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L’OBRA TEATRAL DE J.M. BENET I JORNET I LA SEUA RELACIÓ AMB EL MÓN 
AUDIOVISUAL 

 
Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 1940) ha esdevingut l’autor més rellevant del 

teatre actual català; és un escriptor que aconsegueix estrenar quasi tot allò que escriu. Fascinat 
pel teatre ja des de ben jove, Benet i Jornet ha convertit el món escènic en la seva gran passió. 
Als 23 anys s’estrenà com autor dramàtic amb Una vella, coneguda olor (1964), obra que havia 
obtingut el premi Josep M. de Sagarra el 1963 i on l’autor exposava, amb versemblança, com 
era la societat barcelonina de postguerra; encetaria així una etapa de teatre realista, que s’ha 
considerat d’aprenentatge, amb el predomini d’una mateixa temàtica de fons: l’individu en la 
societat condicionada després del 1939.  

El 1970 publica conjuntament Fantasia per a un auxiliar administratiu i Cançons perdudes, a 
la qual han seguit fins avui una quarantena de peces teatrals.  

D’aquestes primeres produccions de to realista i sobre la problemàtica col·lectiva, 
destaca Berenàveu a les fosques (1972) on Benet incideix en la intimitat d’uns personatges de 
postguerra; però serà amb Revolta de bruixes (1976) quan la seua obra adoptarà un to més 
simbòlic; l’obra planteja un combat ideològic que enfronta un grup de dones amb el vigilant de 
l'empresa per a la qual treballen. D'altra banda, la reivindicació posa en evidència el conflicte 
interior dels personatges: la manca de coratge per viure i afrontar les seves circumstàncies.  

Dos anys abans, amb La desaparició de Wendy (1974) Benet enceta una etapa important 
dedicada al teatre infantil i juvenil que no abandonaria mai; en l’obra, l'autor fa un recorregut 
pervers pel món de la infantesa, tot barrejant els mites de Peter Pan i de la Ventafocs, i ens 
presenta un monstre tendre i patètic a la vegada, un home que no ha volgut créixer. Li 
seguirien, entre d’altres, Taller de fantasia (La nit de les joguines) (1976), que incloïa Supertot, una 
obra estrenada el 1972, Helena a l'illa del baró Zodíac (1977) o El somni de Bagdad (1977); en totes 
elles veiem la influència del món del còmic i de la literatura fantàstica. 

L’obra de Benet i Jornet té, a més, una altra particularitat significativa: abans de ser 
publicada, en moltes ocasions ja és estrenada per grups o companyies que tenen un pes 
important dins el panorama teatral català. Així, per exemple, el 1989 s’estrena Ai, carai!, al 
Teatre Lliure, i el 1991, Desig al Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya, dirigida per 
un jove Sergi Belbel que s’ha convertit en un dels valors més significatius del nostre teatre 
contemporani. En aquesta dècada obté nombrosos guardons com el Premio Nacional de Teatro 
(1995) amb E.R., estrenada al Teatre Lliure (1994) i duta al cinema per Ventura Pons (Actrius, 
1996). Ara, el seu teatre evoluciona cap a temàtiques més íntimes i existencials: Desig (1989), 
Fugaç (1994) i Testament (1996), portada al cine amb el títol d’Amic / Amat en una adaptació 
lliure feta per Ventura Pons el 1998.   

En la darrera dècada la producció de Benet i Jornet inclou obres destacades on clou 
alguns dels temes encetats anteriorment. Olors, dirigida per Mario Gas (TNC, 2000), tancarà la 
trilogia que havia encetat amb la seua primera obra i que continuà amb Baralla entre olors. La 
història de Maria, la peixatera de Una vella, coneguda olor, ha passat per diverses etapes i, 
després del seu èxit personal, torna al barri del Raval que ens mostra els canvis experimentats 
en els últims anys, l’envelliment del barri i la transformació que porten els nous emigrants que 
hi viuen. En Això, a un fill, no se li fa( 2002) es retrata un món sense consciència de mal i mostra 
alguns dels comportaments més salvatges de la societat contemporània. L'habitació del nen: les 
tretze de la nit (Teatre Lliure, 2003) és una obra inquietant sobre les relacions de parella i l'amor 
filial. Un drama que divideix lectors i espectadors en dos bàndols irreconciliables fins al final.  

Una de les seues darreres estrenes ha estat l’obra Soterrani, una peça en la qual l'humor 
predomina per sobre de totes les coses i que exigeix un posicionament per part de l'espectador. 
Gairebé complementària de l’anterior, la temporada 2010-2011 estrenarà el drama Dues dones 
que ballen, un text per a dues grans actrius que han d’explicar-nos la relació accidental de dues 
dones, entre la maduresa i la vellesa, que conversen i que descobriran que la seva misèria té 
una arrel comuna: la indiferència que les rodeja.  



El treball creatiu de Benet i Jornet no s’acaba ací, a més de l’assaig i la crítica literària, des 
dels anys setanta col·labora amb la televisió on ha demostrat la seva capacitat d’adaptar-se 
amb encert al gran públic amb sèries de llarga durada. Aquesta col·laboració, que començà a 
TV3, ha aconseguit generar una forta competència amb els serials sud-americans; l’augment 
diari de l’audiència ha estat un fenomen pioner en l’estat espanyol. El seu treball com a 
guionista de la major part dels serials produïts per Televisió de Catalunya ha donat èxits com 
Poble Nou (1992-95), Rosa (1995-96), Nissaga de poder (1992-95), Nissaga, l'herència (1999), Laberint 
d’ombres (1998-00), El cor de la ciutat, i Vent del pla (2005-10). Cada vegada els serials són més 
complexos i l’últim té una pàgina web interactiva en la xarxa d’internet on el públic opina i pot 
visionar els capítols que desitge de qualsevol de les set temporades.  

La col·laboració amb d’altres autors com Rodolf Sirera ha donat fruit en la sèrie Amar en 
tiempos revueltos que emet RTVE des de fa cinc temporades en el primer canal de televisió. Per 
primera vegada la sèrie ens conta la postguerra des de la vessant dels perdedors que malviuen 
en un barri humil de Madrid. La sèrie també té una web on, de vegades, es fan enquestes sobre 
els personatges i esdeveniments futurs. El resultat obtingut pot ser aprofitat posteriorment 
pels guionistes si els interessa per a la trama.  

 L’escriptura es veu reforçada per les noves tecnologies i la relació escriptor espectador 
esdevé, en ocasions, distinta, però Benet i Jornet mai no ha deixat de tractar el tema que el 
portà al teatre, el de les persones condicionades per la Guerra Civil i les conseqüències que 
tingué aquell enfrontament per als ciutadans en funció dels resultats finals.  
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