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Cultura i Espectacles

Josep Maria Benet i Jornet
tranquil·litzava una au-
diència que omplia el Pa-
lau de la Música agraït a
l’obra (tant en teatre com
en televisió) al llarg de mig
segle. El guardó de la 45a
edició del Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes no
se li concedia a ell sinó, en
realitat, a la família tea-
tral. I és que Papitu Benet
i Jornet és el primer dels
45 guardonats que és re-
conegut com a drama-
turg, per bé que anterior-
ment també s’hagués des-
tacat autors que havien
flirtejat amb el teatre, tot
i ser reconeguts per la
poesia o la narrativa. El
dramaturg, com sempre,
va trencar una llança que
ningú esperava: es va ex-
clamar que, dels 45 guar-
donats, només tres siguin
dones. Vista l’aclamació
del públic a petició del
premiat, el jurat té feina a
destacar la vàlua d’altres
autores per equilibrar la
balança, de manera sem-
blant al talent que hi ha
en llibreries o teatres.

Benet i Jornet és espon-
tani fins a semblar un joc
calculat, com el de deixar-
se el discurs, tirar des-
preocupat el sobre a la bu-
taca i, finalment, perdre’s
en un text grapat! I és que

el batec vital de Papitu
contrasta amb l’ambigüi-
tat dels seus personatges,
que gasten unes rèpliques
depurades tan polides
com reversibles. Per a Be-
net i Jornet és una satis-
facció el premi. Compara-
ble a la de comprovar que
Pere Riera triomfa amb
Barcelona a la Sala Gran
del TNC. O que els joves
dramaturgs foguegin amb
èxit els seus textos més
enllà dels Països Catalans.
I és que aquest autor prolí-
fic amb 50 obres escrites (i
aneu a saber quantes al-
tres tirades a la paperera
perquè ell considerava que

no tenien interès!), gui-
onista de sèries de refe-
rència com Poblenou
(“ens ha tocat la grossa!”),
Nissaga de poder (“cal es-
porgar una part perquè
l’altra part creixi fort”) o
El cor de la ciutat, va
anunciar públicament, fa

més d’un any, que rebutja-
ria qualsevol invitació de
teatre públic català de pu-
jar una peça seva. Ell vol
donar l’oportunitat als
autors que emergeixen
amb força. La dramatúr-
gia catalana es defensa
com mai. Només Guime-
rà, que va interessar Ho-
llywood amb els seus tex-
tos dramàtics quan l’At-
làntic només es podia cre-
uar amb vaixell, és una re-
ferència vàlida avui.

Joaquim Molas va glos-
sar la biografia de Benet i
Jornet aclarint que, si li va
tocar patir la dictadura
més adversa durant la in-
fància, va poder participar
en els moviments que van
saltar de la resistència nu-
mantina de la cultura ca-
talana al combat, amb
l’aparició dels partits polí-
tics, CCOO, la Caputxina-
da, Serra d’Or, Edicions
62, la Nova Cançó... El
mèrit del premiat ha estat
la perseverança, adme-
tria el seu company d’uni-
versitat i de passejades
nocturnes, Joan Lluís
Marfany. Benet i Jornet
s’augurava una carrera
tan lamentable com la de
l’envejós Plàcid Vidal.

També l’acadèmic En-
ric Gallén va voler desta-
car la labor del dramaturg,
que reivindicava l’obra de
Guimerà agermanant la
tradició amb la moderni-

tat. A més, va haver de pa-
tir l’ostracisme dels 70 i
80, quan les companyies
repudiaven l’autor. Benet
i Jornet, pacient, va anar
confeccionant, sota l’apa-
rença de mandrós des-
menjat, un repertori que
bategava Espriu, Buero
Vallejo i Belbel. Si Benet i
Jornet s’ha hagut de fa-
bricar els seus pares ar-
tístics, ha volgut ser un
entranyable avi de l’esce-
na actual. I, com recorda-
va Gallén, no vol parlar
d’una obra consolidada,
sinó que necessita seguir
aprenent. Socis i simpa-
titzants d’Òmnium Cul-
tural van celebrar les sor-

tides de savi despistat del
dramaturg. I és que, com
recordava en un vídeo
Pep Cruz, agrada trobar-
se amb Papitu per par-
lar-hi una estona amb els
seus entrebancs de ciuta-
dà atrafegat i amb una
aparent fragilitat, quan
en realitat està revestit
de valentia.

“Feina i esperança”
La presidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, va
pronunciar un discurs de
reivindicació cultural per
arrencar l’acte: Llengua,
Cultura, País marca el
rumb d’aquesta entitat i,
per això, el discurs compa-

rava l’obra de Benet i Jor-
net amb el país de cultura
normal a què aspira avui
Catalunya. El teatre del
premiat és un cant “con-
tra la resignació i el fatalis-
me”. Per això, avui cal llui-
tar contra la crisi i sent so-
lidaris, però també “revol-
tant-se contra mesures
absurdes” com el canvi de
nom de la llengua catalana
a la Franja o la llei Wert:
“En temps difícils cal repe-
tir les coses que són òb-
vies.” Casals va recordar
Pompeu Fabra, un dels im-
pulsors de la normativit-
zació de la llengua. Aquest
deia: “No abandoneu ni la
tasca ni l’esperança.” ■

Premi
d’Honor
pel teatre

Benet i Jornet recull el guardó
d’Òmnium Cultural al Palau de la Música
recomanant que es premiïn més dones
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Benet i Jornet, pletòric i simpàtic, ahir a la nit al Palau de la Música ■ MARTA PÉREZCal lluitar contra
mesures
absurdes com
canviar el nom
del català a la
Franja, diu Casals


