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E
l Premi d’Honor
de lesLletresCata-
lanes s’obre al tea-
tre amb el guardó
concedit ahir a
l’obra de Josep

Maria i Jornet, de 72 anys. El dra-
maturg té una trentena d’obres a
l’esquena i una peça actualment
en cartellera, Com dir-ho?, al tea-
tre Almeria de Gràcia.
“Fins ara s’havien premiat au-

tors que escrivien teatre, com
Feliu Formosa, Oliver, Espriu i
d’altres, però no encara un autor
que només escriu teatre. Estic
molt satisfet que ara s’hagi rectifi-
cat”, comentava alegre Benet i
Jornet. Mentre que el premi No-
bel de Literatura té molts drama-
turgs entre els seus guardonats,
no era aquest el cas del premi
més important de les lletres cata-

lanes en les quaranta-quatre edi-
cions anteriors. “Jo crec –diu Be-
net i Jornet– que els catedràtics
anaven a veure pintura, dansa o
música, però cap d’ells no estava
obligat a anar al teatre. Ara això
ha canviat i sí que hi van. Penso
que l’error era que vinculaven te-
atre amb espectacle, quan el tea-
tre és literatura dramàtica”. Be-
net, que va dir als periodistes que
tothom el coneixia com a Pepitu,
ha subratllat que mai no sabrà si
el que ha escrit té qualitat o no,
però es dóna per satisfet si el Pre-
mi d’Honor serveix de reconeixe-
ment “al teatre català, que ha ha-
gut de lluitar molt per sobreviu-
re, amb cert menyspreu durant
molts anys”. Avui, va dir, el teatre
català “està en el millor moment
de la seva història, tant pels ac-
tors com pels textos i les direcci-
ons escèniques. Podem anar amb
la cara ben alta per tot el món i
Catalunya avui és al mapa euro-

peu i americà, sobretot a l’Amèri-
ca del Sud”.
El teatre català té molts regis-

tres i el jurat ha premiat una estè-
tica molt concreta. “Ami m’agra-
da tota mena de teatre sempre
que estigui ben fet, ja sigui
vodevil, comèdia o sense text.
Ara queda clar que el teatre for-
ma part de la cultura”, va dir el
guardonat.
Benet i Jornet va debutar el

1964 amb Una vella, coneguda
olor. “Era un temps en què tot-
hom estava influït per Brecht. Jo
vaig estar influït per ell, però
molt poc temps. Als 36 o 37 anys
vaig quedar enlluernat per Ha-
rold Pinter. També m’han influït
Buero Vallejo, el menys realista
dels realistes; Eugene O’Neill i,
sobretot, Àngel Guimerà. Exis-
teix el clixé d’unGuimerà anacrò-
nic, però és un clixé fals. És un
autor que segueix molt viu”.
El dramaturg té una visió molt

Josep Maria Benet i Jornet va
escriure Una vella, coneguda
olor el 1963. amb 22 anys.
L’obra se centra en la Barcelo-
na dels anys seixanta, en un
pati de veïns del Raval. La pro-
tagonista és la jove Maria, que
apareixerà també a Batalla en-
tre olors (1979) i Olors (1998).

Berenàveu a les fosques (1971)
retrocedeix fins a l’Espanya
dels anys cinquanta. Set perso-
natges obrers, veïns del Raval,
permeten a Benet i Jornet fer
una anàlisi de l’acceptació del
règim dictatorial durant la post-
guerra i de la manera diferent
de viure una mateixa època.

Revolta de bruixes (1975) és la
història d’una nit en la vida de
sis dones treballadores que
s’uneixen per fer una reclama-
ció salarial al vigilant de l’em-
presa on treballen netejant. És
una història sobre els conflic-
tes col·lectius enfrontats als
individuals i sobre les pors.

La seva obra teatral també té
marcats tons narratius, com és
el cas de Descripció d’un paisat-
ge (1978), una obra amb influ-
ència de la Primera història
d’Esther (Espriu) sobre la ven-
jança de dues germanes, que
serveix al dramaturg d’excusa
per atacar el poder totalitari.

Una de les seves obres més
reeixides és Desig (1989), en
què indaga en la condició hu-
mana a mesura que exposa la
seva visió sobre les passions i
sentiments com a via per asso-
lir un estat de felicitat absolu-
ta, tot des d’un punt de vista
intencionadament distanciat.

Les campanes dels temples
teatrals del país fa 24 hores
que repiquen sense parar. A la
fi un dramaturg autòcton puja
a l’Olimp dels escriptors me-
reixedors del màxim honor
de les lletres catalanes. Benet i
Jornet em feia pensar ahir en
el gran Harold Pinter el dia
que fou investit Nobel de Lite-
ratura. Darrere del teatre, dar-
rere d’aquesta cerimònia acolo-
rida, sovint menystinguda, on
uns còmics intenten fer reviu-
re una història de veritat o de
mentida –sense exigir l’esforç
de la imaginació, ben cert, que

reclama el llibre–, darrere els
esgarips de la tragèdia o les
facècies de la farsa, el jurat ha
volgut recordar que hi ha sem-
pre un escriptor. El tribunal
ha subratllat l’extensió de
l’obra dramàtica de l’autor,
travessada de dalt a baix per
una estricta coherència. Si ho
hagués fet per “l’extraordinà-
ria qualitat” dels textos dramà-
tics de l’autor, llençant-se pel
pendent ditiràmbic, hauria
desfigurat la personalitat i
l’obra del guardonat, i el ma-
teix Benet hauria rebut els
elogis com una frivolitat proto-
col·lària. El premiat no s’ha
cansat de dir que no es consi-
dera cap geni, que sempre
queda insatisfet de l’última
obra escrita, que el que comp-

ta és el treball constant, tenaç,
la voluntat indefugible d’acon-
seguir una peça teatral cada
vegada millor.
El 1963 Benet guanyava la

primera convocatòria del pre-
mi Josep Maria de Sagarra
amb Una vella, coneguda olor i
esdevenia la figura capdavante-
ra de tota una generació. Ads-
crit al realisme històric, hege-
mònic als anys seixanta, repre-
senta l’intent primer i més
reexit de posar un segell de
modernitat a la producció
dramàtica autòctona. I una
trentena de textos teatrals i
alguns dels seus guions per a
la televisió han anat posant
al dia aquesta patent valuosa,
que ha exercit una influència
decisiva en els nous autors.

Obres destacades

Honest, insatisfet, constant

El màxim reconeixement literari arriba als textos teatrals

Joan-Anton Benach

Cultura

Premial teatre
deBenet iJornet
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