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Carlota Benet dedica al seu pare 'Papitu. El
somriure sota el bigoti'

Títol: Europa Espanya Català

Carola Benet, filla de Josep Maria Benet i Jornet, ha volgut explicar-los la seva relació amb el seu
pare tot fent-li un preciós homenatge amb el,llibe Papitu. El somriure sota el bigoti, editat per
Columna. Un llibre emocionant i colpidor que ens deixa una petja en la memòria, la fràgil memòria
que l'Alzheimer pot arribar a fer miques, i que, fins a l'últim batec, és inesborrable. En aquestes
pàgines intenses es parla del Papitu, del seu somriure murri i de l'immens llegat literari que ens ha
deixat.

L'obra parteix d'un article publicat al diari Ara on parlaven Carlota Benet i Cristina Maragall, la filla
de Pasqual Maragall, també afectat d'Alzheimer. Edicions 62, en veure en la notícia, va proposar a
Carlota la possibilitat d'explicar-ho en un llibre. Un cop fet realitat, l'obra s'endinsa en la veu
literària de Benet i Jornet i, alhora, en l'aspecte més quotidià, combinant el mon de fantasia que
compartien pare i filla amb algun record "inventat". Mostra alhora un recorregut per les diferents
fases de la malaltia, "una decadència amb moments de felicitat,la màgia del dia a dia", ha dit
l'autora, que ha explicat que el fet de documentar-se rellegint l'obra del seu pare, li ha permès
retrobar-se amb ell,des d'una visió, ara, de persona adulta. Una manera de buscar en la memòria,
per atrapar imatges del passat perquè ja no s'escapin mai més.

I és que el vincle entre la Carlota i en Papitu era molt fort, fins que la malaltia es va ficar enmig per
canviar la relació: "Quan et toca viure una experiència com aquesta no ho vols acceptar. Escriure
m'ha servit per apaivagar l'amargura i recordar tot el bo que hem viscut junts." A la presentació ha
destacat frases com "El meu pare era el seu teatre" i ha descrit en Papitu, que és com
l'anomenava tot el seu entorn i ella mateixa, com una persona molt exigent i estricte en la feina i
en la vida.

Sergi Belbel escriu al Pròleg:

«Els records amb prou feines esbossats en la memòria dels amics, no arribaran mai a explicar del
tot la personalitat d'en Benet i Jornet, d'en Josep Maria, del Papitu, el pare, l'autor, el guionista,
l'amic, el padrí, el company, el rialler, el rondinaire, el tafaner, l'apassionat, el jovenívol, el
sorneguer, el fosc, el lluminós.»

SERGI BELBEL

Coincidint amb la presentació del llibre, a l'entrada de l'Institut del Teatre es pot veure la
reproducció del passadís de casa de Josep Maria Benet i Jornet, on l'autor té exposada una
collecció de cartells de les diferents representacions que s'han fet arreu dels seus textos. Els
cartells exposats recorden algunes de les seves obres.

Josep M. Benet i Jornet va néixer a Barcelona el 1940 en plena postguerra. El 1963 va guanyar el
Premi Josep M. de Sagarra amb Una vella, coneguda olor i des de llavors fins que li van
diagnosticar l'Alzheimer el 2014, no va parar mai d'escriure. Va ser autor d'uns cinquanta textos
teatrals, gairebé tots estrenats, i va obtenir nombrosos guardons, el darrer el Premi d'Honor de les
Lletres Catalanes el 2013. Per altra banda, encara és recordat com a guionista de serials com ara
Poble Nou, Nissaga de poder, Laberint d'ombres i Amar en tiempos revueltos.

Carlota Benet va néixer el 1981 a Barcelona. Va estudiar Filologia Catalana i ha viscut als Estats
Units durant cinc anys donant classes de català i castellà. Va acabar la seva tesi doctoral (La



imatge dels Estats Units en la literatura catalana contemporània) el 2016 i en l'actualitat és
professora a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de Lleida. Sempre havia
afirmat que mai escriuria una obra de creació i ara se'n desdiu.


