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E l 5 de maig de 1932, en un article titulat «Olor de nove!a», Josep Maria de

Sagarra va treure a la palestra una qüestió polèmica que feia anys que portava

cua: la necessitat de greixar la tradició literària catalana amb nove!es de pes,

amb nove!es cultes, amb nove!es d’alta gamma. El buit narratiu derivava de la

preeminència de la poesia durant el noucentisme, però també de la crisi de nove!a en el

context europeu. Amb tot, Sagarra assegurava que començava a notar la flaire d’una nova

obra que contribuiria a empetitir la manca de prosa en català —i aquesta obra no era cap

altra que Vida privada, que ell mateix tenia escrita i embastada, perquè es va publicar

l’octubre de 1932, pocs mesos després.

A «Olor de nove!a», Sagarra afirmava: «Aquesta olor m’ha portat a ensorrar-me dintre una

lectura constant i detinguda de nove!es, no pas precisament per passar l’estona i esperar el

moment d’adormir-me, sinó per mantenir aquesta olor, per complicar-la, per donar-li

intensitat i per veure si és possible que jo també escrigui nove!es. I ara no com a exercici

literari, sinó com a vocació determinant». Així doncs, de nove!es, ja n’hi havia. Però

quines eren, aquestes proses «per passar l’estona i esperar el moment d’adormir-se»?

Sembla que Sagarra va voler fer una picada d’ullet, amb més o menys mala fe, a Josep

Maria Folch i Torres, un escriptor amb una vasta producció de nove!es d’arrel popular.

Amb les nove!es de Folch i Torres no n’hi havia prou. La llengua catalana necessitava

nove!es d’alta gamma per no caminar de per vida amb una tradició literària coixa. I Vida

privada havia de ser la primera crossa que ajudés la criatura a posar-se dreta. Això no

obstant, Sagarra, que també va escriure força teatre popular, era, per força, ben conscient

de la convivència inevitable entre els textos per passar l’estona i els textos més elevats.

Aquests dies, amb motiu de la mort del dramaturg i guionista Josep Maria Benet i Jornet

(1940-2020), s’ha tornat a fer evident com aquestes dues veus, la popular i la culta, poden

confluir en una mateixa figura. Benet i Jornet era la baula que unia la tradició teatral

d’abans de la guerra —Guimerà, Rusiñol, Sagarra i Oliver— amb la dels anys vuitanta i la

dels 2000. Era l’autor que entrellaçava els textos clàssics catalans amb autors com Sergi

Belbel o Pere Riera. I encarnava l’escriptor de les dues cares: el pare d’Una vella, coneguda

olor (1964), de Desig (1991) i d’E.R (1994), però també de serials com Poblenou (1994),

Nissaga de poder (1996) o Laberint d’ombres (1998). Malgrat que mantenia una relació

d’amor-odi amb les produccions audiovisuals, Benet i Jornet, Papitu, no va renegar mai

dels guions i les bíblies que escrivia. Ans al contrari. Ell mateix s’autodefinia com una mena

de Folch i Torres televisiu: «Sempre dic que nosaltres fem Folch i Torres, i a molta honra.

En Folch i Torres va acostumar la gent a llegir en català, nosaltres hem d’acostumar la gent

a sentir la televisió en català. En català i parlant de la seva societat. Ho tinc molt clar. No

em fa cap vergonya dir que fem de Folch i Torres».  Fins a principis dels anys noranta,

Televisió de Catalunya no va començar a emetre fulletons de producció pròpia. Això vol

dir que dins del sistema cultural català no hi havia ficció audiovisual autòctona i, per tant,

tampoc no existia un model de co!oquial —el co!oquial mediatitzat— que permetés la

identificació entre la llengua de la pantalla i la llengua del carrer.

Val a dir que TVC va fer algun primer intent comprant sèries de producció aliena com

Dallas, Carson i Carson i estrenant produccions còmiques. Però no va ser fins a l’emissió de

Poblenou, un any més tard, que l’existència de les sèries de sobretaula a la graella es va

començar a normalitzar. Normalitzar les sèries de sobretaula en català equivalia a

començar a construir un imaginari nacional co!ectiu —com explica Enric Castelló

Cogollos en una tesi doctoral magnífica—, començar a nodrir una part òrfena del sistema

cultural i bastir un pseudoco!oquial creïble que fes equilibris entre la normativa i la

versemblança. Així, les frases mítiques de sèries de producció aliena, com la històrica «Sue

Ellen, ets un pendó!», van donar pas a frases emblemàtiques més nostrades. En són

exemples «Rosa, ens ha tocat la loto!», «Els Montsolís estem maleïts!» o «Amadeu, ets un

llimac fastigós!». I rere tot aquest procés de normalització televisiva hi havia un nom que

brillava per damunt dels altres, el de la primera baula, el mateix que va relligar, en el món

del teatre, Guimerà amb Rusiñol i Belbel: el de Josep Maria Benet i Jornet, Papitu.

