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JOSEP MARIA BENET I JORNET (1940/-)

Estudiant de Filosofia i lletres i Art dramàtic.

Influència de les lectures que fa i de les radionovel·les.

OBRA

1a ETAPA: De base realista

Tracta dos moments 

La generació de postguerra i els seus problemes

Evoluciona cap a una dramatúrgia + personal

Tema: reflexió sobre l’individu i la societat que l’envolta

FORMACIÓ



2a ETAPA: Anys 60. Teatre d’experimentació formal

- 1963 guanya el premi J. M. De Sagarra amb: Una vell, coneguda olor.

- Projecta la trilogia sobre el mite de Drudània on vol encarar una reflexió sobre la 

supervivencia de la cultura catalana i el comprimís de l’individu amb la societat.

- Culmina a Berenàveu a les fosques (1971)

3a ETAPA: teatre imaginatiu

- La desaparició de Wendy (1973)

- Obres infantils com: · Supertot (1973)

· Zodíac (1975) 

· El somni de Bagdad (1977)



½ ANYS 70: COL·LABORACIÓ AMB LA TV

Ha realitzat diversos guions de televisió, entre els quals destaquem: Dins la catedral: Josafat

(1976), Poble Nou (1994), Rosa (1995), Nissaga de Poder (1996-98), El cor de la ciutat (2000-09). 

El FENOMEN Poble Nou

Destaquem aquesta telesèrie perquè fou la 1a en emetre en valencià i a diari en tot l’Estat espanyol. 

Fou un fenomen social pels temes que tractava i com ho feia (divorcis, adulteris, paternitats reconegudes,

homosexualitat i el VIH).

Al mateix temps i associat amb el valencià Rodolf Sirera, crearen Amar en tiempos revueltos (2005)

CONCLUSIÓ

J. M. Benet i Jornet ha estat un autor prolífic que ha contribuït enormement a la normalització i 

estandardització de la llengua als mitjans de comunicació. És a dir, ha fet que l’ús del valencià 

en la ficció siga cada vegada més normal i aquesta és una tasca primordial que li hem d’agrair.


