
Soterrani - Tovalloles a la platja
Ebiblio

Soterrani és una obra fosca, concentrada i breu. Dos individus que no es
coneixen de res enceten una conversa banal que de mica en mica es va
fent inquietant, enigmàtica. Aquests dos homes tenen un punt d'interès…

La senyora Llopis declara la guerra - RTVE.es
RT VE.es

Arxiu TVE Catalunya - Novel·la - La senyora Llopis declara la guerra. Teatre
a l'Arxiu online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los
programas de Teatre a l'Arxiu online en RTVE.es A la Carta

Berenàveu a les fosques - RTVE.es
RT VE.es

Arxiu TVE Catalunya - Lletres catalanes - Berenàveu a les fosques. Teatre
a l'Arxiu online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los
programas de Teatre a l'Arxiu online en RTVE.es A la Carta

Josep Maria Benet i Jornet –anomenat afectuosament Papitu pels seus amics
(Barcelona, 20 de juny de 1940 - 6 d'abril de 2020) ha estat un dels dramaturgs més
reconeguts del país i se'l considera un dels principals renovadors del teatre català.

TEATRE

Josep Maria Benet i Jornet
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https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00139295
https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatre-a-larxiu/benet-jornet-merce-vilaret/2979062/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatre-a-larxiu/lletres-catalanes-berenaveu-les-fosques/1361644/
https://wakelet.com/@biblioallende
https://wakelet.com/


Revolta de bruixes - RTVE.es
RT VE.es

Obra de l'escriptor Josep Maria Benet i Jornet amb realització de Mercè
Vilaret. Amb Àngels Moll, Rosa...

A través del cel obert - RTVE.es
RT VE.es

Arxiu TVE Catalunya - A través del cel obert. Teatre a l'Arxiu online,
completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Teatre a
l'Arxiu online en RTVE.es A la Carta

La catàstrofe de ser un nen
Ebiblio

De la Granadella a Barcelona, del carrer Hospital al passeig de Sant Joan,
de l’escola de les monges als escolapis de la ronda Sant Pau, del Liceu a la
fàbrica de caramels, de les sortides als cinemes Florida als estius a…

Material d'enderroc
Ebiblio

«No és que estigui de cap manera en contra del gènere, ben al contrari,
però personalment no veig motiu ni raó per escriure, ni ara ni mai, unes
memòries ortodoxes. Em perdria, em faria mandra i, a més, em sortiria…

Papitu. El somriure sota el bigoti.
Ebiblio

Papitu. El somriure sota el bigoti és un repàs a la vida de Josep M. Benet i
Jornet de la mà de la seva filla, Carlota Benet. Un llibre emocionant i
colpidor que ens deixa una petja en la memòria, la fràgil memòria que…

MEMÒRIES
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/arxiu-revoltabruixes/3783328/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/teatre-a-larxiu/arxiu-tve-catalunya-traves-del-cel-obert/471695/
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00100495
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00105291
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00138905


Josep M. Benet i Jornet
CCMA

Benet i Jornet al programa de Joan Barril i Joan Ollé
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Puyal glossa la �gura de Benet i Jornet
Watch later Share

Puyal glossa la figura de Benet i Jornet
YouTube

Josep Maria Benet i Jornet, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/lilla-del-tresor/josep-m-benet-i-jornet/video/5681190/
https://wakelet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5VAF28j_nNM
https://www.youtube.com/channel/UCaYXWVFYirJdDmprjozHdmA
https://www.youtube.com/watch?v=5VAF28j_nNM