«Poblenou» (1994)

Poblenou va ser el primer serial produït per TV3, pioner a tot l’estat espanyol com a ficció

de producció diària, dirigit per Joan Bas i Jaume Banacolocha i amb la bíblia original de

Josep Maria Benet i Jornet. Segons els creadors, la fórmula de gènere i format televisiu es

remetia a la d’anteriors models d’èxit, com és el cas del serial britànic EastEnders, (Gent

de barri) emesa a TV3 entre 1986 i 1997, amb un format de mitja hora aproximada que el

diferenciava de les produccions de les telenove!es llatinoamericanes de quaranta minuts.

Anteriorment, TV3 ja havia tirat endavant experiments de ficció amb companyies teatrals

com La Cubana (Teresina S.A., 1992) o Dagoll Dagom (Oh! Europa, 1993). Però la

producció pròpia que es va alçar com a precedent inequívoc va ser La granja (1989-1992),

la primera telenove!a catalana creada per Josep Maria Puyal i escrita per Jaume Cabré,

que servia de colofó per al programa La vida en un xip, dirigit pel mateix Puyal. La bona

rebuda que havia tingut el marc costumista va servir de garantia per situar Poblenou en

una trama de proximitat.

La història se centra a Barcelona, concretament al barri que dóna nom al serial, amb la

família Aiguadé com a protagonista. La Rosa (Margarida Minguillón), l’Antònio (Miquel

Cors) i els seus tres fills, Ferran (Joel Joan), Anna (Gemma Brió) i Martí (Quim Gutiérrez),

després que els hagi tocat la loteria, es traslladen a viure a la Vila Olímpica, un fet que

serveix de detonant per desencadenar els conflictes ocults dels membres de la família: els

recels, les enveges… El patriarca adquireix el celler de la seva tia Victòria (Lola Lizaran) i

obre un supermercat que connecta la part antiga del barri amb la nova. Aquest és, alhora,

un símil que entrelliga l’essència del serial entre la tradició i la contemporaneïtat, la

Barcelona antiga amb la ciutat postolímpica. Uns valors que plasmen el tarannà de la

manera de ser d’una societat que es veia reflectida per primera vegada a la petita pantalla:

Catalunya. No des d’una òptica realista, però sí en la forma: una sèrie amb coralitat, que

projectava personatges de totes les edats, amb quotidianitat i conflictes creïbles. La ficció

també abordava per primera vegada una aproximació a la diversitat social, com en el cas de

l’Eugeni (Pep Torrents) i del Xavier (Jordi Boixaderas), germà de la Rosa, que revelava a la

família que era homosexual.

El serial es va començar a emetre el 10 de gener de 1994 i es va situar en horari de

sobretaula per competir amb els culebrots de TVE, en una època amb poca competència a

la graella estatal. El share va arribar a una mitjana del 39%, amb un 47% al darrer capítol,

el 197, emès el 26 de desembre de 1994. Poblenou va assolir l’aclaparadora xifra de

1.592.217 espectadors. Tot un èxit que permetria la continuació d’un model que encara

arriba als nostres dies. Segons Benet i Jornet, el component didàctic de les sèries catalanes

era un factor clau que el diferenciava de les telenove!es llatinoamericanes. Tot i que al

principi molts intèrprets es mostraven reticents a participar-hi perquè les consideraven un

gènere menor, la realitat va demostrar que els serials de TV3 esdevenien un trampolí per

als actors i les actrius que s’han convertit en primeres figures de l’escena actual.

