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Benet i Jornet  
en el teatre català contemporani.  
Amb la prèvia

per Enric Gallén

La concessió del Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes d’enguany a Josep M. Benet i Jornet ha significat 
un reconeixement no tan sols a una trajectòria intel-
lectual i literària, sinó també a un gènere, el dramàtic, 
que encarna un dels dramaturgs més singulars entre 
els que es donen a conèixer en la segona meitat del 
segle XX. Si bé entre els guardonats que van prece-
dir-lo hi ha també alguns escriptors que van escriure 
teatre, cap d’ells tanmateix no l’ha conreat d’una ma-
nera exclusiva ni tampoc amb la regularitat i la cons-
tància dels cinquanta anys de dedicació de Benet. Fem 
una mica d’història. Quan el 1970 li va ser concedit el 
Premi d’Honor, Oliver, un escriptor reconegut i res-
pectat com a model d’intel·lectual compromès amb el 
seu temps, ja havia abandonat l’escriptura dramàtica. 
Dos anys més tard, Espriu, que hi contribuïa amb dues 
obres originals —Antígona i Primera història d’Esther—, 
i la seva col·laboració estreta en els muntatges que, 
basats en textos narratius i poètics seus, Ricard Salvat 
va dirigir en el marc de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual. En relació amb els premis atorgats a Manuel de 
Pedrolo (1979), Mercè Rodoreda (1980), Xavier Ben-
guerel (1989), Antoni Cayrol (Jordi-Pere Cerdà) (1995), 
Josep Palau i Fabre (1999), Josep M. Espinàs (2002), 
Feliu Formosa (2005), Baltasar Porcel (2007), o la mos-
tra més puntual de Jaume Cabré (2010), es pot apreciar 
la subordinació de l’expressió dramàtica en favor de la 
prosa narrativa o la lírica amb matisos. El paper de Pe-
drolo, Cerdà, Porcel, Palau i Fabre i Espinàs en la reno-
vació de la literatura dramàtica catalana de postguerra 
no es pot negar, però tal vegada la producció de tots 
ells (llevat potser de la de Pedrolo) no es va dur a terme 
amb la voluntat de continuïtat, ni amb la tossuderia 
i l’exclusivitat d’escriure teatre, malgrat tot i tothom, 
com s’ha donat en Benet. Quant a Benguerel, la seva 
obra dramàtica va quedar estroncada després de 1939; 
la de Mercè Rodoreda no es va difondre essencialment, 
representada i publicada, fins després de la seva mort, 
i en el cas de Formosa la seva relació amb la literatura 

dramàtica se circumscriu bàsicament a l’activitat tra-
ductora i a les propostes de muntatges dramàtics de 
textos d’altri.

D’altra banda, Benet és el representant d’una ge-
neració d’escriptors nascuts en els últims anys de la 
guerra o en el primer franquisme, que ja havia estat 
reconeguda amb el Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes en l’àmbit de la prosa —Porcel, Cabré, Mira— 
i de la recerca —Solà, Massot—, però no en el de la 
poesia (si fem exclusió del polifacètic Formosa) o de 
la literatura dramàtica. Com és prou sabut, es tracta 
d’aquella colla d’escriptors i professionals de la nostra 
cultura, i de la literatura en particular, que van viure de 
prop les conseqüències de la voluntat de ruptura amb 
la tradició cultural catalana, i de substitució per l’es-
panyola, que van promoure els responsables polítics 
de la cultura franquista. El primer i essencial obstacle 
que tots van haver d’afrontar de manera immediata 
va ser el de l’accés al re/coneixement de la llengua i la 
tradició literàries pròpies. No va ser fàcil en un context 
exempt de llibertats, expressat en l’absència de l’en-
senyament públic de la llengua i la cultura catalanes 
en tots els nivells i àmbits, i en la manca de difusió 
àmplia i oberta de les iniciatives literàries en llengua 
catalana a través d’uns mitjans de comunicació majo-
ritaris en llengua espanyola durant una gran part del 
règim franquista.

