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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
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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
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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”