«Nissaga de poder» (1996)

Nissaga de poder va ser la tercera sèrie de sobretaula de TV3, la primera a esquerdar el

costumisme imperant de Poblenou i Secrets de família —aquesta última, escrita per Maria

Mercè Roca. Nissaga continuava donant espai a alguns tabús de l’època, com

l’homosexualitat, el consum de cocaïna o l’alcoholisme, però el pes del thriller i la tragèdia

grega s’hi imposaven amb escreix. Situada al Penedès, la sèrie narra la història d’una

família de cavistes de prestigi, els Montsolís, en què dos germans han de conviure amb la

culpa de l’incest a les espatlles. El Mateu i l’Eulàlia han sortit del ventre de la mateixa

mare, però s’estimen com ho van fer Romeu i Julieta o Ramon i Maria a Mirall trencat. Per

tapar les conseqüències de l’incest, el Mateu i l’Eulàlia han de matar tot aquell qui

amenaci a fer escàndol o, com a mínim, treure-se’l de sobre amb mètodes poc ortodoxos. I

ho fan amb unes escenes d’alt voltatge literari, en què el Benet i Jornet dramaturg treu el

cap sense cap pudor. N’és un exemple la primera seqüència de la sèrie, quan els dos

germans planifiquen l’assassinat de l’Àngels Estivill, la mare oficial de l’Eduard:

EULÀLIA: Què tens?

MATEU: Res.

EULÀLIA: És aquella dona? Què vol aquesta vegada?

MATEU: Diners, com sempre. No me la puc treure del damunt. No sé què fer. Em faig vell, Eulàlia.

EULÀLIA: No, ets com el bon vi. Millores amb els anys.

MATEU: Mai he estat jove, sempre lluitant. Ho he donat tot per les vinyes, les terres, les caves, tot

això és la meva vida. No em facis cas, estic cansat, confós. No sé què fer, aquesta dona és un pou de

problemes.

EULÀLIA: Els problemes són com les males herbes, sempre ho has dit. S’han d’arrencar de soca-rel

sense miraments. Són paraules teves.

MATEU: Què vols dir?

EULÀLIA: Res. Fa fred. És temps de podar els camps. Cal podar les vinyes perquè els ceps creixin

amb més força a la primavera. Cal tallar una part perquè el tot sobrevisqui. M’entens, oi?

A més del caràcter literari dels guions, cal tenir en compte que bona part dels actors de

repartiment —com ara Jordi Dauder, Emma Vilarasau, Jordi Bosch o Enric Majó—

provenien del món del teatre. Així, la manca de tradició televisiva i el poc bagatge

fulletonesc dels autors provocava que, tot sovint, els diàlegs a la Casa Gran o al despatx del

Mateu s’assemblessin més a una funció del Teatre Lliure que no pas a una seqüència de

culebrot. Vet aquí part de l’encant de Nissaga. A priori, la sèrie se situava a final dels anys

noranta, però la societat que s’hi retratava era pròpia d’un sistema feudal. Els Montsolís,

amos i senyors del Penedès, feien i desfeien a conveniència i tractaven les persones del seu

voltant —la mateixa Eulàlia ho afirma textualment— com peces d’un taulell d’escacs que

movien al seu caprici. Aquest classisme tan accentuat pot semblar desfasat i xaró a tocar de

l’any 2000. Sigui com sigui, n’hi ha prou amb uns quants capítols per entendre que Santa

Eulàlia era un microcosmos que poc tenia a veure amb la realitat coetània: germans que

s’enlliten i procreen, nebots que forniquen amb la tieta, complexos d’Èdip cap a mares

anònimes, segrestos truculents, etc. Així com l’excés de morts pot sobrecarregar en sèries

costumistes, les malvestats que envolten els Montsolís acaben convertint-se en

absolutament normals. Ja se sap: «Els Montsolís estem maleïts!».

El pacte de la ficció implicava acceptar les altes dosis de teatralitat, així com integrar-se en

les vicissituds d’una tragèdia grega televisiva. De la mateixa manera que normalitzaven les

desgràcies, els espectadors van començar a desenvolupar una certa empatia cap al mal. En

altres paraules, l’Eulàlia es va convertir en una assassina indultada per Catalunya, perquè

quan matava ho feia per amor al seu fill. A Nissaga hi ha referents literaris molt diversos —

des de Maria Rosa fins a Mirall trencat— i la música també hi té un pes específic rellevant.

