SALARICH i VERDAGUER, Joaquim
Metge, naturalista i agrònom. Va néixer a Vic el 17 de setembre de 1816 en el si d’una família humil. El 1826 va començar els estudis eclesiàstics al Seminari de Vic, mentre donava
lliçons a d’altres seminaristes per tal de costejar-se les despeses de la carrera. Des de ben jove manifestà el seu desig
d’ingressar a l’orde mercedari, cosa de la qual es va desdir
més endavant, arran dels avalots anticlericals de l’any 1835.
El 1837 es va traslladar a Barcelona per iniciar els estudis de
medicina. Per sufragar els costos de la carrera donà lliçons de
matemàtiques, francès i d’altres disciplines, a més de dedicar-se a dissecar ocells i confeccionar flors de cera, tècniques
en les quals es va mostrar molt destre. L’any 1840 va guanyar
per oposició una plaça de practicant de l’Hospital Militar de
Barcelona. L’any següent obtingué el títol de batxiller en filosofia expedit per la Facultat de Medicina de Barcelona, i
el 1844 aconseguí el grau de batxiller en medicina. Aquell

mateix any va abandonar l’Hospital Militar per traslladar-se
a Sant Boi de Lluçanès, on exercí de metge. El 1847 assolí la
llicenciatura en medicina i traslladà la seva residència a Vic.
El 1849 va ser nomenat vocal de la Junta de Sanitat de Vic,
institució de la qual va arribar a ser vicepresident. L’any 1853
la Societat Barcelonesa d’Amics del País el va guardonar
amb una medalla d’or i el títol de soci honorari pel treball El
censo de Vich. Arran de la seva actuació durant l’epidèmia de
còlera que patí Vic l’any 1854, l’Ajuntament de la ciutat, com
a reconeixement, va inserir el seu nom en una làpida commemorativa en el saló de sessions de la casa consistorial. L’any
1855 ingressava com a soci corresponsal a la Reial Acadèmia
de les Bones Lletres de Barcelona i la Reial Acadèmia de
Medicina de la mateixa ciutat li premiava un treball sobre
l’epidèmia de còlera de Vic i el nomenava soci corresponsal. En aquest mateix any inicià la seva tasca de corresponsal
vigatà del Diari de Barcelona. El 1857 l’Acadèmia de Medicina de Barcelona li torna a premiar un treball, aquesta vegada el que dedicà a la higiene dels teixidors, obra que és
considerada pels historiadors actuals com a precursora de la
medicina del treball a Espanya. Una de les seves principals
activitats científiques va ser l’estudi de l’agricultura, d’aquí
la nombrosa literatura agronòmica que va arribar a publicar.
En aquest sentit, l’obra més reeixida va ser la Cartilla rústica
(1859), un veritable tractat d’agronomia que va ser guardonat amb la medalla de coure de l’Institut Català Agrícola de
Sant Isidre. En aquest treball Salarich descrivia les tècniques
més modernes de la pràctica agrícola i ramadera i proposava
la seva adopció al nostre país per tal d’adaptar l’agricultura
a les noves exigències d’un mercat canviant i cada cop més
competitiu. Apostava per un model d’agricultura intensiva en
el qual els cereals havien de deixar pas al conreu de plantes farratgeres —per tal de sostenir una ramaderia que havia
d’incrementar necessàriament els seus efectius— i nous con-

