 
© CMCNB. Fotografia: Natalia 
Hervás
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liars i és a partir d’aleshores i de la seva 
activitat quan comencen a donar notícia del 
Gabinet dels Salvador molts dels seus visi-
tants (Camarasa, 2018).

Malgrat la complicada situació política i 
bèl·lica d’aquells anys, és a partir d’aquell 
moment que el prestigi científic dels Salva-
dor es va començar a difondre i Joan Salva-
dor va establir fructuoses correspondències 
amb personatges de la talla del metge ne-
erlandès Herman Boerhaave, anys a venir 
protector de Linné, o dels britànics James 
Petiver o Hans Sloane, futur fundador del 
British Museum. Així va contribuir a enriquir 
de manera notable les col·leccions familiars, 
fins i tot amb un viatge a Mallorca i Menorca 
(força desconegudes al seu temps des del 
punt de vista botànic) del qual va portar força 
exemplars per a l’herbari familiar.

Va participar en la defensa de Barce-
lona el 1714 i, un cop acabada la guerra, 

va reprendre les relacions amb els cercles 
científics francesos, interrompudes des de 
1706. El 1715 va ser nomenat correspon-
sal de l’Académie Royale des Sciences de 
París. L’any següent va participar en el vi-
atge per Espanya i Portugal d’Antoine de 
Jussieu, del qual va tornar novament amb 
una bona collita de plantes per a l’herbari 
familiar. Malauradament va morir encara 
jove, el 1726.

La nissaga dels Salvador va continuar 
amb el germà de Joan, Josep Salvador 
i Riera (1690-1760). També va estudiar a 
Montpeller, on va ser condeixeble de Ber-
nard de Jussieu, germà d’Antoine i inicia-
dor del mètode natural de classificació de 
les plantes que desenvoluparien més tard 
el seu nebot Antoine Laurent de Jussieu i 
Augustin Pyrame de Candolle.

A la mort del seu pare, Josep Salvador 
i Riera va entrar en possessió de les col-
leccions familiars i les va enriquir i actua-
litzar, en particular la biblioteca. Va ser ell 
qui va fer construir les prestatgeries per 
als llibres, els armaris per a les drogues i 
les caixes especials destinades a conservar 
els herbaris; en resum, va organitzar les 
col·leccions tal com les coneixem avui dia.

El seu fill Jaume Salvador i Salvador 
(1740-1805) ja no va ser apotecari i tampoc 
va compartir les inquietuds científiques dels 
seus ancestres. Tot i això, l’apotecaria va ro-
mandre activa bé que la gestió anés a càrrec 
de successius regents degudament titulats 
i va continuar facilitant l’accés al Gabinet a 
tots els visitants que ho demanaven. Com a 
mínim des de 1797, el Gabinet Salvador apa-
reix a les guies de la ciutat de Barcelona com 
un dels atractius que cal visitar.

El fill d’aquest, Joaquim Salvador i Bur-
gès (1766-1856), es va moure per altres 
interessos i va ser la vídua de Jaume, Fran-
cesca Burgès i Fàbregas (1743-1831), qui el 
va mantenir accessible als visitants a partir 
de la mort del seu marit.

L’últim dels Salvador que es va interes-
sar per les ciències naturals va ser Josep 
Salvador i Soler (1804-1855), besnet de 

Figura 5. Decret d’expropiació de la col·lecció 
Salvador. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC). Any 1938.
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Figura 6. Gabinet Salvador a l’antic Institut Botànic de Barcelona. © Arxiu Fotogràfic de Barcelona i © Institut 
Botànic de Barcelona.

Josep Salvador i Riera. Mort tràgicament a 
Agen (Gascunya), ofegat a la Garona, amb 
els fills encara infants, les renovacions que 
havia emprès al Gabinet a partir de 1831, 
com la incorporació de la pomona o la de 
nous exemplars per a l’herbari tramesos 
per l’apotecari olotí Francesc Bolòs, no van 
tenir continuïtat, bé que els marmessors 

de l’herència, Francesc Sans i Serra i Pere 
Collaso i Gil, hi van continuar permetent la 
visita uns anys, molt probablement fins a la 
liquidació, divisió i adjudicació de l’herèn-
cia, el juny de 1876, en haver assolit tots els 
hereus la majoria d’edat. En aquest acte, 
la casa de la cantonada del carrer Ample 
i el de la Fusteria que allotjava el Gabinet 
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va correspondre a Silvi Salvador i Collaso 
(1845-1916). Aquest la va vendre l’any se-
güent a Joan Genis i Poch i aquest no va 
trigar a fer enderrocar aquell casalot, vell 
pel cap baix de tres segles, per construir 
el 1878, a l’espai resultant, la casa que en-
cara avui l’ocupa i que porta el seu nom. 
Així, entre juny de 1876 i setembre de 1877, 
el Gabinet Salvador va deixar d’existir al 
seu emplaçament secular i les seves col-
leccions van ser traslladades per Silvi Sal-
vador i Collaso a les golfes de la seva pro-
pietat del Castell de la Bleda, al Penedès.

