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La matinada de dijous a di-
vendres va morir a Sitges el
dramaturg Jaime Salom,
als 87 anys. L’autor, que es
considera que és el més re-
presentat en castellà, era
company de generació de
Buero Vallejo, Antonio Ga-
la, Martín Recuerda i Car-
los Muñiz. La seva mort su-
posa el comiat d’un dels il-
lustres de l’escena de la se-
gona meitat del segle XX.

Fill de l’oftalmòleg Sa-

lom Calafat, va debutar a
l’Arriaga, de Bilbao, el
1954, amb El mensaje.
Cinc anys més tard va de-
butar a Barcelona, al teatre
Alexis, amb aquesta matei-
xa obra. El desembre del
1967, es va inaugurar a
Barcelona el teatre Mora-
tín amb la representació de
l’obra de Valle-Inclán Cara
de plata. Era un teatre pro-
mogut per Jaime Salom. Al
Moratín estrenaria, el
1968, La casa de les chivas.
que posteriorment faria
temporada a Madrid, on es
va representar durant
1.300 funcions consecuti-
ves. El seu primer èxit es re-
munta al 1961, a Madrid,
amb Culpables, que des-

prés es traduiria per repre-
sentar-la arreu, principal-
ment en països americans.
En català, va estrenar La
Gran Aventura (Premi de
la Crítica, 1961). El direc-
tor Ricard Reguant va dur
a Barcelona, el 1992, el
musical La Luna de Va-
lencia, un títol que recu-
perava el teatre Borràs
després de la seva tempo-
rada com a cinema.

Un dels seus últims tre-
balls va ser l’òpera Yo Dalí, 
que es va basar en una obra
seva anterior, Casi una dio-
sa, sobre la vida de Gala;
una òpera que es va repre-
sentar al teatre de la Zar-
zuela, de Madrid, i al Li-
ceu de Barcelona. ■

Es considera que
és l’autor més
representat en
llengua castellana

El dramaturg Jaime
Salom mor als 87 anys
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L’expresident Jordi Pujol
va expressar-ho més clara-
ment que cap altre. L’ha-
vien convidat a participar
en l’acte de clausura de
l’homenatge nacional que
Òmnium Cultural de Giro-
na ha dedicat al llarg d’un
any a l’escriptor i editor
Joan Sales en el seu cente-
nari, però va advertir als
organitzadors que no par-
laria pas de literatura: “A
mi el que m’interessa dir
és una altra cosa.”

Aquesta cosa és natu-
ralment de caràcter polí-
tic, i Sales hi té reservat un
paper molt definit, tal com
va manifestar-ho Pujol i
van coincidir-hi també
l’economista i parlamen-
tari europeu Ramon Tre-
mosa i l’historiador i presi-
dent d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, Oriol
Junqueras: el paper d’un
“mestre”, d’un “testimoni
moral”, d’un “patriota”
que unia a la fermesa de
les seves conviccions “un
sentit profund de l’honor
cristià” i, per tant, l’“ab-

sència de ressentiment”.
Tots van estar d’acord a
valorar de gran oportuni-
tat en el moment present,
en què Catalunya –aquest
“país estrany”, segons
Junqueras, fet de grans

contradiccions, aquest
“país mig nòrdic i mig sici-
lià”, com va definir-lo Tre-
mosa– afronta “un repte
de tanta magnitud i amb
tants de perills”, l’exemple
tenaç de Sales, “per qui

només hi havia dues op-
cions: combatre o desapa-
rèixer”, va recordar Pujol.

L’expresident no té cap
dubte que avui Sales, que
va conèixer l’any 1948 a
casa de Joan Raventós

quan acabava de tornar de
l’exili, “jugaria clarament
la carta de la independèn-
cia, perquè era, igual que
Raimon Galí, dels que,
quan apostaven per una
idea, ho feien fins a les últi-

mes conseqüències”. Igual
que l’extrema dualitat de
Catalunya mateixa, en
què històricament han
conviscut les posicions
més oposades, Oriol Jun-
queras va dir que Sales i la
seva generació eren tam-
bé “moltes coses alhora”,
catòlics i republicans, pe-
rò “van trobar en la pàtria
un referent inexcusable”.
També Ramon Tremosa
veu en Sales un tret distin-
tiu de catalanitat: “De l’ai-
gua del dolor, en fa un vi de
salut” en lloc de sucumbir,
després de la guerra, al ci-
nisme i l’amargura per la
derrota; al contrari d’Es-
panya, que segons l’euro-
parlamentari convergent
“no ha tingut la valentia
d’afrontar els errors ni els
horrors del passat”.

La néta de l’escriptor,
l’editora Maria Bohigas, va
subratllar en canvi la sole-
dat de Sales, “la bellesa de
la seva solitud”, va dir, que
“no s’esquerda mai, però
tampoc es replega en si
mateixa”, perquè tenia
per objectiu “pensar, des
de l’aïllament, com ser
útil als altres”. ■

Jordi Pujol, Oriol Junqueras i Ramon Tremosa reivindiquen a Girona la fortalesa
de les conviccions de Joan Sales com a referent en l’actual procés sobiranista
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Tremosa, Pujol, Bohigas i Junqueras, ahir a la Casa de Cultura de Girona, on van reunir cap a 300 persones ■ LLUÍS SERRAT


