
“L’excepcional no és tant el 
meu pare, és qualsevol 

relació entre pares i fills”

CARLOTA BENET | Publica ‘Papitu. El somriure sota el bigoti’ (Columna) 

DE CUA D’ULL Rosa Peroy 
@RPeroy

Benet (Barcelona, 1981) retrata el Josep Ma-
ria Benet i Jornet més íntim a Papitu. La filla del 
dramaturg debuta com a escriptora rescatant les 
vivències del seu pare i de la seva lluita amb l’Al-
zheimer.

La idea del llibre és seva o és una proposta que 
li van fer?
Fa temps que volia escriure, però no trobava el 
moment de posar-m’hi. 
Vaig fer una entrevista amb 
la Cristina Maragall quan el 
pare va fer 75 anys sobre 
la temàtica de l’Alzheimer. 
L’editora, Glòria Guasch, ens 
va contactar i ens va dir que 
perquè no escríviem alguna 
cosa sobre aquesta malal-
tia. Jo no em sentia còmo-
da parlant només de l’Al-
zheimer i al final ha acabat 
sortint aquest llibre, que és 
molt diferent de la proposta 
inicial.
És una oportunitat de parlar del seu pare, tot i 
que vostè ho fa sense cap voluntat de mitificar-lo, 
amb un to que impregna el lector i l’enxampa.
La meva intenció era fer un llibre sobre el pare i 
sobre l’amor entre pares i fills. També, una reflexió 
sobre el declivi de les persones i com la memòria 
ens ajuda a paliar-lo. Reflexiono també com en el 
record hem de trobar consol en els moments dolo-
rosos de les nostres vides. Volia que el llibre ajudés 
molta gent i que aquesta s’hi sentís identificada.
Escriu d’una manera molt senzilla...
No volia buscar la frase bonica o complicada. A mi 
m’agrada molt un estil proper i correcte lingüísti-
cament. Volia transmetre el més possible i si sortia 
una frase més bonica, fos per accident (somriu). 
L’important és fer fluir el missatge i explicar les co-

ses de manera honesta. 
El seu pare és una persona coneguda.
Sí, és el senyor de les sèries, el senyor del teatre, 
però per a mi... és el meu pare, i això és el que vo-
lia transmetre. L’excepcional no és el meu pare, és 
qualsevol relació entre pares i fills. Quan era petita, 
el més important per a mi no és que fos escriptor, 
sinó que jugués amb mi i que m’estimés i això con-
tinua sent el més important quan el veig.

El llibre significa impedir 
que s’esborri la persona 
que va ser, la importància 
de la memòria.
Sí, aquest instant que fixi els 
moments feliços, aquesta 
personalitat que tenia des 
de la meva òptica i que que-
di per a mi i per als altres. És 
pensar que, com a mínim, 
l’Alzheimer no m’ho ha ro-
bat tot.
La part que he trobat més 
dura és l’impàs en què tu 
copsaves la falta d’empatia 

del teu pare, però ningú ho relacionava amb l’Al-
zheimer... veu que li passa alguna cosa, però el 
diagnòstic li nega. 
Va ser un període molt dur perquè, a més, no saps 
què està passant. És una època de molta impotèn-
cia, canvis de metges... i veure el meu pare molt 
desprotegit.
Com es troba ara el seu pare?
Va patir una baixada molt forta el gener de l’any 
passat, i des de llavors és en una residència a Lleida 
ciutat, on està molt ben atès. Ara té una memòria 
immediata de segons, és molt complicat mantenir 
un diàleg amb ell, però gràcies als medicaments i 
a què està en un entorn molt agradable, està for-
ça bé i, quan em veu, em diu que m’estima, em fa 
molts petons... és molt agraït. 
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Matí frenètic ahir amb rodes de 
premsa consecutives per parlar 
de la marxa de la regidora Sal-
meron del grup de CiU per entrar 
al govern de Ros. Una de les tro-
bades amb els mitjans es va pro-
gramar en un petit despatx de 
la tercera planta de la Paeria i la 
donava Postius. L’interès medià-
tic va provocar que els periodis-
tes estiguessin com a sardines en 
una llauna i quan ja estava a punt 
per començar, van trucar a la por-
ta... arribava un periodista més. 

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD
Telèfon: 973 001 140

R. Duterte
President de 
Filipines

Roland van 
Hauwermeiren
Exdir. Oxfam Haití

R. Salmeron
Regidora no 
adscrita

Ha generat una nova polèmica 
després de desaconsellar l’ús de 
preservatius perquè “no són plaen-
ters”, tot recomanant l’ús de la pín-
dola com a anticonceptiu.

Tres implicats en l’escàndol sexual 
d’Oxfam a Haití van amenaçar tes-
timonis, segons un informe intern, 
en el qual ell també admet haver 
estat amb prostitutes a casa seva.

La seva sortida del grup de CiU a la 
Paeria per entrar a l’equip de go-
vern que encapçala Àngel Ros és 
un cas manifest de transfuguisme, 
es vulgui vestir com es vulgui.

Quan era petita el més important per a mi no 
és que fos escriptor, sinó que jugués amb mi 

ARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén
@paquitasanvicen |

Però, és que 
no parareu?
Volia titular la contra “No to-
queu més allò que no sona” 
però és massa llarg. Tant fa: 
continuo pensant que pren-
drem mal (molt) si qui ha de 
posar coneixement no en 
posa i aprofita forat i fines-
tra per inventar-se conflictes. 
Ho dic com ho sento: al PP 
li hauria de caure la cara de 
vergonya. S’hauria de dedicar 
a resoldre l’atur, la violència, 
revisar la legislació educativa, 
laboral, sanitària, el finança-
ment, la recerca... Però han 
decidit continuar fent de la 
llengua l’arma del seu com-
bat. No tenen perdó! Els del 
PP que manen han fet barba-
ritats com portar al Constitu-
cional l’Estatut d’Autonomia 

o fulminar l’Educació per la 
Ciutadania. I no paren. Reco-
mano al PP avui més que mai 
que llegeixin a fons el text so-
bre educació que Delors va 
redactar per a la Unesco el 
1989. Diu, per exemple: “¿có-
mo aprender a vivir juntos en 
la aldea planetaria, si no po-
demos vivir en las comunida-
des a las que pertenecemos 
por naturaleza: la nación, la 
región, la ciudad, el pueblo, 
la vecindad? El interrogante 
central de la democracia es 
si queremos y si podemos 
participar en la vida en comu-
nidad. Quererlo, no lo olvi-
demos, depende del sentido 
de responsabilidad de cada 
uno”. Axí ens va.

Al PP se li hauria 
de caure la cara de 
vergonya fer de la 
llengua la seva arma

Les millors idees per donar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants

Aquest diumenge, reservi el seu exemplar
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