Per als escriptors nascuts durant el primer fran-
quisme, el sentiment d’orfenesa i/o de desvinculació de 
les respectives inquietuds literàries va ser molt divers 
segons els gèneres i les biografies personals. Si el pes 
de la tradició poètica va ser present en tot moment en 
les diferents promocions de poetes de postguerra, no 
es pot dir el mateix pel que fa a la narrativa, rarament 
reivindicada més enllà de les inevitables referències al 
paper de Narcís Oller com a pare de la novel·la catalana 
moderna. Quant al teatre, la situació es va veure agreu-
jada, d’un costat, per les consideracions negatives d’un 
sector de la crítica i la intel·lectualitat catalanes cap a la 
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tradició vuitcentista, que procedien del temps d’entre-
guerres i es van extremar després de 1939. De l’altre, 
pel ressò social realment minso de les propostes dra-
màtiques més renovadores, però isolades, mitjançant 
plataformes vinculades especialment a un determinat 
teatre d’aficionats amb pretensions, o en funcions de 
teatre de cambra, com va ser l’Agrupació Dramàtica  
de Barcelona, posem per cas. De manera ben significativa, 
l’ADB va seleccionar en la seva programació alguns 
noms de la tradició clàssica com Rusiñol, Soldevila, Sa-
garra o Millàs-Raurell, i va representar alguns dels noms 
i dels textos teatrals més ambiciosos de postguerra com 
són Oliver, Espriu, Brossa o Pedrolo, o el jove Porcel. 
No obstant això, mai no es va arribar a fer el relleu ni es 
va establir l’autèntic pont de diàleg entre la tradició que 
encarnaven els autors vius més representatius de l’ADB 
i els més joves que començaven a emergir, poc abans 
que l’entitat es veiés obligada a interrompre les seves 
activitats, el mateix any en què Josep M. Benet i Jornet, 
un jove universitari de vint-i-tres anys, va guanyar el pri-
mer premi Josep M. de Sagarra amb Una vella, coneguda 
olor, un títol clarament deutor del reconeixement literari 
d’un dramaturg novell cap al poeta de Sinera.

De les beceroles i el temps de postguerra

Benet no és en absolut un exemple aïllat entre els es-
criptors nascuts durant el primer franquisme que van 
fer les seves beceroles en llengua espanyola. En el seu 
cas, es conserven alguns textos no publicats escrits 
en llengua espanyola fins a 1962, entre els quals vull 
destacar Un clavicordio en el piso de arriba (gener-agost 
1962), que va quedar finalista del IV concurs teatral 
d’«autores noveles» del Sindicato Español Universitario, 
que va premiar Un incidente sin importancia d’Antonio 
Martínez Ballesteros. Fins a l’escriptura d’Una vella, 
coneguda olor, quan ja es movia en el marc de la Uni-
versitat i de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, Benet 
anava assaborint i absorbint tota una sèrie d’obres dra-
màtiques de procedències i estils diversos sense gaires 
discriminacions ni limitacions.

La lectura dels textos publicats a la col·lecció «Tea-
tro» de l’Editorial Escelicer, la d’alguns autors estran-
gers en format d’Obres Completes i la dels que editava 
la revista «Primer Acto», tot plegat va contribuir a mo-
delar substancialment la vocació d’un aprenent d’es-
criptor inquiet i delerós de bastir la seva pròpia veu 
dramàtica. D’aquí ve que els textos conservats, però 
no publicats i escrits en llengua espanyola, ofereixin 
ressons i influxos ben diversos que poden abraçar el 
model de melodrama catòlic de postguerra, tot passant 

per Alejandro Casona, Jean Giraudoux, un cert exis-
tencialisme, Luigi Pirandello i fins al Pedrolo d’Homes 
i No, com a mostra.