Benet i Jornet va unir esforços amb Albert Guinovart perquè volia que cada personatge i

cada sentiment tinguessin una peça pròpia, un leitmotiv. Aquesta identificació musical

entre personatges i emocions anticipava a l’espectador qui estava a punt d’aparèixer o què

estava a punt de passar. La fórmula de la banda sonora va funcionar tan bé que es va repetir

en altres sèries com El cor de la ciutat. I la fórmula de Nissaga en concret —la de tota la

sèrie—, també. De fet, es va convertir en el primer serial que es va allargar després de la

primera temporada per desig exprés de TVC. L’audiència i la qualitat l’acompanyaven:

1.491.000 espectadors en el darrer capítol. Per més que ens passéssim centenars d’episodis

enyorant el mafiós i entranyable Mateu Montsolís.

«Laberint d’ombres» (1998)

El quart serial de TV3 va voler aprofitar el gruix d’audiència que havia adquirit Nissaga de

poder per no perdre espectadors. Laberint d’ombres es va estrenar el 4 de maig de 1998,

tot just l’endemà del final de Nissaga. D’aquesta manera, es va convertir en la primera

ficció de sobretaula que va donar el tret de sortida poques setmanes abans de l’estiu, amb

una intriga que havia de continuar amb l’inici del nou curs. Si les co!aboracions amb els

consorcis i els ajuntaments ja eren un fet des de Secrets de família, l’equip de Laberint

d’ombres va arribar a un acord amb la ciutat de Sabadell per potenciar l’Eix Macià. Per

aquest motiu, la ficció se situa a la cocapital del Vallès Occidental.

Dues famílies enfrontades per fets del passat tornen a trobar-se: els Aymerich, una

poderosa nissaga de Sabadell propietària de l’aerolínia ALA Transports, i els Pedrós, una

família humil que afronta una situació delicada quan el seu patriarca, l’Esteve (Lluís

Soler), és acomiadat de l’empresa dels Aymerich. Al mateix temps, els crims arriben a

Sabadell amb la mort de Benjamí Aymerich, un fet que provoca el relleu a la direcció

d’ALA. A grans trets, aquesta seria la manera més simple de descriure un serial que, en

principi, defuig el costumisme. És a dir, continua amb la tònica nissaguera, però va molt

més enllà pel que fa al thriller i a la sinistralitat d’algunes trames. En alguns casos, per la

cruesa i l’alt índex de mortalitat, les històries de Laberint podrien apropar-se fins i tot al

terror. No obstant això, és cert que la quotidianitat es projecta de manera secundària al

costat del fil protagonístic que marca la figura de l’assassí en sèrie. El públic objectiu de la

sobretaula continuava sent el mateix des de 1994: principalment, mestresses de casa o

dones jubilades. Potser és per aquest motiu que les audiències no van arribar a assolir els

màxims de Nissaga, tot i que van mantenir un bon share fins al final: la sèrie va acabar amb

una quota mitjana del 32,5%.

En aquesta ocasió, Benet i Jornet va haver de compartir el procés de creació amb Andreu

Martín per apropar-se a la nove!a negra. Tot i això, la participació de l’escriptor expert en

el món del crim només va durar uns mesos. En segon pla però sempre present, el

costumisme aportava una bombolla d’oxigen i de contrapès a l’agitada trama principal,

sobretot a través de les peripècies de la família Pedrós per tirar endavant. Amb tot, sovint

l’encarnació del mal i d’un món lúgubre apareix de manera complementària al de la

història troncal. Laberint d’ombres també aborda la foscor des d’un punt de vista més

lynchià, en què el televident acaba convertint-se en còmplice voyeur, no tan sols a través

de la trama principal de l’assassí —de qui només l’espectador arriba a saber la identitat en

un cert moment de la sèrie—, sinó també en les línies conductores dels altres personatges.

Per primera vegada, la incisió social en el món de l’heroïna prenia una constant molt

marcada, quan el fill petit dels Pedrós, l’Alfred (Bruno Bergonzini), feia perilloses amistats

amb el traficant Tronera, encarnat per un polifacètic Adrià Puntí.

A més, s’abordava la violència masclista amb el personatge de la dibuixant Mireia Llop

(Berta Errando), que queia en mans d’un psicòpata: el Capità Tentacle (Pep Tossar).

D’altra banda, personatges com la senyora Cèlia —interpretada per una brillant

Montserrat Carulla— donaven a conèixer un perfil peculiar de la soledat en la vellesa.

També és recordada la doctora Mònica Monjo (Rosa Vila), que afrontava una malaltia

terminal i alhora demostrava que l’amor no té fronteres ni edat. En matèria d’igualtat, si

Nissaga havia estat un precedent en les relacions lèsbiques a la petita pantalla de tot l’estat

espanyol, Laberint va normalitzar la relació en parella LGTBI amb els personatges de la

Raquel (Mercè Sampietro) i la Isabel (Pepa López).

