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1 
L’autor en la roda de premsa de donació i recepció del fons. Biblioteca de Catalunya. 18 
març 2011 
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L i m i n a r s  

Condicions d’accés i ús 
 
ACCÉS 
Contacteu amb els bibliotecaris.  
 
REPRODUCCIÓ 
Està subjecta a les normes generals de reproducció de documentació de la BC. 
Cal tenir  en compte, en cada cas, les lleis de propietat intel·lectual i de 
protecció a la intimitat . 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
  

Recursos de consulta del document 
 
Cerca automàtica. Per a la cerca de conceptes concrets cal obrir la finestra de consulta. 
Cliqueu els binocles o els desplegables “edit” més “search”, formuleu la paraula i apareixerà 
una llista amb els diferents punts del document satisfactoris, que al clicar un per un recuperarà 
el text en el document. 
 
Sumari digital. Per facilitar l’accés a capítols concrets i en format pdf s’ha creat un “sumari 
digital” del document que podeu trobar obrint la pestanya lateral esquerra de marcadors  i des 
d’allà podeu transitar pel document més àgilment.  

Historial 
2012 (9 maig). Inventari de recepció 
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 SUMARI 
 
 
[5] Capses d’arxiu      Topogràfic  1-24 

[10] Carpetes        “        25-29 

[11] Quaderns en espiral                 “        30-31  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
Mesa de la roda de premsa. D’esquerra a dreta, Josep Maria Benet i Jornet, el donant; 
Ferran Mascarell, Conseller de Cultura; Dolors Lamarca, Directora de la biblioteca i 
Joana Escobedo, Cap de la Unitat  Bibliogràfica. Biblioteca de Catalunya. 18 març 2011 
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C a p s e s  d ’ a r x i u  

1. TREBALLS D’ESCOLA, D’ACADÈMIA, D’UNIVERSITAT 

2. “PREHISTÒRIA”:   
Comentaris d’adolescent retardat,  
Esborralls de creació diversos 

3. 1955-1963:  
Los hombres negros (1955-1956) 
Amapola (1956) 
Mis queridos asesinos (1956-1957) 
Fiesta en casa de los Serrat (1960) 
Hoy empieza la lucha (1962) 
Ellos no lo saben (1960) 
Al lado de Dominique (1961) 
Un verano nuevo (1961) 
Un clavicordio en el piso de arriba (1962) 
Història d’amor (1963) 
El juguete de carton (1960-1963) 

4. PRIMERES OBRES 
Una vella coneguda olor (1963) 
[Examen d’autor dramàtic (1964)] 
Fantasia per a un auxiliar administratiu (1964) 
Pastorets (1964) 
Cançons perdudes (1965-1966) 
Marc i Jofre (1966-1968) 
La Nau (1969) 
(traducció) Estricta vigilància (1969) 
Un marcià a l’habitació dels nens (1969) 
Transcripció d’una taula rodona sobre teatre 

5. 1970-1971 
L’ave fènix a Catalunya (1970) 
Fantasia per a un auxiliar administratiu (1970, Radio Barcelona) 
De Nadal a Sant Esteve (TVE) 
Berenàveu a les fosques (1970-1971) 
Taller de fantasia (1970-1971) 
Treball sobre Narcís Oller i Joan Puig i Ferreter (1971) 
Revolta de bruixes (1971-1975) 

6. 1971-1975 
Tedi de febrer (1971) 
Notes sobre el teatre de Llorenç Villalonga (1972) 
Acotacions a la mandra (1972-1974) 
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Les troianes (1972) 
Una caverna molt prehistòrica (1972) 
Supertot contra la secta misteriosa (1973) 
Supertot (1973) 
La desaparició de Wendy (1973) 
Señas de identidad provisionales (1974) 
Helena a l’illa del baró Zodiac (1975) 
(també traducció al castellà) 
El somni de Bagdad (1975) 
Una vella, coneguda olor (1975) 
Intents de creació que no arribaren a desenvolupar-se (1963-1973?) 
Fitxes diccionari de literatura (1973-1974)  

7. 1976-1979 
Mirall trencat (1976) 
La plaça del diamant (1976) – Colometa (projecte teatral) 
Josafat (1976) 
Quan la ràdio parlava de Franco (1979, TVE) 
Motín de brujas (1979) 
Baralla entre olors (1979) 
Elisabet i Maria (1979) 
Descripció d’un paisatge (1977-1978) 
(v.t. any 1983- material emissió TV) 

8. 1981-1984 
Terra baixa (1981) 
Fideuet i didaleta (1981) 
Presentació de programes infantils dins del circuit català de TVE (1981-
1982) 
El tresor del pirata negre (1982) 
Descripció d’un paisatge (1983, emissió TV) 
Digui, digui (TV) 
1er curs: una hora en blanc (1983) 
2n curs: Miquel i els seus amics (1984) 