Amb Una vella, coneguda olor, Benet emprèn una 
orientació decidida i traçada segons els paràmetres del 
teatre realista espanyol i nord-americà de postguerra; 
unes influències que van animar-lo a conrear un model 
de llengua literària, col·loquial i ben expressiva, i que va 
tenir una continuïtat immediata amb Fantasia per a un 
auxiliar administratiu (1964), guardonada amb el premi 
Bartomeu Ferrà (1967). Perquè, fins a la primera meitat 
dels anys cinquanta, el pes del teatre clàssic català en 
Benet va ser pràcticament nul, en contraposició amb 
les descobertes recents de Pedrolo i sobretot de Salva-
dor Espriu, en la representació dels textos dels quals 
per l’EADAG va participar. Les condicions artístiques 
sovint deficients en què es representava el teatre clàs-
sic català en l’àmbit professional no van ajudar ni van 
permetre tampoc que la primera generació d’escriptors 
formats durant el franquisme, que es delien a més per 
les noves i engrescadores propostes del teatre estranger 
en els primers anys seixanta, se sentissin cridats ni a 
reivindicar-lo ni a considerar-lo tampoc com un punt de 
partida inqüestionable per a les trajectòries dramatúrgi-
ques de cadascun. Pel que fa a Benet, va ser a partir de 
1965 quan Joaquim Molas va convidar-lo a accedir a un 
coneixement sistemàtic i crític de la literatura catalana 
moderna en participar com a alumne en els seminaris 
que Molas impartia als Estudis Universitaris Catalans 
de l’IEC, on Benet també va conèixer Xavier Fàbregas, 
que el va ajudar a completar l’aproximació més especí-
fica a la tradició dramàtica.

Un cop «descoberta» i «reconeguda» la tradició lite-
rària pròpia des d’una perspectiva acadèmica, Benet va 
continuar treballant per tal d’assolir un perfil personal 
com a autor dramàtic. Va deixar enrere els ressons i 
empremtes del teatre realista de postguerra, que s’ob-
serven a Una vella, coneguda olor i Fantasia per a un au-
xiliar administratiu, i va assumir de manera gradual els 
postulats d’un nou cànon teatral, el de Brecht i el teatre 
èpic, que treu el cap en la trilogia de Drudània —Can-
çons perdudes, Marc i Jofre i La nau (1965-1969)— fins a 
Berenàveu a les fosques (1971), la seva màxima expressió. 
El nou model dramàtic va tenir, però, un caràcter més 
col·lateral si es compara amb la influència del teatre 
realista de postguerra, que configura essencialment els 
primers textos de Benet.

Quan es va iniciar la dècada dels setanta, l’actitud 
de compromís i d’assumpció de Benet de la tradició 
dramàtica catalana era inequívoca, com van recollir 
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Guillem-Jordi Graells i Oriol Pi de Cabanyes a La gene-
ració literària dels 70: «Conec força bé la literatura del 
XIX i del XX. En teatre, m’agraden Guimerà, Rusiñol, 
Vilanova, Vallmitjana, Puig i Ferreter, Millàs-Raurell… 
Iglésias, tan bon home, em cau de les mans. El llen-
guatge teatral de Guimerà em sembla modèlic: agafeu, 
Mossèn Janot… Analitzeu únicament les primeres rè-
pliques de La filla del mar, ara que ha estat de moda.»

Que la tradició pròpia ja comptés aleshores i es 
pogués fondre sense problemes amb la doctrina de 
Brecht, Berenàveu a les fosques n’és justament la mos-

tra. Si Rusiñol va pretendre descriure a L’auca del senyor 
Esteve una determinada generació de barcelonins en el 
context de la modernització de la ciutat i el país a fi-
nal del segle XIX, Benet es va proposar analitzar amb 
uns nous procediments tècnics i formals l’acceptació 
submisa de la dictadura franquista d’un grup social re-
presentatiu que de jove va lluitar en el bàndol perdedor 
del conflicte bèl·lic. Com és prou sabut, malgrat la seva 
ambició artística, Berenàveu a les fosques no va obtenir 
el reconeixement de la crítica d’espectacles, quan es va 
estrenar al Teatre CAPSA en règim comercial el 1973. 