Parlar de Laberint no és només anomenar el serial que va marcar el final d’un mi!enni. És,

també, palesar l’obsolescència d’un model de ficció que desapareix gradualment al llarg

dels anys posteriors, en què les ficcions de sobretaula abandonen l’ús de les bíblies

tancades. És a dir, d’una història lligada de principi a final. Per aquesta raó, les sèries

longeves han acabat esdevenint un quid merament productiu, en què els guionistes no

tenen més alternativa que escriure per complir amb les hores a través d’un mar

d’incoherència i exhaustió. Amb Laberint, Salvador Borés (Marc Cartes) va passar als

annals de la història de TV3, com abans ho van fer els germans Montsolís (Emma Vilarasau

i Jordi Dauder). Més enllà d’El cor de la ciutat, algú podria imaginar-se nous mites de

sobretaula per al record? Encara els esperem.

«Mirall trencat» (2002)

Benet i Jornet va fer algunes incursions en les sèries setmanals d’horari nocturn, com ara a

Nissaga, l’herència (1999) o Ventdelplà (2005). No obstant això, l’adaptació de Mirall

trencat al format televisiu —en què Benet també va assumir el rol de guionista— és

especialment rellevant en el seu currículum audiovisual. En primer lloc, perquè va

aconseguir transformar la nove!a canònica de Rodoreda (1974) en una sèrie plena

d’intrigues i tibantors familiars. En segon lloc, perquè va crear el precedent del format que

ara impera a TV3: una temporada de tretze episodis distribuïts en cinquanta minuts. És a

dir, el mateix patró que després vam veure, per exemple, a Nit i dia (2016).

Ja hem esmentat abans que Mirall trencat és una de les influències principals de Nissaga de

poder. L’esfondrament d’una família poderosa al voltant de la matriarca i l’ombra de

l’incest entre germans són tòpics que es repeteixen. D’aquesta manera, en la figura de

Teresa Goday (Carme Elias) podem detectar alguns dels tics controladors de Mercè

Aymerich (Montserrat Salvador). Amb més espai per als afers de pit i cuixa, això sí.

Igualment, en l’amor impossible entre Ramon (Bruno Bergonzini) i Maria (Marieta

Orozco) —que ofeguen el petit Jaumet per campar al seu aire— retrobem l’ombra de dos

Montsolís en miniatura fent trapelleries criminals a l’estany. Què és primer? L’ou o la

gallina? Evidentment, la nove!a de Rodoreda existia força abans que la nissaga dels

Montsolís i el seu impacte en el conjunt de la literatura catalana és molt més rellevant que

una sèrie de sobretaula. En canvi, en el camp audiovisual, Nissaga ja existia abans que

l’adaptació de Mirall trencat i això permet un diàleg fecund entre totes dues produccions.

Per exemple, es fa evident que Benet i els seus guionistes es troben còmodes treballant

amb un repartiment d’actors que ja coneixen. Així, tornen a aparèixer intèrprets de sèries

anteriors com Emma Vilarasau (Armanda), Miquel Sitjar (Eladi), Bruno Bergonzini

(Ramon), Imma Colomer (Felícia) o Jordi Boixaderas (Quim). Aquestes repeticions donen

peu a jocs metaficcionals de tota mena, com ara l’obsessió d’envoltar Emma Vilarasau de

nebots i exnebots ficticis que la festegen a tothora. Anècdotes a banda, l’adaptació de

Mirall trencat reafirma que és plenament compatible l’existència de Vida privada amb les

lectures populars de Folch i Torres. En aquest cas, de l’ombra gegantina de Rodoreda amb

la proposta melodramàtica de Benet i Jornet.

On som ara? Les sèries sense Guinovart i Benet i Jornet

Nissaga de poder, Laberint d’ombres, Mirall trencat i El cor de la ciutat tenen en comú un

fet indestriable, un element acompanya la narració del serial com si es tractés, ben bé, d’un

altre personatge: la música original d’Albert Guinovart. Possiblement, l’anàlisi evolutiva

que la banda sonora ha experimentat en les sèries de TV3 mereixeria un article a part, però

seria injust no parlar-ne gens quan es fa referència a la petja de Josep Maria Benet i Jornet.

