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JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
n granhomenat-
ge i un petit xou.
El gran home-
natge va ser el
que va rebre
ahir a la nit el

dramaturg Josep Maria Benet i
Jornet (Barcelona, 1940) al Palau
de la Música Catalana durant el
lliurament del Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes. I el petit, di-
vertit i entranyable xou, el que va
protagonitzar en recollir el guar-
dó. Benet i Jornet es va deixar al
seient el sobre amb els folis del
parlament. Després no hi trobava
les salutacions a les moltes perso-
nalitats concentrades, malgrat
que sabia que les tenia escrites en
algun lateral. També es va posar
nerviós més d’una vegada i, per
no incomodar l’audiència amb un
discurs llarg, anava passant els fo-
lis tot dient: “Salto, salto”. I, sobre-
tot, es va emocionar visiblement
quan va donar les gràcies a la famí-
lia –“Tota és aquí, avui, tota. No
sommassa, eh?, va somriure– i als
amics presents –“tots els que sou

aquí ho sou, directament o indi-
rectament”,– i quan va enviar una
abraçada “a la gent del meu món,
la gent del teatre”.
Perquè, com va reconèixer

ahir a la nit en recollir el premi
de mans de la presidenta d’Òm-
nium Cultural, Muriel Casals,
quan li van comunicar que era el
guanyador d’aquesta 45a edició
del Premi d’Honor: “Vaig quedar
parat. Vaig pensar, per què? I
se’m va encendre una llumeta
que em va dir: tranquil·litza’t i si-
gues feliç. Aquest premi no és
per a tu, és per al teatre català”.

Un premi molt important, per-
què va recordar que des del nou-
centisme no s’havia donar gaire
importància a aquest art. Ni tan
sols en l’àmbit dels estudis uni-
versitaris. Hi va haver menys-
preu a la literatura dramàtica.
Tanmateix, va afirmar, les coses
han canviat rotundament, i avui
no només es recuperen i reivindi-
quen els textos de Guimerà o Ru-
siñol sinó que les noves generaci-
ons de dramaturgs tenen tanta
força que els ha permès trencar
fronteres i portar els seus textos
per tot el món, cosa que amb
prou feines havia aconseguit
Guimerà, que, va recordar, va ser
traduït a 16 llengües i fins i tot
Cecil B. deMille en va portar tex-
tos al cinema.
“Jame’n podria anar de l’esce-

nari, però no em dóna la gana”,
va somriure. I llavors va lamen-
tar que en 45 anys el Premi no se
li havia donat a ningú que només
escrigués teatre i, sobretot, que
només s’hagués lliurat a tres do-
nes. Va preguntar al públic si ho
veia just. I, misteriós, va dir que
veia allà asseguda una de les pos-
sibles guanyadores de l’any vi-
nent. El públic, que el va aplaudir
dret quan recollia el premi, li va
dedicar una altra ovació.
Però abans del seu petit i me-

rescut xou, Benet ja havia rebut

un gran homenatge: les cortines
blanques que servien d’esceno-
grafia per als fragments de les se-
ves obres que es van representar
–des d’Una vella, coneguda olor,
la seva primera peça, el 63, a Tes-
tament– també van servir per
projectar escenes de sèries televi-
sives sorgides de la seva imagina-
ció durant aquests anys, des d’El
cor de la ciutat a Poble Nou oNis-
saga de poder, que va suposar
també el record d’actors ja desa-
pareguts com Alfred Lucchetti,
Jordi Dauder o Lola Lizaran.
Molts altres actors i directors

havien gravat vídeos en què
agraïen la feina a Benet i Jornet,
al Papitu. Des de Pep Cruz a Ven-
tura Pons, Oriol Broggi, Josep
MariaMestres, Albert Guinovart,
David Selvas, Pere Arquillué,
EmmaVilarasau, RosaMaria Sar-
dà, Sergi Belbel... Als quals s’afe-
gia la gent present delmón del te-
atre i la vistosa presència política:
Artur Mas, Xavier Trias, José
Montilla, Ernest Benach, Ferran
Mascarell, Francesc Homs, Jordi
Vilajoana i molts altres.
A més, Joaquim Molas i Enric

Gallén van glossar l’obra del dra-
maturg i Joan-Lluís Marfany va
fer un divertit discurs com a
amic de molts anys. Va evocar
com Benet i Jornet li deia que es
convertiria en el Plàcid Vidal de

