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Resum

El treball de recerca que teniu a les mans és una primera exploració amb

l’objectiu d’ordenar i quantificar els programes que Televisió de Catalunya

TVC) ha produït basats en obres literàries de ficció, durant vint-i-cinc anys. La

documentació obtinguda permet veure de forma panoràmica les adaptacions que

s’han dut a terme al llarg d’aquest període, per fer una modesta anàlisi de la

persistència i les pautes que es deriven de la selecció d’autors, d’obres, gèneres i

formats. De forma transversal, el treball s’interroga sobre el sentit, la funció i

l’interès de les adaptacions en la programació d’un canal públic.

 

Paraules clau

Televisió pública, ficció, adaptacions, literatura, adaptacions literàries, televisió

de qualitat, cultura, identitat cultural.
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INTRODUCCIÓ

1. Continguts del treball i justificació 

L’objecte d’estudi d’aquest treball són les adaptacions provinents d’obres

literàries que Televisió de Catalunya ha produït durant vint-i-cinc anys. L’aproximació

al tema no es fa des de l’anàlisi del contingut d’aquestes produccions sinó per obtenir un

resultat descriptiu sobre la freqüència i la persistència de la producció i programació

d’adaptacions.

El marc temporal de l’estudi, amb un arc de vint-i-cinc anys (1983-2008), es

defineix pel període comprès entre la posada en marxa del canal i la commemoració

d’aquest quart de segle d’existència de Televisió de Catalunya. 

Televisió de Catalunya és el mitjà escollit perquè és el canal televisiu públic

català de referència, tot i que no podem oblidar que Televisió Española a Catalunya, va

complir també durant anys la funció d’oferir una programació de ficció en català.

Tot seguit, i en aquesta part introductòria, trobareu la descripció de la

metodologia emprada per fer la recerca, de les fonts consultades i de l’ordre en què s’ha

procedit a cercar la informació.

A la primera part del treball, trobareu una aproximació a les teories sobre la

funció dels mitjans de comunicació en general i de la televisió pública en particular,

com també les definicions dels conceptes que delimiten l’objecte d’estudi. 

A la segona part, descriptiva, podreu accedir a les dades obtingudes en forma de

panoràmica històrica o anant a la descripció de cada producció, que trobareu a l’annex.

Aquestes dades es presenten en forma desglossada per capítols (títols, autors,

guionistes, formes de producció, formats i gèneres, emissió). A continuació s’hi recullen

les conclusions del treball, que trobareu de forma ordenada, seguint els temes de

l’anàlisi i acompanyades d’algunes gràfiques que ajuden a visualitzar els resultats.
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Per últim, podeu continuar amb la bibliografia i amb l’annex que compila totes

les fitxes finals de la base de dades creada per a la recerca.

1.1. Objectius del treball i metodologia

“La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a TELEVISIÓ DE

CATALUNYA” té com a propòsits identificar, ordenar i classificar les produccions

pròpies basades en adaptacions de ficció, per poder-ne establir la presència i la

freqüència des de l’aparició del canal el 1983 fins el 2008.

El marc de conceptes ens ha de permetre situar i definir l’objecte d’estudi i

també garantir la idoneïtat de les preguntes que podem fer-li, preguntes que ens guien

en una direcció i garanteixen unes conclusions pertinents. 

Les preguntes que són a la base de l’estudi són de caràcter classificatori per una

banda (A) i de pertinença televisiva per l’altra (B). 

 

A A.1. Quins títols s’han adaptat

A.2. De quins autors

A.3. De quines èpoques

A.4. De quines llengües

A.5. Amb quins gèneres i formats televisius

A.6. Per a quin públic

A.7. Amb quina freqüència 

A.8. Amb quins guionistes

A.9. Amb quines fórmules de producció

A.10. Amb quines productores

B B.1. S’han adaptat les obres canòniques de la literatura catalana?

B.2. S’ ha generat l’especialització de guionista adaptador? 

B.3. Hi ha una continuïtat en l’emissió d’adaptacions?
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B.4. Es poden establir uns criteris de programació d’adaptacions de

ficció?

