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Homenatge a Josep Maria Benet i Jornet, ‘Papitu’

Són 75 els anys que cele-
brarà Josep Maria Benet i
Jornet –Papitu per a la fa-
mília teatral– aquest dis-
sabte. Ahir al vespre, una
bona colla de companys
van sumar-se a una festa
sentida a la Sala Gran del
TNC. El que fa més de 50
anys que brega pels esce-
naris (i també que cons-
trueix bíblies per a sèries
de televisió) fa poc ha re-
but un diagnòstic cruel:
Alzheimer. La festa d’ahir
va ser d’escalf per dir, se-
gons paraules del conse-

ller de Cultura, que va
obrir informalment l’acte:
“Papitu, t’estimem.”

La festa va congregar, a
més de la seva filla Carlo-
ta (que li llegeix i revisa
els textos), gran nombre
d’autors de totes les gene-
racions: des de Sergi Bel-
bel (un dels instigadors de
la vetllada) fins a Lluïsa
Cunillé o Pau Miró i Marc
Artigau. També directors:
des de Xavier Albertí (l’al-
tre instigador) fins a Jo-
sep Maria Mestres, Toni
Casares i Lurdes Barba. I
una corrua d’actors: Lluís
Homar, Àlex Casanovas,
Carme Sansa, Queco No-

vell... I a l’escenari, Mercè
Arànega, Claudia Benito,
Jordi Boixaderas, Pep
Cruz, Maife Gil, Anna
Güell, Cesca Piñón, Lluís
Soler, Mont Plans... Capí-
tol a part mereix el paper
de Pau Vinyals, l’únic que
va desmarcar-se del guió
per revolucionar el seu
Puck de Somni d’una nit
d’estiu d’aquesta tempo-
rada i convidar tothom a
intervenir en un especta-
cle de teatre familiar! I sí
perquè es va tancar amb
La desaparició de Wen-
dy (1973): “I quan el teló
va caure, et va quedar
darrere teu.”

Josep Maria Benet i Jor-
net és l’autor que pateix el
menysteniment del teatre
independent, gran defen-
sor de la creació col·lectiva
(arraconant l’autor als

premis de teatre, sense
quasi possibilitat de poder
veure l’obra a l’escenari
davant d’un públic). Tot i
la seva afició pel còmic (en
les llibretes d’escola que
Benet i Jornet va cedir fa
uns anys a la Biblioteca de
Catalunya es pot veure
fins a quin punt l’apassio-
nava), el cuc del teatre va
arrelar ben endins. I ja no
el va deixar. El seu teatre
sempre ha buscat cons-
truir uns personatges pe-
tits, de barri obrer, que
passen penes i viuen ins-
tants de glòria efímera.
Des d’Una vella, conegu-
da olor (1964) fins al dar-

rer Com dir-ho? (2010).
Papitu va ser el primer
guanyador del Premi
d’Honor de les Lletres Ca-
talanes –que entrega Òm-
nium anualment–, la car-
rera del qual es limita a la
dramatúrgia. L’autor tam-
bé té la Creu de Sant Jordi.
Mascarell va destacar
també el seu llibre de me-
mòries, Material d’ender-
roc (Edicions 62), en què,
a part de fer un retrat del
moment teatral a partir
dels anys seixanta fins a
l’actualitat, també va voler
deixar empremta dels
seus amics de l’ànima,
amb Terenci Moix i Mont-

Càlid ‘per molts anys’
Jordi Bordes
BARCELONA

Els companys d’escena celebren al TNC els 75 anys del dramaturg repassant
fragments de les seves obres, sobrepassant la ràbia pel diagnòstic d’Alzheimer

Anna Güell llegeix les cartes a ‘Revolta
de bruixes’, ahir durant la gala. i a la
dreta, Benet i Jornet, moments abans
de bufar les espelmes ■ JUANMA RAMOS

Mascarell obre
una festa amb
espelmes en
què es repassen
fragments dels
textos de Papitu



