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Cultura i Espectacles
L’adeu a un dels emblemes del teatre contemporani i la televisió a Catalunya

Carlota Benet lamentava
en el llibre que va publicar
el 2018 (Papitu, el som-
riure sota el bigoti, Colum-
na) que el seu pare, Josep
Maria Benet i Jornet, no
tindria la consciència de
mimar el seu fill Mateu en
excés, com ho hauria fet si
no hagués patit Alzhei-
mer. Segurament en Papi-
tu per als amics (nen gran
entremaliat) ho hauria fet
amb una ingènua i tendra
devoció, però la distància
que genera l’Alzheimer el
va anar arraconant massa
d’hora i “massa ràpid”, la-
mentava la filla. Per això,
ahir, la calmava pensar
que, amb la mort “el pare
vola lliure: s’ha alliberat
del cos i la ment que no el
deixava ser”. El 2018, Pa-
pitu s’emocionava encara
amb la música i disfrutava
de la calma en una resi-
dència a Lleida.

Ahir va morir, com una
víctima més de la Co-
vid-19. L’avi familiar tam-
bé ho ha estat de l’actual
dramatúrgia contemporà-
nia (encara que molts el
desconeguin). Benet i Jor-
net va reivindicar el teatre
en català des dels anys sei-
xanta, i també davant la
moda de les companyies
independents del teatre
dels anys setanta de des-
entendre’s de l’autoria,
amb la creació col·lectiva.
Va superar el pas del de-
sert i no va renunciar mai

al seu teatre social, íntim.
Ahir, la filla agraïa les mos-
tres d’escalf i convocava
els amics per a una festa
de comiat (quan la fi del
confinament ho permeti)
que el pare havia anat pre-
veient, amb música i par-
laments assignats.

Benet i Jornet (Barcelo-
na 1940-Lleida, 2020) va
trobar la seva raó vital en
els llibres i en la necessitat
d’explicar històries. Va ser
l’avalador d’una nova for-
nada de dramaturgs, lide-
rada per Sergi Belbel.
Avui, la dramatúrgia cata-
lana (molt en part gràcies

al treball de la Sala Bec-
kett, de la qual Papitu era
un dels impulsors des de la
Fundació Sala Beckett) té
un pes específic gràcies a
les baules que reivindica-
ven les generacions ante-
riors. Benet i Jornet recull
la tradició de Sagarra, de
Pitarra o Guimerà, i la si-
tua al pati interior on es vi-
uen les misèries anòni-
mes: debuta amb Una ve-
lla coneguda olor, el 1964

(Premi Josep Maria de Sa-
garra, 1963). Trasllada el
seu petit microcosmos a
l’escena, reescrivint, les
rèpliques. Sovint, escol-
tant l’opinió de la filla Car-
lota i també de col·legues
com Sergi Belbel. Pateix
com una derrota la seva
darrera obra ambiciosa
(Salamandra, 2005) i op-
ta per una trilogia de duets
(“les tres gràcies” en deia:
Soterrani, Dues dones
que ballen i Com dir-ho?).

Decideix renunciar al
teatre públic, no per cap
empipada amb les seves
direccions, sinó per donar
espai a les noves drama-
túrgies. Generós, ha anat
integrant bona par de les
noves fornades d’autors a
les sèries que ha anat des-
envolupant tant a TVC
(Poblenou, Nissaga de po-
der, El cor de la ciutat,
Vendelplà...) com en cas-
tellà (Amor en tiempos re-
vueltos). Els seus primers
guions s’emeten al canal
de TVE a Catalunya (Ví-
dua però no gaire, 1982).
Com deia en la gala del
Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes, murri, que
no en sabia: quan l’Emilio
Gutiérrez Caba li va dema-
nar que traduís Ai, carai!,
li va reconèixer que, efecti-
vament, “totes les parau-
les eren castellanes però
allò no era castellà”.

