1) Josep M. Benet i Jornet és autor de:
a) novel·les
b) contes
c) obres de teatre
d) poesia

2) És conegut pels seus amics com:
a) Papitu
b) Pepet
c) l’escriptor
d) el professor

3) L’anomenen Papitu:
a) perquè és molt paternal.
b) perquè amb la seva colla universitària es deien pel
diminutiu.
c) perquè té una filla.
d) perquè és el més gran de la seva colla d’amics.
4) Amb aquesta autora van mantenir una llarga amistat:
a) Mercè Rodoreda
b) Montserrat Roig
c) Pilar Rahola
d) Maruja Torres

5) Va adaptar per a la televisió una de les novel·les de Mercè
Rodoreda:
a) La plaça del Diamant
b) Aloma
c) El carrer de les Camèlies
d) Mirall trencat

6) Va néixer i va viure la seva infantesa a:
a) la Diagonal
b) Passeig de Sant Joan
c) la Gran Via
d) la ronda de Sant Antoni

7) Tenia com a amic íntim un altre escriptor barceloní:
a) Terenci Moix
b) Eduardo Mendoza
c) Manuel Vázquez Montalbán
d) Xavier Benguerel
8) Va guanyar el Premi Josep M de Sagarra per:
a) Una vella, coneguda olor
b) Berenàveu a les fosques
c) La desaparició de Wendy
d) Desig
9) Té una obra que s’inspira en Domènec Badia i Lablich. Aquest
personatge va ser:
a) un arabista i aventurer
b) va ser un industrial
c) va ser un enginyer ferroviari
d) va ser un poeta
10) Té una trilogia formada per les obres:
a) Supertot, Helena a l’illa del baró Zodíac i El somni de
Bagdad
b) Desig, Olors i Testament
c) Una vella, coneguda olor, Berenàveu a les fosques i
Quan la ràdio parlava de Franco
d) Revolta de bruixes, El gos del tinent, L’habitació del nen
11) Relata un conflicte sindical a:
a) Una vella, coneguda olor
b) Revolta de bruixes
c) Olors
d) Testament
12) No va dirigir l’equip de guionistes de la sèrie:
a) Acacias 38
b) Amar en tiempos revueltos
c) Nissaga de Poder
d) Poble Nou

13) Ventura Pons s’ha encarregat de la versió cinematogràfica
de:
a) La desaparició de Wendy i Supertot
b) E. R. i Testament
c) El manuscrit d’Alí Bei i El somni de Bagdad
d) Una vella, coneguda olor i Quan la ràdio parlava de
Franco
14) Òmnium Cultural li va concedir el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes l’any:
a) 1992
b) 2000
c) 2009
d) 2014
15) Va dedicar el premi:
a) a la seva amiga, l’actriu Rosa M. Sardà
b) al seu amic, Terenci Moix
c) a la seva filla, Carlota
d) al teatre català
16) La seva filla ha escrit el llibre:
a) per reivindicar l’obra literària del seu pare
b) per recordar el seu pare abans de la malaltia
c) per analitzar les obres més significatives del seu pare
d) per recopilar anècdotes sobre el seu pare.

