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Presentació

L’any 2012 els hereus de Jaume Salarich (Manlleu, 1902-1978) van 
fer donació al Museu del Ter del seu fons fotogràfi c perquè es po-
gués conservar i divulgar. Es tracta d’un fons de 4.300 fotografi es de 
temàtiques molt diverses. Sabater de professió, Salarich va acabar 
convertint la seva passió, la fotografi a, en la seva professió en el 
tram fi nal de la seva vida, i va ser un dels referents fotogràfi cs del 
segle XX a Manlleu. 

Comencem la divulgació d’aquest fons partint d’una de les afi cions 
de Jaume Salarich a banda de la fotografi a, l’excursionisme. El Coll-
sacabra, els seus paisatges, masies i pobles és, sens dubte, una 
de les fi tes preferides dels caminadors manlleuencs. Ens acostem a 
aquest territori tan proper geogràfi cament i sentimentalment a Man-
lleu de la mà de les fotografi es de Jaume Salarich, com una manera 
també de fer un primer acostament monogràfi c a la seva obra.

- Foto de Jaume Salarich amb paisatge al fons – la casa que es veu és 
Can Fanal de l’Esquirol. Al fons, el Montseny amb les Agudes.



De sabater a fotògraf

Jaume Salarich (1902-1978) va néixer a Manlleu en el si d’una 
família obrera. El seu pare era fi lador i Salarich va aprendre 
l’ofi ci de sabater, que va exercir fi ns als anys cinquanta. Des de 
molt aviat es convertí en un apassionat de la fotografi a. Abans 
de la Gerra Civil (1936-1939), Salarich era una persona activa 
en la vida social i cultural de la ciutat, especialment en el marc 
de l’Ateneu Manlleuenc. La guerra ho estronca tot i a Salarich li 
perdem la pista. La postguerra van ser anys de silenci i repres-
sió poc lluïts per a la vida cultural de la ciutat.

En el padró d’habitants de l’any 1950 Salarich encara fi gura 
com a sabater. En el següent, de l’any 1955, quan ja té 53 anys, 
apareix ja exercint professionalment la seva gran passió, la fo-
tografi a. Des d’aquest moment fi ns a la seva mort, l’any 1978, 
Salarich es converteix en un dels referents de la fotografi a a 
Manlleu.

Els testimonis dels darrers anys de la seva vida el descriuen 
com una persona dedicada a l’excursionisme i la fotografi a. El 
recorden sortint a caminar al dematí amb la seva càmera Leica. 
A l’hora de dinar se’l podia trobar a la Fonda Catalunya i les 
tardes les passava al seu estudi i laboratori al segon pis del 
número 24 del carrer del Pont revelant les fotografi es del matí. 
Sovint l’acompanyaven joves fotògrafs afi cionats. Va ser el pri-
mer mestre de fotografi a de molts d’ells, que encara recorden 
fascinats la seva habilitat al laboratori de revelatge.

- Retrat de Jaume Salarich i Vilà. Autor desconegut. Fons Biblioteca Munici-
pal de Manlleu BBVA.
- Família davant la Fonda Catalunya, a l’actual Plaça Fra Bernadí. Jaume 
Salarich la freqüentava. AMMA (Arxiu Municipal de Manlleu) / Fons l’Abans / 
Família Ausiró Caballeria.
- Fotografi a d’estudi d’alguns membres de l’Ateneu Manlleuenc. Jaume Sa-
larich és el primer per l’esquerra a la fi la superior. AMMA (Arxiu Municipal de 
Manlleu) / Fons l’Abans / Família Torrents Corbatera. 
- Jaume Salarich recolzat a la carrossa de l’Ateneu Manlleuenc “Oooh! La 
pau” de l’any 1933. AMMA (Arxiu Municipal de Manlleu) / Fons l’Abans / 
Biblioteca Bisbe Morgades.