El gran ‘Papitu’
L’APUNT guions de les sèries de TV3: Poble nou, Nissaga de po-

der, Laberint d’ombres, El cor de la ciutat o Vendelplà.
Benet, Papitu per als amics, fa uns anys havia estat
premonitori en declarar: “Per a mi el teatre ho és tot,
és la meva vida. La vida crec que és absurda, no hi veig
sentit... Suposo que no en té cap.” Ahir els seus com-
panys li van tributar un merescut homenatge.Joan Ventura

El dramaturg Josep M. Benet i Jornet, que dissabte fa-
rà 75 anys, va ser homenatjat ahir al Teatre Nacional,
coincidint que la seva filla Carlota ha fet públic aquest
mes que pateix Alzheimer. Benet, que ha estat multi-
premiat i reconegut per la seva obra teatral, ha escrit
novel·la, narrativa, ha estat traduït a set llengües i, so-
bretot, va obtenir l’èxit de públic com a cap visible dels
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serrat Roig al capdavant.
Enric Gallén, responsa-

ble de la selecció de textos,
va imprimir prou picades
d’ullet a la memòria de Be-
net i Jornet i als actors que
li han donat vida durant
aquests 50 anys. D’Una ve-
lla, coneguda olor (1964)
la mare renya la filla que vol
anar, de nou, a la perruque-
ria. Si la mare es refugia al
seu barri; la filla demana
que rebentin els patis que
enrareixen les persones.
De Berenàvem a les fos-
ques (1971) en va extreure
la carta en què la filla deia
que se sentia orgullosa del
pare, tot i que s’hagués en-
tès amb una dona casada i

amb qui té un accident
mortal anant cap a la Garri-
ga. Boixaderas insinua que
el seu pare ja ha perdut el
nord i caldrà enviar-lo a una
residència a Ai, carai
(1988). Però té temps d’es-
criure un article naïf sobre
la felicitat (una de les ob-
sessions). A Testament
(1995), Lluís Soler titlla
d’“atrapat” quan l’estu-
diant fulmina l’última cò-
pia d’un assaig sobre Llull.

Papitu, en realitat, al
teatre es transmuta en un
lector de cartes: “Que hi
veus, ninots? Són signes.”
Ho fa amb la seva llengua,
sense complexos: “El català
és com el barri, una forma
en via d’extinció” (Sala-
mandra, 2004). Accepta
les adversitats: “No s’ha
d’acceptar, però sí cal ad-
metre-ho.” (L’habitació del
nen, 2001). S’acontenta
amb poc, aparentment:
“Està bé ser una persona
normal, trobo.” (Soterra-
ni, 2006). I sempre té un
gir fantàstic: “T’explicaré
la meva vida però no t’ex-
plicaré el final; l’hauràs
d’inventar tu.” ■

“El català és com
el barri: una
forma en via
d’extinció”.
(Salamandra,
2004)

Bartomeu Marí havia pro-
mès un discurs públic de
comiat abans de deixar la
direcció del Macba. I el va
fer ahir al matí. Molt serè i
relaxat, com si ja s’hagués
tret un immens pes de so-
bre; elegant i sense exhibir
senyals de rancors, com si
ja tingués el cap a un altre
lloc. “El Macba és un dels
museus de més qualitat
del món, el seu futur serà
brillant”, va exclamar, i va
elogiar el seu equip –per bé
que de nom només en va
dir un, el d’Antònia Maria
Perelló, la responsable de
la col·lecció–. Aparent-
ment sense segones inten-
cions, va emfasitzar la vir-
tut principal que creu que
ha de tenir la persona que
el rellevarà: “Molt crea-
tiu.” Així ha de ser, segons
Marí, el seu successor.