Amb Una vella, coneguda olor, Benet i Jornet emprèn una orientació decidida segons els paràmetres del teatre realista de postguerra.
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La decepció d’aquest muntatge va completar l’escassa 
fortuna que havien obtingut abans l’estrena circum-
stanciada i incompresa d’Una vella, coneguda olor, el 
1965, i la de La nau, el l970, totes dues al Teatre Romea.

Tossut, orgullós i gens disposat a llançar la tovallola, 
Benet va respondre amb una peça exigent, La desapari-
ció de Wendy, un contrapunt artístic escrit amb fermesa 
i ràbia que mostrava la influència de Primera història 
d’Esther, per neutralitzar l’opinió adversa, mentre en-
llestia Revolta de bruixes (1975), un text que pretenia 
cloure la seva concepció del realisme com a cosmovisió 
amb la utilització dels nous elements de distanciament 
procedents del model èpic, alhora que deixava oberta 
l’orientació de la seva futura producció dramàtica cap 
a uns nous camins, mancats encara d’una definició es-
tètica precisa.

El 1974 la situació de Josep M. Benet i Jornet com 
a dramaturg era ben crua. La seva presència en l’es-
cena professional o independent no s’havia pogut re-
gularitzar, com tampoc la dels seus companys de lleva, 
que patien les mateixes dificultats que ell de ser re-
presentats tant pel teatre professional com pels grups 
independents, una bona part dels quals s’abocaven a 
muntatges en què el text dramàtic tenia un caràcter 
subsidiari. Aquell mateix any 1974 es va commemorar 
el cinquantè aniversari de la mort d’Àngel Guimerà. 
Enmig de la ignorància i la desqualificació artística d’al-
guns professionals de la nostra cultura, en ser consul-
tats per la premsa sobre la vàlua i la vigència teatrals de 
Guimerà, Benet hi va respondre a «El Correo Catalán» 
amb un article, «Guimerà sin naftalina», que era una 
declaració de principis dels mèrits literaris del drama-
turg vuitcentista a càrrec d’un escriptor de teatre que 
s’identificava tant amb la tradició pròpia com amb la 
voluntat de connectar amb el teatre contemporani més 
renovador d’arreu. Amb un gest provocador i polèmic, 
un Benet en estat pur afirmava: «El localismo asfixiante, 
volviendo sobre sí mismo, satisfecho en la inoperancia de 
sus cuatro paredes, desemboca en el suicidio cultural, pero 
también conduce al suicidio la ignorancia de nuestra tra-
dición, y, en consecuencia, su desvalorización admitida de 
oídas, sin una revisión de las fuentes, aceptando prejuicios 
y clichés. Para entendernos, y es una simple imagen, tan 
provinciana sería la clientela que diese el tono a la librería 
Millà como la que se lo diese a la librería Letteradura. Y 
no darse cuenta de algo tan elemental es hacer oposiciones 
al ridículo.» Tradició i modernitat eren un Tot, com no 
s’hauria estat d’assentir J.V. Foix mateix, i hauria com-
partit el Joan Brossa de Calç i rajoles, un homenatge ex-
plícit a Ignasi Iglésias, escrit el 1963 i publicat el 1971.

Afany de persistència i renovació en el temps de la 

travessia del desert

Després d’enllestir Revolta de bruixes, i fins a la redacció 
de Desig (1989), Benet va escriure un total d’onze textos 
dramàtics de diversa índole, entre els quals els dedicats 
al teatre infantil. Del conjunt d’aquesta producció, vol-
dria fer ara i ací un parell de consideracions generals. 
La primera, Benet va reprendre el vessant realista del 
seu teatre, a cavall de l’òptica evocadora de Quan la ràdio 
parlava de Franco (1979), l’aproximació crítica de Baralla 
entre olors (1979), en què recuperava els protagonistes 
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d’Una vella, coneguda olor, i d’Ai, carai! (1986), una co-
mèdia agredolça que radiografiava la generació de l’au-
tor: «la que ha ocupat llocs de responsabilitat després 
del franquisme, però situant-la en relació amb la gene-
ració anterior i fins amb la posterior», segons paraules 
de Benet. La segona, la seva obstinació per continuar 
investigant nous codis i formes del llenguatge teatral es 
concreta en tres textos tan distints com La fageda (Apunt 
sobre la bellesa del temps-2) (1977), Descripció d’un paisatge 
(1978) i El manuscrit d’Alí Bei (1984). Si La fageda esdevé 
un exercici influït pel reconeixement de l’obra de Pinter, 