Papitu havia aconse-
guit superar la franja de
les enveges i s’havia fet
molt estimat pel sector es-
cènic; per sobre del Bé i del

Mal. Així va quedar de-
mostrat amb la gala a la
Sala Gran del TNC, el
2015, per celebrar els seus
75 anys. Se sabia que seria
un comiat, perquè l’Alz-
heimer ja estava diagnos-
ticat i començava a donar
alguns símptomes. És una
petita crueltat que fos el
2010 que el dramaturg de-
cidís batejar el seu llibre de
memòries com a Material
d’enderroc, reconeixent
que la memòria es trans-
forma segons els punts de
vista. Fins a fondre’s. Ell
deixava en aquelles planes
un sentit homenatge a ín-

tims seus: Vilallonga, Ro-
doreda, Espriu, però so-
bretot Terenci Moix i
Montserrat Roig.

Molts reconeixements
La seva trajectòria ha es-
tat reconeguda amb nom-
brosos premis, entre els
quals el Premio Nacional
de Literatura Dramática
de las Letras Españolas
(1995), la Creu de Sant
Jordi (1997), el premi de

la Institució de les Lletres
Catalanes de guions au-
diovisuals (1998). Benet i
Jornet va tenir temps en-
cara de celebrar un Max
d’honor el 2010. Al 2011,
el dramaturg havia fet net
a la seva habitació entre-
gant tot el seu arxiu del
seu pis de l’Eixample (ho
guardava tot, des dels deu-
res de pàrvuls fins a ver-
sions manuscrites dels

darrers textos estrenats).
Al passadís, per cert, lluïen
els cartells de les seves pro-
duccions: al passadís. Era
el seu petit temple al seu
orgull, que imposava a les
visites. L’any 2013 es mos-
trava agraït de tot, i s’es-
tranyava de rebre la distin-
ció de Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes (no
se sentia gens al nivell
d’Espriu, que també l’ha-

L’entranyable
avi del teatre

Ahir va morir Josep Maria Benet i Jornet, defensor
tenaç de l’autoria teatral en català des dels seixanta i un
dels primers guionistes de sèries en català a la televisió

Jordi Bordes
BARCELONA

En rebre el Premi
d’Honor de les
Lletres Catalanes,
va recomanar
atorgar-ne també
a dones

Al costat de la
seva carrera
teatral, va idear
els guions de
‘Poblenou’ o ‘ El
cor de la ciutat’
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Dies d’adeus
L’APUNT seu torn era fill de José Zendrera Fecha, primer

d’aquesta nissaga d’editors, creador de l’editorial Jo-
ventut. Pablo Zendrera, nascut l’any 1923, va ser con-
seller en cap de l’editorial entre el 1948 i el 1995. La
seva passió pel mar el va portar a crear el segell No-
ray sobre llibres de navegació i també d’aventurers
com el seu estimat Thor Heyerdahl.Jaume Vidal

Són tants els adeus que donem a la gent de la cultura
aquest dies en la secció que refermen cada matí
l’amor i respecte que tenim a homes i dones que han
contribuït a la nostra formació, al nostre divertiment i,
també, a la nostra ètica. Ahir, de nou, un esmorzar per
terra. L’editora i llibretera Ana Zendrera em comunica-
va la mort del seu pare, l’editor Pablo Zendrera, que al

via rebut abans). Sí que el
va celebrar perquè signifi-
cava un reconeixement
imprescindible per al tea-
tre. I reclamava que s’aten-
gués més la creació de les
dones per premiar-les
(cinc anys abans dels mo-
viments feministes del
8-M del 2018).

Encara tenia històries
per escriure. Tenia l’esbós
d’Estiu ardent, però sense

aprovar-la. L’Alzheimer i
la Covid-19 l’han clausu-
rat. Vist en perspectiva,
Josep Maria Benet i Jornet
ha construït una veritable
catedral que lloa les petites
històries insignificants
amb la llengua pròpia. Un
avi dels que, per ser justos,
ningú hauria d’oblidar, i
tothom li hauria d’agrair la
seva ingent feina de formi-
gueta juganera. ■

En l’entrega del
Premi d’Honor
SGAE (2016):
agraint el Premi
d’Honor de les
Lletres
Catalanes
(2013); a casa
(2010); i un
detall de les
llibretes cedides
(2011) ■ JOSEP

