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Biblioteques de Can Travé
Col·lecció de joguines de Can Travé
Col·lecció d'instrumental científic de Can
Col·lecció de bastons de Frederic Travé
Biblioteca de Mitologia Clàssica Frederic

Important biblioteca monogràfica sobre ciències naturals i, especialment, d'ornitologia i
jardineria que Frederic Travé reuní al llarg de la seva vida a Can Travé. Es tracta d'un fons
de més de 2.000 títols que van des dels tres volums de l'"Ornithologiae" de Ulisses
Aldrovandi o l'"Historia Naturalis de Avibus" de Johannes Jonstonus, tots dos del segle XVII,
fins a guies d'ornitologia de llocs del món tan dispars com Sibèria, Malàsia o Guatemala

Història
La Can Travé que avui podem observar és bàsicament fruit de les obres efectuades entorn el
1880 per part de l'hereva de la finca Rosa Escardó i el seu marit Magí Travé i Ballart. Cap al
1911, quan es va condicionar perquè els dos fills dels progenitors de la nissaga, en Federico i
Eric Travé Escardó, poguessin compartir la casa d'estiueig i vers el 1920 es van ampliar algunes
dependències auxiliars. L'obra més important va ser portada a terme a partir de 1938 per
Frederic Travé, empresari, bibliòfil i col·leccionista que condicionà l'interior per allotjar-hi les
importants biblioteques i col·leccions que anà acumulant amb el pas dels anys.
Frederic Travé va ser, entre moltes altres aficions, un interessant en les ciències naturals i
especialment en l'oritologia. L'any 1954 va ser un dels impulsors de la creació de la "Sociedad
Española de Ornitología" (SEO) i de la seva "Sección Regional" catalana. Travé va crear amb el
pas dels anys una important biblioteca d'ornitologia i apartats de les ciències naturals. La seva
afició per la matèria el portà a reunir un important fons bibliogràfic que adquiria tant a casa nostra
com a llibreters d'altres països. En l'actualitat la biblioteca i part del seu epistolari estan
dipositades a la Biblioteca del Museu de Ciències Naturals de Granollers, fruit d'una donació
l'any 1993 de la Sra. Maria Antònia Maristany Ibarra, vídua de Frederic Travé.
Uns anys més tard, el Museu també va acollir totes les col·leccions d'història natural de Travé,
principalment de malacologia, que s'exposa a l'edifici de la Tela, papallones i vertebrats
dissecats.
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