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Lamiradadeldramaturg

P
rolífic dramaturg
que el 1992 va aban-
donar l’exercici de la
seva altra professió
com a metge oftal-

mòleg. La seva arrencada com a
autor teatral va ser el 1968 gràci-
es a La casa de las chivas, amb
direcció de José María Lopere-
na i en què per primer cop com-
pareixia en escena el tema de la
Guerra Civil. Incansable crea-
dor d’obres (més d’un centenar)
que van ser traduïdes a nombro-
sos idiomes, Jaime Salomvamo-
rir ahir a la matinada, als 87
anys, a la localitat barcelonina
de Sitges.
Jaime Salom Vidal havia nas-

cut a Barcelona el 25 de desem-
bre del 1925. El seu pare era l’of-
talmòleg Salom Calaf, i Jaime va
seguir la tradició paterna cur-
sant la carrera de Medicina a la
Universitat de Barcelona, on es
va graduar el 1949 i especialit-
zar-se després en oftalmologia.
En temps en què el periodis-

me es feia només en paper i so-
bre el paper, perquè encara no
havien aparegut els primers ordi-
nadors, els periodistes recor-
dem que el doctor Jaime Salom
ens atenia amb el seu proverbial
bon humor i dots científics a la
seu de rambla Catalunya de l’an-
tiga Associació de la Premsa de
Barcelona.
Però ja en la seva etapa d’estu-

diant universitari, concretament
el 1948, Salom havia guanyat el
prestigiós premi TEU (Teatre
Espanyol Universitari); així ma-
teix, exercia la crítica teatral en
algunes de les revistes dedica-
des al gènere, a part de dirigir
grups universitaris dedicats a
l’art dramàtic.
Poc imaginava llavors que en

el futur les seves pròpies obres
serien dirigides per directors
com ara José Luis Alonso, José
Tamayo, Cayetano Luca de Te-
na, José Osuna, el també popu-
lar actor Ismael Merlo, Javier
Escrivá, Miguel Narros, l’així
mateix famós intèrpret Alberto
Closas, Miguel Narros o Ricard
Reguant.
Va ser José Luis Alonso qui el

1954 va estrenar a Bilbao la seva
primera obra teatral, El mensaje,
amb la companyia liderada per
María Jesús Valdés. A Barcelo-
na no va aconseguir estrenar-la
fins cinc anys més tard, a l’Ale-

xis, el petit teatre de la rambla
Catalunya, amb direcció de
Manuel Iglesias. El 1959 la va po-
der presentar a Madrid, junt
amb la comèdia Verde esmeral-
da. Però el seu primer èxit als es-
cenaris madrilenys no va arribar
fins dos anys més tard, quan va
estrenar Culpables al teatre Rei-
na Victoria.
El 1967, Jaime Salom pro-

mou i sufraga el ja desaparegut
teatre Moratín, ubicat a l’antic
cinemaAristos del carrerMun-
taner. L’obertura es va realit-
zar amb la comèdia bàrbara de
Valle-Inclán Cara de Plata.
L’any següent va estrenar allà
La casa de las chivas, que des-

prés saltaria al Marquina, de
Madrid, on va assolir les 1.300
funcions consecutives.
Com podia llegir-se a la críti-

ca de la seva estrena barceloni-
na, publicada per La Vanguar-
dia: “Fins ara el tema de la Guer-
ra Civil no havia estat portat al
teatre amb aquesta objectivitat
desapassionada però, alhora,
apassionant”. Perquè “des de les
primeres escenes s’adverteix el
desig de Salom de fer d’aquesta
obra un testimoni viu, un quadre
bategant d’aquella realitat que
va sacsejar brutalment el país, fa
trenta anys”. Terele Pávez, Am-
paro Baró, Estanis González i
Carlos Ballesteros eren al capda-

vant del repartiment d’aquest
muntatge dirigit per José María
Loperena.
La casa de las chivas era porta-

