
SALARICH i  TORRENTS Miquel dels Sants

Metge. Va néixer a Vic el dia 28 d’octubre de 1904. Fill de Jo-
sep Salarich i Giménez,* nét de Joaquim Salarich i Verdaguer* 
i germà de Joaquim Salarich i Torrents,* tots ells metges, va 
seguir la carrera familiar afegint al seu exercici professional 
una intensa activitat literària. Estudià les primeres lletres als 
col·legis de Sant Felip i de Sant Miquel de Vic, centre (aquest 
darrer) on també estudià el batxillerat. Va cursar els estudis de 
medicina a la Universitat de Barcelona, i aconseguí llicenciar-
s’hi el mes de setembre de 1928. Aquell mateix any ingressà 
al Servei de Tocologia de l’Institut de Santa Madrona, a Bar-
celona, càrrec que va mantenir durant més de cinquanta anys, i 
els darrers anys fou cap de la Secció d’Obstetrícia de la Clínica 
Maternal. En aquesta institució va col·laborar estretament amb 
el doctor Santiago Dexeus, amb qui va escriure nombrosos ar-
ticles relacionats amb temes ginecològics. Entre els anys 1928 
i 1930 va exercir com a professor auxiliar de classes pràcti-

ques de la Facultat de Medicina de Barcelona en l’assignatura 
d’histologia i anatomia patològica. L’any 1930 tornà a Vic on, 
com a especialista en ginecologia, exercí com a metge tocò-
leg de l’Hospital de la Santa Creu. El 1938, en plena Guerra 
Civil, va ser mobilitzat i, amb el càrrec de tinent  metge, va ser 
destinat a la clínica de la Guàrdia d’Assalt de Barcelona, per 
passar posteriorment al servei de l’estat major del mateix cos 
armat de Tarragona, on va restar fins a l’ocupació de la ciutat 
per les tropes franquistes. El 1952 va participar en la fundació 
del Patronat d’Estudis Osonencs, i en fou nomenat director 
de la Secció de Literatura, càrrec que ostentà durant vint-i-set 
anys (1952-1979). En aquesta mateixa institució va ser elegit 
president l’any 1967, càrrec que exercí fins al 1982, i a partir 
d’aleshores en fou president honorari. Entre 1968 i 1975 tam-
bé va ocupar el càrrec de bibliotecari de l’Ateneu Barcelonès. 
En reconeixement a la seva trajectòria cívica i cultural, l’Ajun-
tament de Vic li va atorgar l’any 1978 la Medalla de la Ciutat. 
A banda de la seva activitat científica, cal destacar tant la seva 
activitat literària, àmpliament reconeguda i guardonada, com 
la seva tasca historiogràfica, sobretot la relacionada amb els 
temes de l’Esbart de Vic i del Círcol Literari de Vic, i, en con-
junt, a tot allò que fa referència a la Renaixença vigatana. Morí 
a Barcelona el 10 de desembre de 1996. 
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