“Aquest premi té una
dimensió brutal per al
teatre català perquè aquí
s’ha pensat molts anys
que el teatre no era litera-
tura. Fins i tot hi ha ha-
gut una desconnexió en-
tre la universitat i els
estudis crítics i el nostre
patrimoni cultural drama-
túrgic. Els premis Nobel
a Dario Fo, Harold Pinter
i Elfriede Jelinek han
mostrat que la literatura
dramàtica és literatura. I
que es doni ara el Premi
d’Honor de les Lletres a
Benet i Jornet és impor-
tant per a la cultura tea-
tral d’aquest país perquè
la normalitza. A més, en
l’àmbit teatral Benet i
Jornet ha salvat els mo-
bles d’aquest país, ha es-
tat la baula perduda en-
tre una tradició que arri-
bava fins a la Guerra Ci-
vil i que ha connectat
amb les generacions de
dramaturgs de les últi-
mes dècades, que estan
aconseguint ara admira-
ció internacional. Primer
va connectar amb la gene-
ració dels 90, Belbel, Cu-
nillé, i sobretot amb la
nova del segle XXI. D’una
manera o una altra, ell ha
estat el responsable del
seu èxit. Ha garantit els
estàndards fins i tot quan
escrivia per a la televisió.
I l’honra l’absoluta renún-
cia a repetir fórmules
d’èxit, no s’ha banalitzat
ni ha repetit mai una es-
tructura dramàtica, sem-
pre busca noves maneres
d’acostar-se a la realitat
escènica”.

“Premiar algú que només
és dramaturg és importan-
tíssim. En Benet és cons-
cient de ser la punta de
llança d’un moviment que a
finals dels vuitanta va co-
mençar amb força, com
n’havia tingut ja abans de
la Guerra Civil el teatre
català. Ell ha estat el resis-
tent. Als seixanta, quan
comença a escriure, el tea-
tre català està en retrocés.
Als setanta el panorama
millora, però és un teatre
de companyies. Ell insisteix
que el teatre és literatura,
que també es fa amb l’es-
criptura. Per això tots els
dramaturgs ens sentim or-
gullosos d’aquest premi i el
reconeixem com el pare, els
de la meva generació, o
l’avi, en el cas de Jordi Ca-
sanovas o Pere Riera. Perso-
nalment, m’he emocionat.
M’ha ensenyat l’ofici”.

Enhonora

El conseller Ferran Mascarell ajusta la corbata a Josep Maria Benet i Jornet a l’entrada del Palau

“Ha salvat els
mobles d’aquest país”

L’autor va preguntar
al públic si era just
que en 45 anys només
tres dones haguessin
rebut el premi

“Benet ha estat
el resistent”

Un guardó al teatre català

El dramaturg recull el
Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes al Palau

X. ALBERTÍ, nou director del TNC S. BELBEL, director del TNC

Cultura

BENETI
JORNET

Xavier Albertí

Sergi Belbel
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Eso que detestas en tu pareja, es lo
que no quieres ver de ti mism@.

Comissions SobrerasOtro artículo que dice que si quieres
salvar al mundo pases de oenegés y
te apuntes a Wall Street. Curioso.

Fernando Aramburu Escriptor

Bebió dos gin tonic, gin tonics,
gintonic, gintonics, gin-tonics,
gin-tonics... ¿Alguno se aclara,
ortográficamente hablando?

#tuitsdecultura

la seva generació, un escriptor
modernista fracassat que a més
s’arrossegava fins i tot davant
els seus coetanis fracassats. I va
recordar com Benet i Jornet,
en temps difícils per al teatre,
no va triomfar per vocació
–“no premiem vocacions”–, si-
nó per la seva obstinada persis-
tència. Una persistència que
també va agrair Muriel Casals:
“Ha escrit com si els obstacles
posats a la nostra cultura i llen-
gua poguessin ser superats

amb talent i tenacitat. I així ha
guanyat espais de llibertat i ens
ha ofert una obra que ens fa
pensar i ens commou”. Casals
també va recordar en el seu dis-
curs la lapao i la llei Wert i va
dir que cada vegada sónmés els
catalans disposats a “caminar
pacíficament cap a un horitzó
de llibertat nacional plena”.
L’acte va acabar amb la Coral
Cantiga i tots drets cantant Els
segadors. I peticions unànimes
d’“in-inde-independència”.c

Alejandro Jodorowsky Escriptor
@alejodorowsky

Sebastià Jovani Escriptor
@Sebastia_Jovani

Jordi Soler Escriptor
@jordisoler@FernandoAramburu

‘El carnatge’, avui“En Benet no només és
l’autor de teatre català més
persistent de la segona mei-
tat del segle XX i fins avui.
És un intel·lectual compro-
mès, i un professional de
l’escriptura que sempre ha
mostrat un gran respecte
per la tradició literària del
seu país. La seva extensa
dramatúrgia (la teatral i
l’audiovisual) ha estat, tan-
mateix, permeable a les
influències d’altres autors i
tradicions foranes. S’ha
sabut nodrir ininterrompu-
dament, i ha produït una
obra heterogènia en la for-
ma, però indiscutiblement
coherent pel que fa a te-
mes i discurs. I cuidant
sempre l’eina principal del
seu ofici: la llengua. La se-
va llengua: un català que a
través dels escenaris i les
pantalles s’ha anat norma-
litzant durant els darrers
40 anys. Els que fa que en
Benet i Jornet escriu sense
parar, dia sí dia també”.

