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La Junta Directiva

L’estiu del 2010, el cor d’en Jaume Salichs va deixar 

de bategar; així doncs, aquest en farà tres d’anys i 

hem cregut que era un bon moment per retre-li el 

nostre modest homenatge amb la publicació d’aquest 

número especial de la revista Scaphe que teniu a les 

vostres mans.

No hem pretès fer cap monogràfic pòstum, senzilla-

ment hem recollit en aquest número un conjunt de 

documents i fotografies que faci que el seu record 

perduri en el temps, tal i com es faria amb un àlbum 

familiar de records.

És difícil plasmar en unes poques pàgines l’obra d’en 

Jaume. Tampoc va deixar gran documentació escrita, 

tan sols unes poques pàgines autògrafes que repro-

duïm. Era un artista polifacètic (dibuix, pintura, 

escultura, gnomònica, etc.) i la seva bonhomia i 

senzillesa feien que fes les coses sense donar-hi 

massa importància. Aquesta era la seva grandesa.

De formació autodidacta i dotat d’una gran intuïció, 

arribava a veredictes i conclusions molt abans de qui 

ho feia seguint les rígides vies de l’ortodòxia científica.

Des del punt de vista humà ho resumiríem dient que 

“Era un bon home”. Un bon company, afable, cordial 

i, en definitiva, un figura que, als que ens consi-

deràvem els seus amics, ens ha deixat un buit 

irrecuperable.

Pensem que, si hi ha, dins del món de 

la gnomònica, alguna persona que es mereix una 

modesta distinció com fem publicant l’Scaphe 

especial, aquesta és en Jaume Salichs i Sanitja 

(d.e.p.).

El verano de 2010, el corazón de Jaume Salichs dejó 

de latir, así pues, este será el tercer año y hemos 

creído que era un buen momento para rendirle 

nuestro modesto homenaje con la publicación de 

este número especial de la revista Scaphe que 

tienes en tus manos.

No hemos pretendido hacer ningún monográfico 

póstumo, sencillamente hemos recogido en este 

número un conjunto de documentos y fotografías que 

haga que su recuerdo perdure en el tiempo, tal y 

como se haría con un álbum familiar de recuerdos.

Es difícil plasmar en unas pocas páginas la obra de 

Jaume. Tampoco dejó gran documentación escrita, 

tan sólo unas pocas páginas autógrafas que reprodu-

cimos. Era un artista polifacético (dibujo, pintura, 

escultura, gnomónica, etc.) y su bonhomía y sencillez 

hacían que hiciera las cosas sin darle demasiada 

importancia. Esta era su grandeza.

De formación autodidacta y dotado de una gran 

intuición, llegaba a veredictos y conclusiones mucho 

antes de quien lo hacía siguiendo las rígidas vías de 

la ortodoxia científica.

Desde el punto de vista humano lo resumiríamos 

diciendo que "Era un buen hombre". Un buen 

compañero, afable, cordial y, en definitiva, una figura 

que, a los que nos considerábamos sus amigos, nos 

ha dejado un vacío irrecuperable.

Pensamos que, si hay, dentro del mundo de la 

gnomónica, alguna persona que se merece una 

modesta distinción como hacemos publicando esta 

revista, esta es Jaume Salichs y Sanitja (e.p.d.).

La Junta Directiva

La redacción no se responsabiliza de las opiniones manifestadas por 
los colaboradores.
Todos los derechos son reservados. No se permite la reproducción 
parcial o total del material publicado sin la autorización escrita del 
Centro Mediterráneo del Reloj de Sol

Com es pot fer un rellotge de sol en una paret
de la forma més sencilla                                    pàg. 4-5

Como hacer un reloj de sol en una pared 
con la técnica del esgrafiado                             pàg. 6-7      

Com fer un rellotge de sol en una paret 
amb la tècnica de l’esgrafiat                              pàg. 8-9

Carta en recuerdo del amigo                              pàg. 10-11

El rellotge de sol del Kilimanjaro                        pàg. 12-13

La casa, l’entorn i el rellotge de sol                    pàg. 14-19

Lemes o llegendes dels rellotges                        pàg. 20-21

Els rellotges de sol ornamentals de gran format   pàg. 22-23

Colecció de maquetes                                       pàg. 24-27

Els papers d’en Salichs                                      pàg. 28-29

Viatges, trobades i conferències                        pàg. 30-31

Por tada
Jaume Salichs amb el rellotge de St.Katharine’s 
Dokc. Londres 2009