reus de plantes industrials com fibres tèxtils i espècies tintòries per satisfer la demanda creixent de la indústria. Seguint
aquesta mateixa línia, els escrits de Salarich en publicacions
com El Calendari del pagès, La Revista de Agricultura o a
la premsa local van tractar de temes innovadors com la introducció de noves espècies vegetals com l’eucaliptus o de
noves formes de producció com l’elaboració de seda a partir
de les cuques del roure. Una altra faceta de la seva activitat científica va ser la de botànic. La màxima realització d’aquesta
seva dedicació científica van ser els inèdits Apuntes para escribir la flora de la Plana de Vich. Segons el mateix Salarich,
el motiu que l’havia conduït a la realització d’aquest treball
era el de dotar la comarca d’una nova eina de coneixement,
una obra que estudiés la flora comarcal, com ja s’havia fet
amb la història, l’agricultura o les topografies mèdiques. Per
a l’elaboració d’aquests Apuntes Salarich va fer un extraordinari treball de documentació. Les plantes ressenyades, 957
espècies espontànies i 130 de cultivades, procedien en molt
curt nombre de les seves pròpies recol·leccions. La majoria
de les referències provenien de cites d’altres botànics i aficionats que havien herboritzat a la comarca amb anterioritat.
De la mateixa manera, els preliminars del treball, dedicats a
la situació, el clima, la geologia i la composició edàfica de
la comarca, es van elaborar amb les dades de treballs previs
que Salarich citava explícitament. Així, per exemple, l’estudi
del clima el va realitzar a partir de les dades que el metge
vigatà Climent Campà* havia recollit i publicat en diversos
periòdics locals, o quan es referia a la composició dels sòls ho
feia esmentant els resultats de les anàlisis fetes a laboratoris
de Vic o Barcelona. Aquest esforç documentatiu es trasllada també a la ressenya de cada exemplar del catàleg. Així al
costat del nom de cada planta hi trobem els noms vulgars en
castellà i català, la localització, si es tracta d’una espècie rara
o comuna i, quan escau, se citen les propietats medicinals de
l’exemplar. Tanmateix, aquest treball no va arribar a veure la

llum pública. Atesa la reputació de Salarich i l’experiència
que havia tingut amb la publicació d’estudis similars, sembla
estrany que una obra del calibre dels Apuntes restés inèdita.
I és que quan ja tenia molt avançat el treball i estava a punt
de publicar-lo, apareixien els Recuerdos botánicos de Ramon
Masferrer,* un treball amb gran rigor científic i que seguia
els cànons acadèmics establerts. Salarich era conscient que
el seu treball era incomplet i, d’alguna manera, es curava en
salut quan en l’advertència preliminar del treball afirmava:
«Que este mi trabajo es incompleto, defectuoso y poco meditado en el fondo, y desaliñado, descuidado e incorrecto en
la forma, lo sé antes de que la severa crítica lo diga». El 1859
va ser nomenat soci corresponsal de l’Acadèmia de Medicina
i Cirurgia de Palma de Mallorca. L’any 1860 va participar en
la fundació del Círcol Literari de Vich, institució en la qual,
amb Francesc Aguilar, creà una Acadèmia de la Llengua Catalana. L’any 1861 participà en la fundació de El Ausonense,
publicació que dirigí fins a la seva extinció l’any 1863. El
1862 va ser nomenat metge forense del partit de Vic, càrrec
que va ocupar fins a l’any 1876. Junt amb Francesc X. Calderó Vila, fundà i dirigí el periòdic vigatà Eco de la Montaña,
que va sortir fins al 1868. L’any 1871 l’Acadèmia de Medicina de Barcelona li atorgà una Medalla d’Or per una topografia mèdica de la plana de Vic i fou nomenat subdelegat
de medicina del partit judicial de Vic. En reconeixement a la
seva tasca com a historiador local, l’Ajuntament de la ciutat
l’any 1878 el nomenà «cronista de Vic». A causa del deteriorament de la seva salut, l’any 1880 trasllada la seva residència
a Caldes d’Estrac, població en la qual va continuar exercint la
medicina, i on s’interessà també per la història local. El dia 4
de març de 1884 va morir a Caldes, i el seu cadàver fou traslladat a Vic, on va ser enterrat amb tots els honors. Joaquim
Salarich va ser un intel·lectual polifacètic. Al seu exercici
professional de la medicina hi va afegir, fruit d’una curiositat innata, una intensa activitat cultural que va abastar altres

camps de la ciència com l’agronomia o la botànica, i que va
tenir en les manifestacions literàries o en l’erudició històrica
les seves màximes expressions. Va ser un treballador infatigable. Col·laborà amb nombroses publicacions periòdiques i
donà a la impremta nombrosos treballs, tant científics, com
literaris o històrics, i deixà també nombrosos escrits inèdits.
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