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Destaquem: 
 

 
Títol: Josep M. Benet i Jornet: 1963/2010 
Autor/a: Josep M. Benet i Jornet 
Editorial: Arola Editors, 2019 
Sinopsi: Aquest volum aplega una selecció molt 
significativa de l’obra teatral de Josep M. Benet i 
Jornet, sense comptar el seu teatre per a un 
públic jove ni les adaptacions. El títols recollits 
són: 
Una vella, coneguda, olor; Fantasia per a un 
auxiliar administratiu; Marc i Jofre; L’ocell 
fènix a Catalunya o Alguns papers de l’auca; 
Berenàveu a les fosques; La desaparició de 
Wendy; Revolta de bruixes; Descripció d’un 
paisatge; El manuscrit d’Alí Bei; Ai, carai!; 
Desig; E. R.; Fugaç; Alopècia; Testament; El 
gos del tinent; Olors; Això, a un fill, no se li 
fa; L’habitació del nen; Salamandra; 
Soterrani; Dues dones que ballen; Com dir-
ho; Apunts sobre la bellesa del temps; 
Recull de pròlegs i notes  

A través d’aquests textos es pot resseguir l’evolució de l’autor cap a la construcció i 
consolidació d’una veu pròpia. Josep Maria Benet i Jornet (1940), autor de més de 
cinquanta textos teatrals, considerat un dels escriptors teatrals més importants del 
nostre país, ha estat guardonat, entre molts altres premis, amb el Nacional d’Arts 
Escèniques (Generalitat de Catalunya) i el Nacional de Literatura Dramàtica 
(Ministeri de Cultura). La seva obra s’ha traduït, publicat i estrenat en diverses 
llengües d’arreu d’Europa. 

 

Al 2015 es va fer públic que J.M. Benet i Jornet patia Alzheimer. 
Al llibre Papitu: el somriure sota el bigoti, Carlota Benet, fa 
un repàs de la vida del seu pare. Un llibre emocionant i colpidor 
que ens deixa una petja en la memòria, la fràgil memòria que 
l’Alzheimer pot arribar a fer miques. En aquestes pàgines es 
parla del Papitu, del seu somriure murri i de l’immens llegat 
literari que ens ha deixat. 