El nou director del Mac-
ba no se sabrà fins al juliol,
amb molta sort. De fet, qui
anheli ocupar el càrrec en-
cara té temps de presen-
tar-se al concurs: s’adme-
ten candidats fins al 30 de
juny. Els treballadors del
museu resen per poder
marxar de vacances tran-
quils, és a dir, sabent qui
serà el seu líder a la torna-
da. Una altra cosa és que
es pugui incorporar imme-
diatament; el més proba-
ble és que tingui compro-
misos pendents. Però si ja
es fa públic tothom girarà
full, pensen al museu, i la
crisi que s’ha desencade-
nat arran de la censura,
després rectificada, de
l’escultura del rei Joan
Carles sodomitzat es tan-
carà, per fi.

Ahir Marí no va abordar
tota la controvèrsia que el
va portar a presentar la se-
va dimissió. Va preferir fer
balanç. Quin és el seu lle-
gat? Un museu patrimo-
nialment més ric, sobretot
des del punt de vista docu-

mental, que conserva tan
bé els arxius dels artistes
que inclús el Moma de No-
va York ve a visitar-lo per
imitar-lo. Un museu amb
ambició internacional alli-
berat de l’obligació –que
mai ha complert– de vet-
llar per l’art català de la se-
gona meitat del segle XX,
missió que ara es fa seva el
MNAC. I un museu que ha
desafiat el daltabaix eco-
nòmic amb un programa
mínimament digne. L’era
Marí, tothom la recordarà
per la seva nefasta gestió
de l’exposició La bèstia i el
sobirà, i ben pocs per les
adversitats a les quals ha
hagut de fer front des que
va assumir la direcció, el
2008, el primer any de cri-

si econòmica. No ha estat
fàcil dirigir el museu du-
rant tot aquest temps de
restriccions. “No ens hem
resignat a fer-nos petits”,
exclama Marí.

Poc impacte
Però no se’n va satisfet del
tot. Li sap greu no haver
aprofitat més els nous es-
pais del museu, el Convent
dels Àngels i la mateixa
plaça. I la gran assignatura
pendent del museu des
dels inicis: el Macba no po-
drà cantar victòria fins
que no aconsegueixi un
impacte social més ampli.

Marí va fer aquestes re-
flexions en el marc de la
presentació de l’exposició
Desitjos i necessitats, que

ell mateix ha comissariat i
que s’obre al públic demà:
una meravellosa presen-
tació, probablement la mi-
llor, de la col·lecció del mu-
seu, amb les adquisicions
que s’han anat fent els úl-
tims tres anys. Un total de
67 de les 83 obres que hi
llueixen són noves incor-
poracions d’un museu
que, sens dubte, té una
identitat pròpia amb pres-
tigi internacional.

Ahir també va ser una
ocasió ideal perquè la Fun-
dació Macba, tan discuti-
da pel sector cultural, s’ex-
pliqués. Aquesta institu-
ció privada que presideix
Leopoldo Rodés és la que
proveeix els fons d’art del
museu a partir de les apor-
tacions que aconsegueix
de particulars i empreses
del país. Si les obres són se-
ves, se les podria endur
lluny del Macba? I vendre-
se-les? El valor de la col-
lecció puja a 65 milions,
poca broma. La directora
de la fundació, Ainhoa
Grandes, va ser contun-
dent: els estatuts subrat-
llen que l’interès de la col-
lecció és “general”, i, per
tant, les obres que ingres-
sen al museu passen a ser
“dels ciutadans”. A parer
seu, no cal témer res.

Grandes va assegurar
que “mai” ningú vinculat a
la fundació ha interferit en
les compres, “totes són
proposades pel director”,
que rep consell d’un comi-
tè d’experts. ■

Bartomeu Marí tanca una era al Macba amb una
genial mostra de les obres de més recent adquisició

Art de comiat
Maria Palau
BARCELONA

Marí, ahir, amb una obra de Carlos Aires ■ JOSEP LOSADA

La Fundació
Macba diu que
no s’ha de témer
que s’endugui
les obres lluny
del museu




