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TV3

Dauder i Vilarasau, la parella de dolents de ‘Nissaga de poder’

TV3

‘Secrets de família’ va situar l’acció de la trama a Girona

MIQUEL ANGLARILL / ARXIU

‘Poble Nou’, va ser una sèrie pionera a tot l’Estat espanyol
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Els guionistes de telenovel·les

i telesèries catalanes viuen un

bon moment professional i

d’audiència. Fins quan

durarà? El gènere s’ha de

reinventar contínuament per

aconseguir mantenir viva

l’acceptació del públic

T
emps de silenci confir-
ma que els televi-
dents catalans conti-
nuen interessats en
la sèrie dramàtica

setmanal: 895.000 espectadors
van seguir l’estrena de la tele-
sèrie, és a dir, el 36 per cent de
persones que miraven la tele-
visió aquella nit a Catalunya.
El cor de la ciutat, des que va
començar fins al 24 de gener
d’enguany, ha tingut una
quota de pantalla mitjana del
35,7 per cent. Aquesta teleno-
vel·la va veure augmentar la
seva quota de pantalla al ge-
ner, en què es va situar en un
36,9 per cent. Les xifres també
han de servir a Televisió de
Catalunya (TVC) per seguir
apostant per la producció o
coproducció de sèries de ficció
pròpies, tant setmanals com
diàries. Però no sempre s’ha
cregut que els guionistes d’a-
quí podrien mantenir capti-
vada l’audiència.

Quan feia 8 anys que TVC
havia iniciat la seva emissió,
encara ens havíem de confor-
mar amb les sèries llatinoa-
mericanes que havien envaït
l’espai audiovisual espanyol.
Amb el mateix fervor que du-
rant els anys cinquanta s’es-
coltaven serials radiofònics
com ara Lo que no muere, La
sangre es roja i Ama Rosa, se se-
guien serials com ara Cristal,
Abigail, La dama de rosa i Rubí.
Segons recorda la investigado-
ra universitària Joana Gallego
en el dossier sobre telenovel·les
catalanes del número 23 d’Anà-
lisi: quaderns de comunicació i
cultura, l’impacte era tal que
una nit la notícia que obria un
telenotícies era que Cristal es
casava, finalment, amb Luis
Alfredo. Tots dos eren els pro-
tagonistes de la telenovel·la ve-
neçolana que durant més d’un
any havia mantingut els es-
pectadors enganxats a la pan-
talla havent dinat.

Amb en J.R. i la Sue Ellen
renegant en català es va fer un
pas endavant. També és cert
que des dels començaments
TV3 ens va oferir un fotimer
de sèries no diàries en català,
com ara les protagonitzades
per Joan Pera i Joan Capri. Pe-
rò es podia anar més enllà,
com tenia molt clar el cap de
dramàtics de TV3, Joan Bas:
“Fer una telenovel·la diària de
producció pròpia, que fes

evolucionar el gènere de ficció
a Catalunya”.

A la cadena televisiva cata-
lana no tothom tenia la fe en el
projecte de crear una teleno-
vel·la pròpia que tenia Joan
Bas. S’havia agafat confiança i
seguretat davant del risc eco-
nòmic amb el precedent exitós
de la vida dels veïns de classe
treballadora que convergien a
La granja, de l’escriptor Jaume
Cabré, que servia de pòrtic al
talk show de Josep Maria Puyal
La vida en un xip. La barreja de
comèdia de situació i drama,
primer d’uns 10 minuts de
durada i després de 25, va ser

emesa el 1991 i el 1992, amb
una quota de pantalla del 35
per cent, que no és poca cosa.
Però no va ser fins al 1993 que
Bas va aconseguir engrescar els
seus caps per portar endavant
el projecte que feia anys que el
rondava.