En aquesta masia van romandre oblida-
des durant prop de mig segle. Amb la mort 
sense descendència de Silvi Salvador es va 
extingir la línia directa del llinatge. El 1923, 
Pius Font i Quer (1888-1964) va retrobar les 
col·leccions Salvador gràcies a les indicaci-
ons d’una botànica aficionada, Montserrat 
Garriga de Gallardo, que el va posar en con-
tacte amb els germans Maluquer i Salvador 
(fills d’Alodia Salvador i Collaso, germana 
de Silvi), que litigaven amb els presumptes 

hereus de Silvi Salvador per algunes de les 
propietats familiars, entre les quals el Cas-
tell de la Bleda. Des de llavors, Pius Font i 
Quer va fer el possible per incorporar aque-
lles col·leccions al Museu de Ciències Na-
turals. No va poder ser fins a 1938, en plena 
Guerra Civil, quan es van poder integrar en 
el patrimoni de l’Institut Botànic de Barce-
lona gràcies a un decret de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(Ibáñez, 2006) (fig. 5). Acabada la Guerra Ci-
vil, l’Institut Botànic de Barcelona va passar 
a la jurisdicció de l’Ajuntament de Barcelo-
na i, tot i que els propietaris expropiats van 
reclamar la restitució de les col·leccions, 
aquest en va adquirir definitivament la pro-
pietat el 1945 a canvi d’una compensació 
econòmica. Antoni de Bolòs va ser també 
l’encarregat d’instal·lar el Gabinet en les 
millors condicions possibles a l’edifici que 
va ocupar l’Institut Botànic de Barcelona 
des de 1940 fins a 2003. 

Les posteriors dificultats de finança-
ment i de tota mena, fruit del desenllaç de 

Figura 7. Nou Institut Botànic de Barcelona (ubicat dins del Jardí Botànic de Barcelona). © Alicia Alcaide.
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Figura 8. Gabinet Salvador actualment, on és visible al públic a la planta zero de l’Institut Botànic de Barcelona. 
© CMCNB. Fotografia: Jordi Vidal F.

la Guerra Civil amb la victòria dels militars 
sublevats contra la República, van retardar 
molt una adequada catalogació del fons i 
un projecte de museïtzació que donés a 
conèixer la col·lecció al públic. El Gabinet 
de Curiositats es conservava a l’antic Insti-
tut Botànic de Barcelona, preservat en una 
sala ad hoc i envoltat del respecte que me-
reixia, però sense poder estar obert al pú-
blic per raons de seguretat (fig. 6). Antoni 
de Bolòs va fer tot el possible per donar-lo 
a conèixer i divulgar els valors que atreso-
rava, però el seu esforç no va tenir continu-
ïtat fins als anys setanta i vuitanta del segle 
XX en els treballs de Ramon Folch, Imma-
culada Caballé, José M. Valderas, Josep M. 
Camarasa i Jordi Lleonart.

L’any 1998 es va firmar un nou conveni 
segons el qual l’Institut Botànic de Barce-
lona passà a ser un centre mixt del Con-
sell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC) i l’Ajuntament de Barcelona, que 
també va suposar la construcció d’un nou 
edifici el 2003 per a l’Institut dins del nou 
Jardí Botànic, inaugurat l’any 1999. El Ga-
binet Salvador, propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona, va ser adscrit a l’Institut i el nou 
edifici va permetre les millors condicions 
de conservació i, alhora, que estigués obert 
a la contemplació del públic (fig. 7 i 8). Des 
de 2012, el Consorci del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona (CMCNB) vehicula 
la participació de l’Ajuntament a l’Institut 
Botànic de Barcelona i, conseqüentment, 
la conservació i difusió del Gabinet.

L’any 2013 es va completar la col·lecció 
amb l’adquisició, per part de l’Ajuntament 
de Barcelona, del material que encara 
quedava en mans privades.


