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La sèrie ‘Sitges’ tenia una periodicitat setmanal

TV3

‘Estació d’enllaç’ va ser prorrogada diverses vegades

TV3

‘Temps de silenci’ explica una etapa de la història de Catalunya

F I C C I Ó I T E L E V I S I Ó

intel·lectuals rebutjaven
aquests productes amb indig-
nació. I que tot aquest posat
anticulebró va canviar quan
un bon dia del 1994 a la famí-
lia Aiguader li va tocar la Lotto.

Avui en dia, les sèries televi-
sives, producte popular per
antonomàsia, són vistes amb
bons ulls pels creadors cata-
lans. Benet i Jornet indica: “El
teatre ha estat i és el primer
per a mi; després, el que hi
hagi. La televisió ha estat una
sort que vaig tenir a la vida”.
Perquè el cert és que tant el
dramaturg –que darrerament
ha escrit el guió de Mirall tren-
cat per a la televisió, a partir de
l’obra homònima de Mercè
Rodoreda, i ara es comença a
rodar– com la majoria de gui-
onistes professionals treballen
sense prejudicis per a les nos-
tres sèries televisives. I això vol
dir que n’apareixen més i més.

Guionistes Associats de Ca-
talunya (GAC), nascuda l’abril
del 1997, després de 6 anys
d’experiència de la Secció de
Guionistes de l’AELC (Associa-
ció d’Escriptors en Llengua
Catalana), té uns 100 guionis-
tes adscrits que treballen de
manera regular. L’afiliació al
GAC [web.jet.es/gac/] també es
pot fer com a soci adherit, és a
dir, si s’aspira a ser guionista
pròximament, tot i que l’inte-
ressat encara no ho sigui pro-
fessionalment. Sumant les du-
es opcions, el GAC té uns 160
associats.

El guionista català emigrat a

Madrid Joaquim Oristrell
–posteriorment també direc-
tor i productor– considera que
l’ofici de guionista ha millorat
en els darrers anys, perquè hi
ha més professionals i gent jo-
ve. També es té més respecte al
guionista. Almenys, en el cas
de la televisió.

Apareixen escoles d’audiovi-
suals com ara l’Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC), adscrita a
la Universitat de Barcelona, i la
privada European Film Centre.
Es creen màsters com el de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona –que paradoxalment i
momentània s’ha deixat de
fer–, en què els llicenciats en
filologia catalana i similars es
poden reciclar de pressa.

Joan Bas ja fa anys que va
muntar la seva pròpia produc-
tora, Diagonal TV, juntament
amb Jaume Banacolocha i Jo-

sep Maria Benet i Jornet. Una
productora que, justament, ha
produït la telesèrie amb què
començàvem aquest reportat-
ge: Temps de silenci. Com Diago-
nal TV, n’han aparegut altres.

DENOMINACIÓ D’ORIGEN
Joana Gallego indica que els
serials catalans són un nou
producte amb denominació
d’origen. Segons Gallego, el
serial català deu gran part del
seu èxit a la representació d’u-
na societat oberta, integradora
i normalitzada, amb la pròpia
llengua i els seus costums, que
la diferencien com a país dins

del marc de l’Estat espanyol. La
resta de l’èxit popular es basa
en la sàvia combinació d’ele-
ments de la pròpia cultura ca-
talana i les passions humanes
universals. “Diguem-ho ober-
tament: la societat catalana

que apareix reflectida en els
culebrons és la ideal que en-
carnaria una Catalunya inde-
pendent reconeguda interna-
cionalment. El serial català
ofereix la imatge d’una socie-
tat democràtica, integradora,
oberta a altres, lingüística-
ment homogènia i amb uns
trets específics que la fan uni-
tat diferent dins del territori
polític on s’ubica”, resumeix la
investigadora universitària.

Si els espectadors catalans es
cansaran o no del món ideal
però que alhora ha d’estar ple
a vessar de conflictes que creen
els guionistes, està per veure.
Els creadors sembla que saben
què han d’escriure. (¿Hi ha lloc
a la pantalla catalana per a un
homosexual que robi, o per a
un estranger que sigui mes-
quí?)

Quan la tieta Victòria de Poble
Nou es casava amb l’Andreu
apareixia en el televisor el ma-
teix Josep Maria Benet i Jornet.
El dramaturg interpretava un
vianant que casualment passa-
va per allà, a qui demanaven
que fes una fotografia a la nova
parella. Benet i Jornet felicitava
els enamorats i els deia que es-
tava segur que serien molt feli-
ços, a la qual cosa l’Andreu
responia: “Si vostè ho diu”.

La tríada de guionistes de
Temps de silenci recorda que
mentre escrivien a tres mans
els capítols de la sèrie van
tornar a mirar Heimat, aquella
producció setmanal de refe-
rència per la qual passaven

diverses generacions d’una fa-
mília alemanya, que TV3 ens
va oferir en els seus inicis. Van
aguantar un capítol i mig,
abans de descartar el model.
No funcionaria. Encara tenia
menys sentit fixar-se en la
contextualització històrica de
la també sèrie de culte Retorn a
Brideshead, a partir de la no-
vel·la d’Evelyn Waugh.