De fet, Benet va cooperar amb el compositor barceloní en bona part de la seva obra

televisiva.

Per exemple, a la tercera sèrie, un travelling aeri recorre les vinyes verdes del Penedès amb

l’aparició del títol: Nissaga de poder. Així, un esclat de simfonisme s’obre pas amb el tema

principal del culebrot. És grandiloqüent, passional i melodiós. Amb el pas dels capítols, ens

adonem que la presència de personatges i d’alguns espais va acompanyada d’un motiu

musical que els identifica. Un petit tema orquestral que evoca la personalitat del caràcter,

un sentiment que hi fa èmfasi i que connecta directament amb l’espectador travessant el

diàleg i l’acció. Ha mort un Montsolís i el tema A l’ombra de la mort ressona com una

sentència fins que es descobreix la víctima entre els ceps. L’obra musical de Nissaga

continua sonant en sales de concerts quan Albert Guinovart ofereix recitals. Tot plegat,

una joia compositiva que originàriament havia estat pensada per donar vida a la ficció de

sobretaula i que va acabar prenent forma de CD.

El leitmotiv com a tècnica musical ja es feia servir des del segle XIX en el terreny de la

música programàtica, és a dir, en tota mena d’espectacles lírics i ballets. Richard Wagner

en va ser el principal impulsor a través de les òperes, emfasitzant l’acció i els personatges al

llarg de la composició.

Que una mixtura com aquesta hagi arribat als nostres dies es pot considerar una fita en la

supervivència de l’art total, i encara més si parlem de la ficció a la petita pantalla. Algú

podria pensar que el simfonisme dels noranta mai no hauria sobreviscut a les avantguardes,

a la diversitat estilística i electrònica que començava a bastir l’audiovisual internacional.

Que la millor tradició dramatúrgica, els millors actors catalans i un dels millors

compositors del país s’alineessin per crear plegats per a TV3 suposava una casualitat com

n’hi ha poques en dècades: una conste!ació que només podia tenir èxit.

Sí, avui podem comparar molts aspectes de producció i realització dels noranta amb sèries

d’actualitat que probablement els superen en aquest àmbit. Però si parlem de contingut,

podem afirmar que a la ficció actual li falta, sobretot, l’ànima del setè art que predica. Les

inversions en grans maquinàries de producció i realització per a una imatge impecable no

són res si no es té en compte l’estat fonamental d’una obra. En altres paraules, el sentit

artístic i la lògica narrativa. Fins a quin punt les televisions es veuen empeses a vendre un

producte que ha oblidat la seva raó de ser?

Cal tenir en compte que la precarietat cultural va ser un punt d’inflexió en el procés de

producció de la ficció des d’abans de la crisi del 2008. En aquest punt, l’allargament dels

productes no tenia cap altre afany que el d’omplir la graella. A més, la diversificació de

plataformes i de l’oferta multimèdia en els últims deu anys ha provocat que les audiències

no es moguin ni consumeixin de la mateixa manera que fa dues dècades. En tot cas, hi ha

hagut propostes que han intentat arriscar-se i que, en certa manera, s’arrelen a un llegat

oblidat. Parlem d’autors com Lluís Arcarazo, Jordi Galceran o Sergi Belbel, membres

imprescindibles de l’equip de guió al costat de Benet i Jornet durant els primers serials.

Ells s’han posat al capdavant de creacions ambicioses com Si no t’hagués conegut (2018) o

Nit i dia (2016), sèries en prime time que han recuperat l’esfera dramàtica en un altre

format televisiu més breu i no seriat.

En definitiva, Belbel, Arcarazo i Galceran fan de baula entre l’extens llegat dels noranta i

la lluita per sortir de la inèrcia creativa d’avui. Són la baula que ve després de Benet i

Jornet. Josep Maria Benet i Jornet. Aquell l’home que va sentir Una vella, coneguda olor

per començar a escriure teatre i que va notar la primera «Olor de telenove!a» per

inventar-se Poblenou i Nissaga de poder. L’home que era Guimerà, Sagarra i Folch i Torres

alhora. L’home que escrivia sèries per entretenir la plebs, que en cuidava els episodis, els

guions, els detalls. L’home que ho predicava feliç i content, sense cap vergonya: «Som

Folch i Torres. Necessitem Folch i Torres.»

1. Àlex Gutiérrez, «Benet i Jornet, l’inventor del culebró en català», Ara, 6 d’abril de 2020. 
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