9. 1982 
Persiles y Segismunda (1982) 
Viuda pero menos (guions (1982) 
Allò que el vent no s’endugué (fitxes per entrevistar els actors) (1983) 

10. 1984 
Guions de doblatge (TVE) 
Recordar, peligro de muerte 

11. 1984 [2]  
Guions de doblatge (TVE) 
Recordar, peligro de muerte 
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12. 1984 [3] 
El manuscrit d’Ali bei 
Telegaseta de Catalunya (La setmana tràgica), documentació i esborralls 
per a la sèrie de TV 

13. 1984 [4] 
Manuscrits per a la sèrie televisiva Maraton, mai no realitzada (1984-
1986) 
Guions Maraton 

14. 1985-1986 
Una pistola i altres proves d’efecte (materials preparatoris i manuscrit) 
(1985-1988) 
Gerani a l’hivern (1985) 
Ai carai!, exemplar corregit per en Miquel M. Gibert (1985-1988) 
Josep Maria de Sagarra, l’esplendor de la paraula (material que donà 
lloc al programa) (1986) 
Una història particular (1986-1989) 
Història del venturós cavaller Tirant lo blanc, ( materials i esborralls) 
(1987) 
Cinquanta, peça de circumstància (1987) 

15. 1987-1988 
Imatges contra l’oblit, 25 anys de TV en català, papers (1987) 
Una història particular, monòlegs (1986-1988) 
Dos monòlegs, de Jean Cocteau (1987) 
El viaje, de Vázquez Montalbán, traducció (1988) 

16. 1989-1992 
El tiempo es oro 
Desig (1989) 
Dos camerinos, apunt sobre la bellesa del temps-3 (1989) 
Text breu sense títol (1989) 
Fugaç (1991) 
La noche de los héroes (1992) 
L’art de rebre (1992) 
Demà dintre de trenta anys (1992) 

17. 1992-1995 
E.R. (1992-1993) 
Alopècia (1993) 
Diàleg (1993) 
Testament (1994-1995) 
Rosa (1995) 

18. 1996-1998 
Terres de vi (nissaga de poder) (1995) 
El gos del tinent (1996) 
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Entrevista a un autor idiota (1998) 
Mirall trencat, projecte musical (1998) 
Mirall trencat, TV (1998) 
La plaça del diamant (1998) (v.2007) 

19. 1998-2000 
Els pell roges, Projecte d’obra sense escriure (1998) 
Laberint d’ombres, bíblia serial emès per TV3 entre 1998 i juliol 2000 
Nissaga, l’herència, material (1998-1999) 
Olors (1998) 

20. 2000-2003 
Idees no madurades i per tant no dutes a terme (2000) 
Això, a un fill, no se li fa (2000) 
Traducció al castellà de’Això... (2000) 
Pena per un gat (2003) 
DVD de Berenàveu a les fosques 

21. 2001-2004 
L’habitació del nen (2001) 
Tovalloles de platja (2002) 
Matisos (2003) 
Ha quedat ben descansada (2003) 
Ventafocs (potser sí, potser no) (2004) 
Acotació (per a la revista Pausa) (2004) 

22. 2002-2005 
Salamandra (2002-2004) 
Fitxes utilitzades per escriure Salamandra 
Versió 1 
Versió 2 
Versió 4? 
Versió 7 
Versió 8? 
Salamandra (versió utilitzada als assaigs, amb talls fets aleshores) 
(2005) 

23. 2006-2007 
Projecte frustrat de Tirant 82006) 
Soterrani (2006) 
La plaça del diamant (1998?-2007) 
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24. 2008 
Montserrat Roig, els ulls que em miren (2008) 
Dues dones que ballen (2008) 
Angúnia (2010 
Llibreta: 

Ulisses (2006) 
Dues dones que ballen, (2008) 
Com dir-ho (2010) 

 

 
                        3 

Josep Maria Benet i Jornet mostra a la directora de la Biblioteca  
de Catalunya part del seu llegat i el comenta. 18 març 2011 
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C a r p e t e s  

25. 1978-1979 
La senyora Llopis declara la guerra 
Vídua, pero no gaire (vidua, pero menos) 

26. 1985 
13 x 13, Sèrie de guions per TV3 

27. 1993-1994 
Poble nou, papers que he salvat després de llençar-ne la majoria 

28. 1995 
Herència de sang, sèrie per Canal 9 

29. 2005 
Intervenció al parlament de Catalunya 

 

 
4.  
L’autor signa en el Llibre d’honor de la Biblioteca de Catalunya. 18 març 2011  
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Q u a d e r n s  a m b  e s p i r a l  

30. 
Diari de Nissaga de poder aparegut a El 3 de vuit: setmanari (1996-1997) 

31.  
Dues dones que ballen (2011) 
 
+ Llistat d’expedients de censura de les obres de teatre al Archivo general de la 
administración d’Alcalá de Henares 
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