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La filla de Benet i Jornet 
recorda el seu pare 
abans de l’alzheimer
A ‘Papitu. El somriure sota el bigoti’ 
repassa la vida del dramaturg català
Es tracta d’un llibre 
colpidor i emocionant 
que descobreix el llegat 
de Benet i Jornet, autor 
d’obres tan conegudes com 
‘Poblenou’ o ‘Nissaga de 
Poder’ .

Lleida
A. SÁNCHEZ
Carlota Benet, única filla del 
dramaturg Josep Maria Benet i 
Jornet, s’introdueix per prime-
ra vegada en l’escriptura amb la 
publicació de Papitu. El somriure 
sota el bigoti (Columna), un llibre 
emocionant i colpidor a través del 
qual coneixem la figura del seu 
pare, a qui l’alzheimer li va anar 
minvant la memòria progressi-
vament i també li va provocar un 
canvi en la seva personalitat i en 
el seu caràcter. 

Carlota, que ahir es trobava 
a Lleida promocionant el llibre, 
explica que en aquesta obra el 
lector descobrirà la vessant més 
personal del seu pare, amb anèc-
dotes i històries fins al moment 
desconegudes, un testimoni de la 
vivència de l’alzheimer i una his-
tòria humana d’un pare i una filla 
que s’estimen i els obstacles i les 

dificultats que es troben pel camí. 
“En el llibre parlo de temes com 
l’amor, la mort, la paternitat, la 
memòria o la pèrdua”, concreta. 

El llibre també és un recorre-
gut per les diferents fases de la 
malaltia, des que apareixen els 
primers símptomes fins al diag-
nòstic final, una etapa que se-
gons l’autora va ser dura i fins i 
tot i esquizofrènica. “Van ser uns 
anys molt difícils. Els metges no 
posaven nom als comportaments 
estranys del meu pare i deien que 
estava bé. Jo no ho entenia per-
què veia que la seva manera de 
fer i actuar no era normal. Va ser 
una etapa de molt desconcert, i 
fins que no se li va diagnosticar 
la malaltia, un camí llarg i dur”, 
relata.

Tot i centrar-se en l’alzheimer 
i en les seves conseqüències, el 

llibre també ens presenta anèc-
dotes divertides del dramaturg 
català. “El meu pare va acabar 
d’escriure El manuscrit d’Alí Bei, 
va pujar en un taxi i se’l va deixar. 
Li va explicar al seu gran amic Te-
renci Moix i ell va trobar la solu-
ció: va trucar a Encarna de No-
che, i al final el va recuperar. En 
canvi, amb el primer projecte 
de Poblenou, que també se’l va 
deixar en un taxi, no va tenir tan-
ta sort i no el va poder recuperar. 
Es va tancar a casa, davant l’or-
dinador, sense dormir durant un 
parell de dies, fins a tenir-lo aca-
bat”, explica.

En el llibre, l’autora també fic-
ciona parts de la realitat i imagina 
com seria la relació entre Benet 
i Jornet i el seu net. “Crec que li 
consentiria tot i mirarien pel·lícu-
les de ciència-ficció fins a les tan-
tes. S’ho passarien d’allò més bé”, 
relata. Carlota Benet, que sem-
pre havia afirmat que no escriuria 
una obra de creació pròpia, està 
preparant una novel·la de ficció 
plena de personatges femenins. 
La publicació forma part d’una 
sèrie d’activitats en homenatge a 
Benet i Jornet. Entre elles una ex-
posició a l’Institut de Teatre.

El llibre parla 
de temes com 
l’amor, la mort, 
o la pèrdua
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Una trentena de persones han 
assistit, fins al moment, al pri-
mer seminari-taller sobre edi-
ció digital a la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Lleida. 
Entre aquestes, professorat de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Pompeu Fabra, 
la UOC i la Universitat d’Alcalà 
d’Henares. La càtedra Màrius 
Torres ha convidat com a po-
nent un dels màxims experts 
europeus en humanitats i filo-
sofia digitals, el professor de la 
Università Roma Tre, Domenico 
Fiormonte. La primera part es 
va centrar en analitzar concep-
tes teòrics com ara la concen-
tració de la tecnologia i l’ame-
naça de les anomenades Big 
Five (Google, Apple, Amazon, 

Una trentena de persones 
participen al taller d’edició 
digital realitzat a la UdL
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El seminari 
finalitza avui 
amb un taller 
sobre l’assaig

El nou programa de l’Orfeó es va 
inaugurar ahir amb l’acte Home-
natge a la vida,  i la presentació 
de l’associació Respira Terres de 
Lleida. Una recent nascuda en-

titat laica i sense ànim de lucre, 
que té com a objectiu promoure 
i aportar consciència en els pro-
cessos d’acompanyament, de 
mort i de dol en la societat.

Respira Terres de Lleida obre 
la temporada de l’Orfeó
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Facebook i Microsoft), o canvi de 
format del coneixement, és a dir, 
el codi com a eina cultural. Fior-
monte es va mostrar crític amb 
la “utilització unitarista i unifor-
madora que fan els grans lobbies 
de poder” de les humanitats digi-
tals. El seminari acaba aquest di-
jous amb un taller d’edició digital 
sobre la construcció d’un assaig