H
e tornat a llegir El carnatge, la novel·la que Émile
Zola va publicar l’any 1871. Ja ho havia fet fa deu
anys, durant la tardor del 2002, quan va apa-
rèixer l’esplèndida traducció al català deMargari-

da Casacuberta, editada per Edicions de 1984. Ara ho he fet
amb ocasió d’una experiència pionera en una escola de nego-
cis: el primer “Taller d’humanitat(s)” que ha organitzat Esade
com a programa pilot i que, amb l’èxit que ha tingut, sembla
que tindrà continuïtat. Aquesta segona lectura, feta la prima-
vera del 2013, m’ha confirmat poderosament una sensació:
costa d’imaginar una lectura de ficció del segleXIX que tingui
una actualitat més extrema i inquietant, per entendre els orí-
gens de la crisi econòmica i financera actual, que aquesta no-
vel·la de Zola.
El carnatge està ambientada al París del segon imperi, quan

s’està demolint la ciutat medieval per iniciar el gran projecte
de la transformació de la ciutat, que la convertirà, de fet, en la
primera capital pròpiament moderna. Zola hi desplega una
estratègia narrativa, amb pretensions gairebé científiques, ba-
sada en l’observació minuciosa, la descripció detallada i la vo-
luntat de comprensió dels processos de gran abast que s’estan
produint davant dels seus ulls. I té la voluntat de descobrir,
“al fons del tràfec, un tremolor sord, una remor naixent de
peces de cent rals”. I què hi descobreix? Una societat en plena
descomposició, dissoluta i voluptuosa, promíscua i corrupta.
Una societat enfebrida fins a la follia per la carn i l’or, els
plaers i els negocis, el sexe i l’especulació.

Zola dibuixa, amb una
crueltat inclement, però
d’una esfereïdora actualitat,
una legió de personatges de
tota mena, des de construc-
tors o banquers fins a ins-
pectors municipals i polí-
tics, dedicats, en cos i àni-
ma, a l’engany i lamanipula-
ció, a l’ús privat d’informa-

cions públiques confidencials i al tràfic d’influències, i sobre-
tot a l’especulació: a generar diners i beneficis que multipli-
quen el valor de les coses existents gràcies a la seva circulació,
que n’augmenta el valor i el converteix en riquesa multiplica-
da. El resultat: un París que viu “la voràgine de la transforma-
ció, la febre del gaudi, l’encegament de despeses” i que s’abo-
ca, inexorablement, a l’abisme “d’un formidable dèficit que es
tracta de tapar en secret”. I què en resta, de tot plegat? “La
façana daurada d’un capital absent”.
Si voleu conèixer els orígens de la nissaga de llops depreda-

dors que ens han portat, també a nosaltres, al caire de l’abis-
me; si voleu endevinar l’avidesa i la voracitat amb què una
bèstia afamada, devoradora de carnatge, pot passar per sobre
de lleis, polítiques i valors ètics, en busca del màxim benefici;
si voleu saber fins a quins extrems de depravació pot conduir
la idiotesa moral i la incapacitat de jutjar sobre la bondat o
maldat de les accions... llegiu El carnatge. Descobrireu que el
2013 comença el 1871.

“En una cultura com la
nostra, on el corpus litera-
ri es pensa habitualment
en termes de novel·la o
poesia, que el premi se
l’endugui un dramaturg
que propaga la paraula
escrita en veu alta i a tra-
vés de veus diferents és
important, perquè la parau-
la al teatre continua sent
fonamental: transversal i
democràtica. I en el cas del
paper del teatre català en
la cultura catalana, en el
cas de Josep Maria Benet,
em sembla un acte de justí-
cia literària”

L’autormés
persistent

“És un acte de
justícia literària”

ÀLEX GARCÍA

P. RIERA, director teatral

Pere Riera

Zola dibuixa amb
crueltat una legió de
personatges dedicats
a l’especulació

LL. PASQUAL, director del Lliure

Lluís Pasqual

Xavier Antich