FRACASSOS PERCENTUALS
Dino amb els autors de Temps
de silenci just el dia abans que
s’estreni la sèrie. “Esperem que
vagi bé”, sintetitza Gomà. I és
que tampoc no és senzill
mantenir el públic davant el
televisor. Marta Ortega recorda
a Anàlisi que a TV3 havien de-
clarat que si aconseguien un
20 o 25 per cent de quota de
pantalla amb Poble Nou ja es
donaven per satisfets. I que la
primera de les telenovel·les ca-
talanes es va acomiadar de la
graella de programació amb
1.500.000 espectadors de mit-
jana, cosa que suposava el 46,7
per cent de la quota de panta-
lla d’aquella època. Davant
d’un llistó tan alt, inevitable-
ment apareixen els fracassos,
encara que siguin percentuals.

L’emissió setmanal com ara
Dones d’aigua, articulada en-
torn de la relació de tres dones
que hereten un balneari; Lau-
ra, advocada, i Sitges, que mos-
trava els conflictes laborals i
personals d’un hotel, no van
aconseguir estar a l’alçada de
les promeses. En el cas d’a-
questa darrera producció, la
maleïda quota de pantalla no
va aconseguir superar el 20
per cent més que en compta-
des ocasions. Així que no es va
prorrogar més enllà de la seva
segona etapa, segons recorden
Lorenzo Vilches, Rosa A. Ber-
ciano i Charo Lacalle a Anàlisi.

“És que no hi ha fórmules.
Sí que hi ha una teoria: aquí hi
ha d’haver un gir, aquí un
clímax, aquí un no sé què,
però després... Mirant també
se n’aprèn”, observa Maria Ja-
én, adaptadora dramàtica d’El
cor de la ciutat. No hi ha regles
d’or. “Si n’hi hagués, totes les
sèries serien un èxit”, conclou
l’escriptora.

La bíblia
➤ Tot el que ha de passar a la sèrie és
a la bíblia, escrita per algun guionista
que no cal que tingui barbes blanques,
segons li ha dictat la musa de torn o a
partir de l’adaptació d’alguna obra lite-
rària o teatral. Amb posterioritat, s’ac-
cepten històries secundàries, però han
d’estar vinculades a aquest fil que tei-
xeix l’argument capítol per capítol, que
és imprescindible per començar a tre-
ballar.

En el cas de les telenovel·les, a partir
de la bíblia un equip de guionistes sota
la tutela d’un coordinador crea les es-
caletes, que són la descripció seqüència
per seqüència del que passa en un ca-
pítol. Els dialoguistes prenen l’escaleta i
la desenvolupen a base de diàlegs i
acotacions. Aleshores, el resultat passa a
l’adaptador o redialoguista, que unifica

els estils de cada capítol i elimina els
possibles problemes d’incoherència.
Dos personatges que es tutegen en un
capítol no es poden parlar de vostè in-
justificadament en el següent, per
exemple.

Esclar, la gràcia o dificultat de tot
plegat és que en una mateixa setmana
coincideixen diferents fases de guions
de tres setmanes. Tot es fa simultània-
ment i no té res de feina individual. Hi
ha estones per escriure a casa i diverses
reunions setmanals. I tot es comenta
constantment per telèfon, fax o Inter-
net.

Com sintetitza el pare de la teleno-
vel·la catalana, Josep Maria Benet i Jor-
net, en una mateixa setmana, un equip
vigila i corregeix el material escrit a
partir de la bíblia; un altre grup escriu
les escaletes de tota una setmana, és a
dir, de cinc capítols; un tercer equip fa
els diàlegs de tota una altra setmana.
Paral·lelament, un equip grava els cinc
capítols de la setmana i l’equip de pro-

ducció prepara la següent setmana que
s’ha de gravar.

Entre la fase de desenvolupament del
diàlegs dels capítols d’una setmana i
l’emissió d’un bloc setmanal hi ha un
decalatge de 40 capítols. És a dir, dos
mesos, en els quals els guionistes tre-
ballen al mateix ritme de l’emissió: es-
criuen un capítol diari.

Josep Maria Benet i Jornet reconeix
que se li agreja el caràcter a l’hora de
dirigir la redacció dels capítols d’una
telesèrie, per allò de la tensió. El dra-
maturg ha passat una hepatitis B tre-
ballant i recorda que està gairebé calb
del tot des de la part final de Laberint
d’ombres, quan alhora treballava en al-
tres projectes.

Tot plegat té un ritme menys dur en
el cas de les telesèries, que acostumen a
escriure equips reduïts de guionistes. A
Temps de silenci, la tríada d’autors del
guió (Rodolf Sirera, Gisela Pou i Enric
Gomà) tenia redactats la meitat dels
capítols quan es van començar a rodar

les primeres imatges. En aquest cas, el
ritme de rodatge ha estat de 13 minuts
diaris, per aconseguir un capítol de 50
minuts al final de la setmana.

Benet i Jornet va escriure tot sol el
guió adaptat de Mirall trencat. Una obra,
per cert, que va ser el seu primer en-
càrrec a TV3 i havia quedat aturada fins
ara. Però ho va fer mentre escrivia La-
berint d’ombres.

Maria Jaén recorda que, en la seva
primera experiència com a guionista a
TV3, la sèrie setmanal Sitges, formava
part d’un equip de guionistes en què
tots feien una mica de tot. Cadascú es-
crivia un capítol i, posteriorment, se’l
revisaven els uns als altres.

“En qualsevol cas, l’interessant és
passar per totes les fases del procés de
creació del guió per conèixer la com-
plexitat del món on s’està ficat”, segons
indica Jaén. Un món que és prou ab-
sorbent perquè l’escriptora no pugui
dedicar-se a la seva obra literària men-
tre treballa com a guionista.