que reapareix amb molta més força a partir de Desig, 
Descripció d’un paisatge és un peça caracteritzada per 
una conscient teatralitat, en què, a partir del tema de la 
venjança d’Hècuba d’Eurípides, Benet trasllada l’acció a 
final dels anys setanta per exposar-hi una reflexió escèp-
tica en el context de l’anomenada transició democràtica 
sobre «la transformació de la societat i les estructures 
polítiques —la impossibilitat de mantenir-se amb les 
mans netes quan s’entra en el joc del poder— que es 
correspon molt bé amb els sentiments d’un sector de la 
intel·lectualitat espanyola de l’època», com molt bé va 

Amb Revolta de bruixes Benet clou l’etapa del realisme com a cosmovisió, amb nous elements de distanciament. (Foto: Barceló)
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anotar Rodolf Sirera. En un cert sentit, Descripció d’un 
paisatge ja apunta el tema posterior i central d’El ma-
nuscrit d’Alí Bei: la insatisfacció humana i el somni de 
l’Atlàntida; la nostàlgia d’allò que tal vegada no es pot 
assolir, que Benet ja havia exposat a La nau.

Supervivent d’un temps antic. Mestre i referent de 

la nova dramatúrgia catalana

Cinquanta anys després de l’escriptura d’Una vella, co-
neguda olor, en un context molt crític des del punt de 
vista social i econòmic i expectant des del polític, unes 
quantes coses han canviat a fi de bé en la situació pro-
fessional de Benet i de la literatura dramàtica catalana 
en general, malgrat la situació duríssima que viu l’es-
cena catalana en aquests precisos moments. No sense 
dificultats ni penes i treballs, la literatura dramàtica 
catalana ha assolit una presència cada cop més regular 
en l’escena professional, tot compartint la programació 
amb aportacions diverses d’altres cultures, en un equi-
libri a cops vacil·lant, però que sembla que s’allunyi 
cada cop més de la situació diglòssica en què el teatre 
català ha viscut al llarg de cent cinquanta anys.

En aquest marc, quina ha estat fins avui la trajectò-
ria dels companys de lleva de Josep M. Benet i Jornet, 
els autors dramàtics identificats com a membres de 
la «generació del premi Sagarra»? En revisar la situ-
ació individual de cadascun, sura desgraciadament 
una realitat cruel i amarada d’un tel de tristesa i pre-
ocupació, només vagament esmorteïda per la fortuna 
d’algun nom concret. D’entrada, cal lamentar la mort 
en la primera dècada del nou segle de Joan Soler i 
Antich (2007), Baltasar Porcel (2009), Jaume Me-
lendres (2009), Alexandre Ballester (2011), Jordi Tei-
xidor (2011) i Joan Colomines (2011), les quals s’han 
d’afegir a les predecessores de Xavier Romeu (1983), 
Alfred Badia (1994), Joaquim Vilà i Folch (1997), Car-
les Reig (2001) o Terenci Moix (2003). Alguns d’ells, 
certament, ja havien abandonat o arraconat de manera 
més o menys definitiva l’escriptura dramàtica molt de 
temps abans de la seva desaparició física, quan van 
centrar o orientar els seus interessos professionals 
cap a activitats diverses, no necessàriament vincula-
des a l’àmbit cultural. Tanmateix en els casos d’Ale-
xandre Ballester i Jordi Teixidor i Jaume Melendres, 
en menor grau, els esforços per mantenir-se actius 
com a dramaturgs fins a l’últim moment no es van 
veure recompensats per les possibilitats de comparei-
xença escènica. Entre els supervivents, la sort ha estat 
també ben diversa segons els casos. Si passem llista, 
Rodolf Sirera ho ha intentat, però les seves propostes 