La fotografi a de Jaume Salarich

El fons de Jaume Salarich conservat al Museu del Ter el compon un con-
junt de 4.300 imatges, de les quals 116 són plaques de vidre. Tenint en 
compte que feia fotografi es des dels anys trenta i que a partir dels anys 
cinquanta converteix la passió en professió, podem deduir que la seva 
producció és segurament molt més àmplia. De fet, es conserven també 
un bon conjunt de fotografi es seves a la Biblioteca de Manlleu, així com 
en col·leccions particulars disperses, ja que Salarich fou també un fotògraf 
per encàrrec.

Al fons Salarich del Museu del Ter trobem fotografi es de Manlleu i la seva 
vida social, reportatges per encàrrec, etc. Però sobretot hi trobem paisat-
ge. El paisatge és el tret més distintiu a la fotografi a de Salarich. I una part 
important dels seus paisatges és el cel, i més concretament els núvols, 
que exercien en ell una mena de fascinació.

La Leica, marca popularitzada per Robert Kapa durant la Guerra Civil, era 
la càmera preferida de Salarich. El pas del vidre al plàstic cel·luloide va 
permetre càmeres més petites i portables, que a més tenien una resolució 
desconeguda fi ns a aquell moment. Ideals per a excursionisme i fotografi a 
de paisatge. 

Una altra característica de Salarich recordada encara pels que el van 
conèixer era el “revelatge a ull o a vista”. Prescindia dels rigors metodo-
lògics que exigia aquest procés. Podia obrir el tanc de revelatge, fer un 
cop d’ull al negatiu  i modifi car sobre la marxa la dissolució per aconseguir 
un resultat homogeni. Probablement, una habilitat de postguerra, quan la 
composició dels preparats i productes per al revelatge podien variar en la 
seva puresa i el procés es tornava incert. 

- Retrat de Jaume Salarich i Vilà. Autor: Francesc Mercader. Fons Biblioteca Municipal de 
Manlleu BBVA.
- Sant Julià de Vilamirosa en primer terme amb Manlleu i el Cabrerès al fons. Dècada de 
1970. Fons Jaume Salarich. Museu del Ter.



Manlleu i el Collsacabra

Un dels trets destacables de la biografi a de Jaume Salarich és la 
seva afi ció a l’excursionisme. I l’excursionisme a Manlleu té una 
destinació predilecta: el Collsacabra. Manlleu, als peus d’aquest al-
tiplà, sempre ha mirat el Collsacabra i els pobles del Collsacabra 
han mirat Manlleu. La silueta de les serralades de Cabrera i Aiats, 
els cims de l’altiplà, vistes des de Manlleu conformen un perfi l sin-
gular a bastament fotografi at. 

Així, l’excursionisme manlleuenc ha sentit sempre una devoció per 
aquest espai natural i Jaume Salarich no era aliè a aquesta tendèn-
cia. En el fons del fotògraf que custodia el Museu del Ter trobem 
una gran representació de fotografi es d’aquest espai natural. És per 
això que un acostament al Collsacabra des de Manlleu ens ha sem-
blat un bon inici per a la divulgació de l’obra de Salarich.

Els paisatges a l’entorn de la serralada de Cabrera, amb el santuari 
al cim, són un dels espais preferits pel fotògraf Salarich. Però en les 
seves visites a l’altiplà, Salarich també té una mirada cap a les ma-
sies, els pobles i les activitats agrícoles de la gent del Collsacabra. 
Tampoc limita les seves excursions al vessant osonenc, i algunes 
de les fotografi es ens acosten a l’altra vessant, la garrotxina.

Sobre la datació de les fotografi es

Es fa difícil de fer una datació precisa de les fotografi es de Jaume 
Salarich, ja que moltes són de paisatges i indrets que no ens apor-
ten pistes. No disposem tampoc d’informació del mateix arxiu. Per 
tant, tota la informació que ens pugueu aportar us l’agrairem.

- Vista general de Manlleu amb el Collsacabra al fons. Fons Jaume Salarich. 
Museu del Ter. 





































Imatges que es van col·locar a la façana de l’edifi ci del Museu del Ter 
el novembre de 2017 en motiu per a la inauguració de l’exposició.



Imatge de la façana del Museu del Ter al novembre de 2017.