L’INICI DE ‘POBLE NOU’
La sèrie que Bas va aconseguir
llançar va ser, esclar, Poble Nou,
encarregada a l’home de teatre
que era i és Josep Maria Benet
i Jornet, que va dirigir un
equip de deu guionistes. Benet
i Jornet encara avui dia recorda
que va haver de suportar a casa
seva durant un llarg cap de
setmana el control del brasiler
Doc Comparato, un especialis-
ta del guió que havia estat co-
guionista d’Arnau, i també ha-
via escrit els guions de Malú
Mujer, de TVE, i Maria Bonita,
emesa a TV3, i que aquesta
darrera cadena li havia impo-
sat. Comparato volia fer valer
el criteri a Poble Nou i sembla
que fins i tot volia escriure ell
la sèrie. Benet i Jornet i el seu
equip se’l van escoltar, per
després continuar a la seva.
“Vam intentar fer un producte
que tingués dignitat”, indica el
dramaturg. I va tenir un èxit
inesperat.

Els caps de TV3 van saber
assumir l’acceptació de l’au-
diència de pressa. És així que
hem arribat a Temps de silenci a

través de sèries, tant diàries
com setmanals, com ara La
Rosa, Secrets de família, Nissaga
de poder, Estació d’enllaç, Dones
d’aigua, Sitges, Laberint d’ombres
i El cor de la ciutat.

De Poble Nou saltem a Temps
de silenci. De la primera tele-
novel·la catalana emesa a la
darrera telesèrie en pantalla.
De l’emissió diària a l’emissió
setmanal. De la família Ai-
guader a les famílies Dalmau,
Comasi i Hernández. Del cos-
tumisme quotidià a la con-
textualització històrica. Dife-
rències que alhora són coinci-
dències, perquè es tracta de
reinventar contínuament la
ficció audiovisual, per tal de
mantenir viu l’interès de l’es-
pectador, sense sortir d’uns
paràmetres.

A Poble Nou, els referents
eren Gent del barri, Veïns i La
Granja, segons indica Benet i
Jornet. A Temps de silenci, que
han escrit conjuntament Gi-
sela Pou, Rodolf Sirera i Enric
Gomà, s’ha apostat perquè el
rerefons de l’argument sigui
el franquisme. Perquè ara que
ja s’ha fet un pas (o uns
quants) endavant, es tracta
d’obrir noves portes a les sèri-
es de ficció catalanes. En
aquest segon cas, la mirada
s’ha posat en sèries com ara
l’australiana Carson i Carson,
que repassava la història
d’Austràlia, i l’anglesa A dalt i
a baix, que feia el mateix amb
la història del Regne Unit.
Gomà recorda que la senyora
Bellamy, que era la senyora de
la casa de la sèrie anglesa, es
moria en l’enfonsament del
Titanic. En els últims capítols
d’A dalt i a baix, els aristòcrates
intentaven trencar les vagues
del anys vint a Anglaterra.

ELS INTEL·LECTUALS
Joana Gallego recorda en la
citada Anàlisi que, mentre el
públic televisiu patia i plorava
amb els protagonistes de les
sèries dramàtiques llatinoa-
mericanes, els ambients

Memòria històrica
➤ De Temps de silenci se n’han escrit 26 capí-
tols de 50 minuts. Com deuen saber, tot co-
mença l’estiu del 1935, que “va ser l’últim que
vam poder passar les vacances sense sobre-
salts”, explica Isabel Dalmau, filla d’un em-
presari tèxtil i narradora de la sèrie, basada en
la vida de tres famílies barcelonines de dife-
rent extracció social. En aquest començament
de la sèrie, Isabel s’adreça a l’espectador per
explicar-li les vicissituds de la seva història
d’amor amb Ramon Comas, el fill espavilat i
ambiciós d’una família de menestrals.

A Ramon li agrada fer pel·lícules. Al seu
germà li agrada arreglar ràdios. Plegats, obren
un taller de reparacions de ràdios quan s’ins-

tal·len amb la mare a Barcelona. La seva afició
i ofici servirà als guionistes per jugar amb la
memòria històrica dels espectadors: la sèrie
recolza en fragments de pel·lícules i gravaci-
ons radiofòniques de l’època franquista en
què està ambientada.

Temps de silenci acaba el 1977 i també su-
posa una recuperació de la memòria col-
lectiva a través dels diversos estils de vida,
modes, objectes i novetats dels períodes
contemplats, que hi surten reflectits. Si els
guionistes l’encerten, encara hi ha molts
períodes històrics en què es poden ambien-
tar narracions que continuen enganxant els
televidents catalans.