rarament han aconseguit la brillantor escènica que es 
mereixen, si exceptuem alguns muntatges d’El verí del 
teatre, i en els últims temps s’ha dedicat sobretot a la 
feina d’adaptador teatral i guionista de sèries televi-
sives; Josep M. Muñoz Pujol va publicar un nou text, 
Tots els camins duen al llit de Venus (2009), però última-
ment ha conreat especialment l’escriptura narrativa de 
caràcter memorialista, amb El cant de les sirenes. Petita 
crònica del teatre independent a Catalunya (1955-1990) 
(2009) i El Clínic investigat. De la guerra civil a la de-
mocràcia (2013). Manuel Molins, molt actiu en els úl-
tims anys, tampoc no ha acabat de trobar el seu lloc en 
l’escena catalana, mentre que Ramon Gomis hi manté 
una relació de caràcter intermitent.

Sense cap mena de dubte, l’únic membre de la «ge-
neració del premi Sagarra» que ha acabat assolint una 
presència escènica més normalitzada i un reconeixe-
ment més explícit de crítica i públic ha estat Josep M. 
Benet i Jornet. Abans i després de la travessia del desert 
del teatre de text dels anys setanta i part dels vuitanta, 
ha continuat escrivint teatre. Malgrat que acostumi a 
fer gala de gandul i de proclamar a tort i a dret que no 
té personalitat pròpia, ha escrit un total de cinquanta 
obres originals de diferent format, amb textura, estil i 
estímuls diversos; una producció falcada amb les seves 
obsessions personals, que ha convertit en eixos temà-
tics centrals, i es caracteritza per una recerca tenaç de 
nous codis formals i expressius.

Si avui el reconforta sentir-se respectat pel públic 
lector/espectador, per la professió, i reconegut per 
l’Acadèmia i la crítica en termes globals, encara hi ha 
un fet que l’omple i l’enorgulleix molt més, el d’ha-
ver establert una relació autèntica i fluida, de respecte 
i reconeixement mutus, amb els autors i les autores 
més joves que ell. Aquella baula que es va trencar mal-
auradament entre la generació anterior i la seva s’ha 
recompost. Cinquanta anys després de la concessió del 
premi Josep M. de Sagarra, el mestratge de Josep M. 
Benet i Jornet s’ha fet molts cops explícit en les mani-
festacions dels autors i autores més joves que s’hi han 
referit. El reconeixement professional al lloc d’honor 
que avui ocupa Josep M. Benet i Jornet en el teatre ca-
talà ha quedat confirmat amb la creació de la Fundació 
Sala Beckett, que presideix, formada per dotze drama-
turgs més de diverses edats i procedències. Si el seu 
mestratge és ben servit i acollit, és bo remarcar també 
que ell mateix es considera un «alumne» més que en-
cara ambiciona saber-ho tot sobre el funcionament de 
la condició humana i desitja aprendre de tothom i dels 
més joves, en particular i sense distincions.

*
Bones festes

Nadal!
Ara ve Nadal 
Christian Inaraja

Els reis de l’Orient 
Carles Ballesteros

El conillet Benet fa la carta als Reis

Christian Inaraja

El conillet Benet té feina: ha d’escriure 
la carta als Reis. Ja sap què vol demanar!

Pintem el Nadal

Montse Ginesta

Dibuixos per pintar de les nostres tradicions nadalenques. Cada dibuix va acompanyat d’un rodolí, i 
si els llegiu tots seguits formareu un poema que podreu recitar a taula el dia de Nadal. També podeu 
retallar cada dibuix per la línia de punts i enfilar les rodones amb una cinta. Així obtindreu una garlanda 
molt original per a decorar l’avet o la porta de casa.

En un poble de pessebre

Núria Mañé - Montse Fransoy

de * novetat

*
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