da al cinema el 1972 per León
Klimovski, amb un repartiment
encapçalat per Simón Andreu i
Charo Soriano. Altres peces de
Jaime Salom convertides en
pel·lícules van ser Los culpables
(realitzada per Josep Maria
Forn el 1962) o La noche de los
cien pájaros, protagonitzada el
1976 per Carmen Sevilla i Ágata
Lys. Però les seves obres també

van arribar a la pantalla televisi-
va, especialment gràcies al que
va ser popular programa dramà-
tic Estudio 1, de TVE.
Creador infatigable i guanya-

dor d’innombrables premis tea-
trals, Jaime Salom sempre feia
gala d’un bon humor. Segura-
ment no li va fer gràcia quan es
va esdevenir, però solia explicar
l’anècdota de la nit de l’estrena a
Barcelona d’una de les seves
obres. Com solia fer en aquestes
ocasions, ell mateix acomiadava
a la porta del teatre convidats,
amics i crítics. “T’ha agradat?”,
li va preguntar a un irascible pe-
riodista el nom del qual ome-
trem. La críptica resposta va ser
aquesta: “Jaime, mai no havia
vist res igual! Adéu”.
En una entrevista de Joan de

Sagarra, realitzada el 1984 i en
què el presentava com “pràctica-
ment l’únic autor català teatral
que triomfa aMadrid”, Jaime Sa-
lom ja es referia amb aquestes
paraules a la política teatral dels
organismes públics: “Penso que
corren el risc de voler tornar a
tenir-ho tot a les seves mans, de
controlar-ho tot, com en l’època
franquista, encara que amb al-
tres mitjans, més democràtics,
esclar. Caldria ajudar l’empresa
teatral d’una manera diferent de
com se l’està ajudant. Caldria su-
primir els passadissos, les avant-
sales, les amistats”.
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Home
tradicional

V a ser un home polític res-
pectat.No és poc aZimbà-
bue. Gordon Chavundu-

ka va participar en els grans mo-
ments polítics del seu país. El
1979, va participar en els acords
de Lancaster House, en els quals
es va establir la independència
de l’antiga Rhodèsia (actual Zim-
bàbue) un any després.
Després que el país es deslliu-

rés del jou colonialista, Chavun-
duka va servir en el partit de
Robert Mugabe fins al 1999.
Aquell any va trencar amb l’“alli-
berador zimbabuès”. Es va con-
vertir en membre del MDV, par-
tit acabat de fundar, al qual per-
tany l’actual primer ministre
Morgan Tsvansgirai, que manté
un fràgil govern de coalició. Va
morir a causa d’un càncer el pas-
sat 11 de gener als 82 anys aHara-
re, capital del país.
QuanChavundukaparlava l’es-

coltaven. Sociòleg i antropòleg
de formació, va obtenir doctorats
a Califòrnia, Manchester i Lon-
dres, i formava part del Consell
dels Ancians. Després de gairebé
tres dècades com aprofessor uni-
versitari, del 1992 al 1996 va ser
nomenat vicerector de la Univer-
sitat de Zimbàbue.
Fill d’un agricultor que es va

convertir en sacerdot anglicà,
Chavunduka tenia nou germans,
però els va enterrar tots: l’agost
passat va morir el seu últim ger-
mà, que va ser el primer veterina-
ri negre de Zimbàbue.
Després de retirar-se, es va de-

dicar a la seva gran passió: la me-
dicina tradicional africana. En la
dècada dels anys setanta va es-
criure diversos llibres sobre cu-
randeros i pràctiques medicinals
africanes en què va analitzar els
punts en comú entre les creences
populars del seu poble shona –in-
closos la bruixeria i els sangomas
o herbalistes– i la medicina cien-
tíficamoderna. Un cop retirat, va
escriure nous volums sobre el pa-
per de la medicina ancestral en
una nova Zimbàbue. De nou, van
tornar a escoltar-lo amb atenció:
va ser nomenat president de Zi-
natha, l’Associació Nacional de
CuranderosTradicionals de Zim-
bàbue.

XAVIER ALDEKOA

Salom va ser un
incansable creador
d’obres que
es van traduir a
nombrosos idiomes
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Polític de Zimbàbue

comiats personalitzats amb música en directe
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