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‘Cuiner’ de telenovel·les

A
la cuina d’en Papitu Be-
net es va cuinar l’any 
1993 Poble Nou, la prime-
ra telenovel·la catalana. 

Una aventura agosarada i incerta 
que des d’aleshores ha nodrit amb 
milers d’històries les sobretaules 
dels espectadors d’aquest país. Ara 
farà 20 anys, en Josep Maria Benet 
i Jornet va acceptar capitanejar 
una empresa arriscada: escriure la 
primera ficció diària per a la televi-
sió a Catalunya. No fou un encàr-
rec fàcil, calia crear des del no-res 

les bases d’un imaginari col·lectiu 
sòlid, reconeixible i que fos emoti-
vament proper. Calia dotar les histò-
ries d’una versemblança innovado-
ra, sense tenir precedents cinemato-
gràfics, sense tenir referents do- 
cumentals. Era necessari reflectir el 
sentiment i el pensament d’una 
gent, els ciutadans de Catalunya, 
sense veu ni cara. A manca d’un cine 
referencial, la pedra de toc de la fic-
ció televisiva va ser el teatre. ¿I qui 
millor que un autor teatral versàtil, 
estimat, que havia demostrat amb 
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Premi d’Honor 
als 50 anys de 
teatre del ‘Papitu’
3 El dramaturg i creador televisiu Josep Maria Benet
i Jornet aconsegueix el guardó d’Òmnium Cultural
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Q
ue un dramaturg recone-
gut i un pioner de la fic-
ció televisiva en català 
com Josep Maria Benet i 

Jornet rebi el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes després de 50 anys 
de carrera cau pel seu propi pes, en-
cara que l’interessat es confessi co-
quetament «perplex» per la distin-
ció. Així, pot resultar estrany que 
fins en tres ocasions, davant la prem-
sa, recordés ahir els moments en 
què va ser criticat o menysvalorat, 
ell personalment o el teatre català 
en bloc. O que preferís passar de 
puntetes (com va fer en el seu llibre 
de records, Material d’enderroc), sobre 
el seu treball a la televisió, per defi-
nir-se gairebé exclusivament com a 
autor teatral. Però és que hi ha feri-
des que el temps no arriba a curar, 
encara que els guardons i el reconei-
xement dels col·legues i del públic 
hi ajudin. Com aquells anys, dels 60 
als 80, en què els autors de teatre de 
text van passar un purgatori, o els 
moments en què escriure culebrons 
televisius semblava per a alguns un 
descrèdit infamant.
 Per la presidenta d’Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, el Premi d’Ho-
nor que ahir es va fer públic i que 
s’entregarà l’11 de juny al Palau de 
la Música reconeix «un home de te-
atre» que és un «referent», ja que «el 
teatre, i també el teatre que arriba a 
la gent a través de la televisió, és es-
pecialment important en la confor-
mació de les nostres idees».

EL TEATRE I LA TELEVISIÓ / Benet i Jornet 
va dedicar ahir el guardó al teatre ca-
talà, que malgrat que ara «està en el 
millor moment de la seva història», 
segons la seva opinió abans d’arri-
bar a aquest nivell de prestigi públic 
«ha hagut de lluitar molt per sobre-
viure, i ha patit menyspreu a la ma-
teixa Catalunya». «Sento passió pel 
teatre, és el que ha donat sentit a la 
meva vida, si és que la vida té sentit», 
va afegir.
 Va ser Josep Maria Puyal, en re-
presentació del jurat, qui més va 
destacar ahir a la seu d’Òmnium el 
paper de Benet i Jornet en el desen-
volupament de l’escola de ficció te-
levisiva a Catalunya: «Sent cultural-
ment digne, ha estat capaç de captar 

enormes territoris d’audiència mas-
siva. Forma part de la nostra memò-
ria col·lectiva i personal». En corres-
pondència, Benet i Jornet es va limi-
tar ahir a parlar d’aquesta faceta de 
la seva obra com d’una forma d’arri-
bar al gran públic en català i va rela-
tivitzar el seu paper com a autor te-
levisiu, a diferència de la seva relació 
amb els textos teatrals: «No es pot dir 
que res del que he escrit per a tele-
visió sigui meu. Sovint s’oblida que 
aquestes coses són col·lectives».
  Recordant diversos passatges 
de les memòries de Benet i Jornet, i 
els seus modestos orígens familiars 
en una família de la Ronda de Sant 
Antoni, com a lector de tebeos i li-
teratura popular fins que va inter-
venir el magisteri de Joaquim Mo-
las, Puyal va sostenir que ha arribat 
el temps de parlar, més que del Pa-
pitu [el malnom amb què el conei-
xen els seus amics i col·legues des 
de la joventut] «del senyor Josep 
Maria Benet i Jornet». «Em sento 
molt més Papitu que Josep Maria Be-
net i Jornet. Em sento i em sentiré 
sempre aquest nano de la Ronda», 
va respondre ahir el guardonat. I en 
la mateixa línia d’humilitat, en re-
ferència a la seva relació amb les no-
ves generacions del teatre català, Be-
net i Jornet va assegurar que no és el 
seu mestre, sinó que és ell qui aprèn 
d’autors com Sergi Belbel.

LES OBRES / Benet i Jornet (Barcelona, 
1940) es va donar a conèixer amb 
l’obra Una vella, coneguda olor (1964), 
amb què l’any anterior havia gua-
nyat el premi Josep Maria de Sagar-
ra. Entre les seves obres destaquen 
Berenàveu 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). Entre els serials tele-
visius en què ha intervingut com a 
creador o guionista figuren Poble 
Nou, Nissaga de poder, Laberint d’om-
bres, El cor de la ciutat, Ventdelplà, Amar 
en tiempos revueltos i La señora. Actual-
ment té en cartell l’obra Com dir-ho? 
a l’Almeria Teatre.
 El Premi d’Honor s’ha concedit 
fins ara a tres autors una part de 
l’obra dels quals s’ha desenvolupat 
en el camp del teatre: Joan Oliver el 
1970, Salvador Espriu el 1972 i Feliu 
Formosa el 2005. H
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‘TESTAMENT’ 3 Jordi Boixaderas i Lluís Soler en l’obra que va ser 
portada al cine per Ventura Pons amb el títol d’‘Amic / Amat’.

Josep Maria Benet i Jornet, 
ahir a la seu d’Òmnium Cultural.

les sèries

POBLE NOU El barri barcelo-
ní va donar nom, el 1994, al primer 
culebró català a TV-3.

NISSAGA DE PODER 
Falcon Crest a la catalana, amb 
intrigues i incest al Penedès.

LABERINT D’OMBRES Els 
Pedròs i els Aymerich van airejar 
els draps el bruts del 1998 al 2000.

EL COR DE LA CIUTAT 
La sèrie de més èxit: 2.000 capí-
tols amb el cor encongit.

VENTDELPLÀ Vides de po-
ble que van acaparar les audièn-
cies entre el 2005 i el 2010. 

Reconeixement a una carrera a cavall entre els escenaris i la pantalla