LOSADA/ A. PUIG/

MARTA PÉREZ/ A. PUIG

Bona part dels dramaturgs
catalans i altres integrants
del sector teatral van voler
recordar la trajectòria de
Benet i Jornet ahir, ja fos
responent a preguntes dels
periodistes o espontània-
ment per les xarxes socials.
Tan valuoses són les refe-
rències de les joves drama-
turgues Denise Duncan i
Sílvia Navarro (Gràcies per
tant) com les més institu-
cionals de l’Institut del Tea-
tre, el Teatre Lliure, el TNC,
Òmnium Cultural i el De-
partament de Cultura. En
realitat, el sector ja li va
poder fer una càlida abra-
çada –avui impossible per
imposició d’aquest confi-
nament que està sent molt
cruel amb el teatre– en la
festa dels 75 anys, a la Sala
Gran del TNC. S’anuncia-
va, amb la boca petita, que
el dramaturg de les petites
històries passava a viure’n
ell mateix una de demo-
lidora: l’Alzheimer. Però

ho feia somrient i ben go-
lafre de petons i de pastis-
sos. De festa.

Sergi Belbel (Després de
la pluja) sempre el va con-
siderar el seu pare artístic,
perquè li va obrir les por-
tes, i ho feia “com a amic
i com a mestre”. Aquest
qualificatiu va anar su-
mant suports, via Twitter,
com ara Pau Miró (Victò-
ria, Una història real) i
la directora de l’Institut del
Teatre, Magda Puyo, entre
molts altres. Marta Bu-
chaca (Plastilina, Playoff,
Alícia al país de les mera-
velles) refrescava l’article
que va publicar quan Pa-
pitu va rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Ca-
talanes: “Jo vull fer això.”

Del llegat de Benet i Jor-
net, “en serem deutors
moltes generacions”, con-
cloïa Pere Riera (Barcelo-
na, Desclassificats, Infà-
mia, La dona del 600). Així
mateix, Marc Rosich (La
bruixa de la tramuntana,
Ocaña, reina de las Ram-
blas, Limbo, N&N) assegu-

rava: “Se’ns en va el pare
sense el qual no seríem.”
També el recordava Gui-
llem Clua (Justícia, Mar-
burg, Smiley): “Tots els au-
tors i autores que avui es-
crivim li devem molt. Ell
va obrir camí al teatre de
text quan ningú hi confia-
va. Va aconseguir connec-
tar amb el gran públic, i a
molts ens va ajudar activa-
ment. Ens queda el seu
gran llegat.” Per al director
del TNC, Xavier Albertí, el
mèrit de Benet i Jornet és
haver connectat amb el pa-

trimoni, amb autors com
Pitarra, Guimerà i Sagar-
ra. Toni Casares, director
de la Beckett, jugava a fer
una endevinalla, adoptant
el paper de Papitu: “Llegiu
Guimerà i munteu les se-
ves obres, collons! I mun-
teu Belbel i Cunillé, J.M.
Miró, C. Batlle... Fora com-
plexos, carai!”

Realment, les mostres
de record a l’obra de Papitu
no van cessar. Després de
la festa del 2015 al TNC, va
tenir lloc l’obertura al Po-
blenou de la Sala Beckett
amb la seva La desapari-
ció de Wendy (2016);
L’habitació del nen, al Tea-
tre Almeria (2016), i Re-
volta de bruixes, a l’Espai
Lliure (2016). El 2018,
coincidint amb la presen-
tació del llibre de Carlota
Benet, el MAE va fer una
exposició per homenat-
jar-lo. Marina Rosell (veu
de La gavina), com la filla,
celebraven l’alliberament.
Perquè aquest comiat
l’apropava a la seva estima-
da Montserrat Roig. ■

El sector el va felicitar amb tota l’estima als 75 anys,
quan transcendia que havia contret Alzheimer

Mestre i amic

J.B.
BARCELONA

Benet i Jornet, amb una estudiada i divertida cara de sorpresa, quan va aparèixer el pastís al TNC, el 2015 ■ JUANMA RAMOS

Clua: “Va obrir
camí al teatre de
text quan ningú
hi confiava. Va
connectar amb
el gran públic”


