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El TNC homenatja 
Benet i Jornet
3L’autor compleix 75 anys lluitant contra l’Alzheimer

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

Josep Maria Benet i Jornet (Barce
lona, 1940) compleix 75 anys, ani
versari que coincideix amb una tris
ta notícia: l’autor teatral, una de les 

figures clau de la dramatúrgia cata
lana contemporània, pateix Alzhei
mer. L’assenyalada data i la valentia 
amb què s’enfronta a la malaltia –
no para de donar ànims als que l’en
volten i als que tenen la seva matei

xa afecció, i té clara la seva intenció 
d’intervenir per conscienciar la so
cietat de la necessitat de seguir in
vestigant– han portat el Teatre Na
cional de Catalunya (TNC) a prepa
rar una celebració institucional per 
celebrar l’efemèride.     
 L’homenatge tindrà lloc el 16 de 
juny a les 20.00 hores al teatre ca
talà i comptarà amb un reconeixe
ment a tota la seva obra dramàti
ca amb la lectura d’una selecció de 
fragments d’alguns els seus textos 
creats durant els més de 50 anys de
dicats a l’escriptura. Papitu, apel
latiu amb què a Benet i Jornet li 
agrada ser anomenat, va caure se
duït pel verí del teatre després d’un 
breu pas per la universitat per es
tudiar Filosofia i Lletres. Però la se
va atracció per l’escena no va arri
bar ni com a actor ni com a direc
tor, sinó com a dramaturg. Es va 
donar a conèixer amb Una vella, co-
neguda olor (1964), peça amb la qual 
el 1963 va guanyar el premi Josep 

Maria de Sagarra. Després van ve
nir, entre altres, les seves obres Be-
renàveu a les fosques (1972), El manus-
crit d’Ali Bei (1988), Desig (1991), E. R. 
(Premio Nacional de Teatro, 1995), 
Testament (1997), Olors (2000) i Sala-
mandra (2005). 

GUIONISTA DE TELEVISIÓ / Però Benet i 
Jornet, Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes el 2013, no només és un 
autor teatral en què es reflecteixen 
molts dels dramaturgs actuals, la 
seva especialitat també ha sigut la 
ficció televisiva, apartat en què es 
va introduir quan treballar com a 
guionista o creador de serials no es
tava tan ben vist com en l’actuali
tat. Així va debutar en la televisió 
amb Poble Nou, i després va interve
nir en sèries com Nissaga de poder, La-
berint d’ombres, El cor de la ciutat, Vent-
delplà, Amar en tiempos revueltos i La 
señora. 
 Mercè Arànega, Clàudia Beni
to, Jordi Boixaderas, Pep Cruz, Sa
ra Espígul, Anna Güell, Mont Plans, 
Cesca Piñón, David Selvas, Lluís So
ler i Pau Vinyals, sota la direcció de 
Lourdes Barba, Sergi Belbel, Xavier 
Albertí i Toni Casares, s’encarrega
ran de la lectura dels textos en l’ho
menatge de dimarts. Després hi 
haurà pastís amb 75 espelmes. H

RECONEIXEMENT D’UN DELS GRANS DEL TEATRE CATALÀ

33 Benet i Jornet, al rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. 
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Actors i directors 
participaran en la lectura 
dramatitzada d’alguns 
fragments de les seves 
principals obres