B.5. Hi ha unes productores especialitzades a fer adaptacions? 

B .6 . La programació d’adaptacions s’ajusta a les funcions cultural,

identitària, de qualitat i econòmica que ha de complir un canal públic?

El present estudi no es planteja en cap cas fer una anàlisi del discurs televisiu,

sinó fer una primera exploració de dades per obtenir uns resultats classificatoris, que

permetin una descripció acurada de la qüestió. Amb aquesta finalitat, s’ha compilat tota

la informació obtinguda, verificada en diverses fonts (TVC, productores, bases de dades

i estudis) en una nova base de dades1. 

La informació que s’ha cercat per fer aquesta descripció, són dades bàsiques,

textuals i numèriques, que es detallen a  continuació:   

Títol de l’obra original

Títol de l’obra adaptada

Nom de l’autor de l’obra original

Nom de l’autor de l’obra adaptada

Any de publicació editorial de l’obra original2

Any de producció de l’obra adaptada3

Forma4 de l’obra original

Gènere

Nombre de pàgines de l’obra original5 

Format de l’obra adaptada6

Producció7 

Data d’emissió

1 S’ha utilitzat el programa File Maker Pro i la versió 8.5 Advanced per a suport macintosh, per la seva 
seguretat en el processament de les dades i la seva versatilitat.
2 S’entén de la primera edició.
3 Any en què s’acaba la producció audiovisual.
4 Ens referim al gènere de l’obra original, en el sentit de grans gèneres literaris: novel·la, narracions 
curtes, teatre.
5 Es pren de referència la primera edició.
6 Ens referim a formats bàsics de ficció: sèrie, mini sèrie, tvmovie.
7 Concretament, les empreses associades i les institucions col·laboradores.
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Dia d’emissió8

Horari d’emissió

Canal d’emissió

Audiència

Quota de pantalla

Director/ realitzador

Resum argumental9

Informació editorial

Distribució

Informació addicional10 

Les dades bàsiques s’han obtingut per tres vies, seguint aquest ordre en la

recerca: 

1 a través de Televisió de Catalunya, 

2 a través de les productores associades amb Televisió de Catalunya per a cada

producció, 

3 a través d’estudis i bases de dades i d’informació qualificada disponible a

internet. 

Els departaments de Televisió de Catalunya que han col·laborat en la recerca

han estat el Departament de Documentació, i molt especialment la Cap de Viodeoteca,

Imma Pañella; el Departament de Coproduccions, a través de la seva responsable,

Susanna Jiménez, d’Elisa Plaza, productora, i de Merche Sánchez Da Silva; el Servei

d’Atenció a l’Espectador, i finalment el programa Una mà de contes gràcies a Manel

Barrios, el seu director. 

El Departament de Documentació té indexades les dades bàsiques de la

programació de Televisió de Catalunya des del 1992 a la base de dades Digition. Per tal

d’obtenir el màxim d’informació es van fer diverses cerques avançades seguint els

marcadors Catàleg, Programes i Aliena. Cada cerca incloïa les paraules: adaptació,

8 Dia de la setmana.
9 O sinopsi publicada pels productors.
10 Informació editorial rellevant, informació sobre la producció o la distribució audiovisual.
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adaptat/da, basat/da, obra, obra literària, novel·la, teatre, conte, literatura, llibre, autor,

ficció, sèries.

No va ser possible obtenir les dades d’audiència dels programes trobats al

Digition, que conté títol, fitxa tècnica i artística, resum, any de producció, i en alguns

casos els productors, i la data i l’horari d’emissió. El departament d’Audiències, que

arxiva aquesta informació des del 1992, no col·labora amb els treballs acadèmics per

l’excés de feina que això els suposaria. Les dades d’audiència obtingudes les han

proporcionat el Departament de Coproduccions de TVC i les productores encarregades

de les coproduccions.

La informació general sobre els objectius i la programació del canal s’ha

consultat a la web de Televisió de Catalunya (http://www.tv3.cat/).

Les productores que han col·laborat aportant informació al treball són Diagonal

Televisió (amb la inestimable ajuda de la Francina Rodríguez), Cromosoma (Eulàlia

Cirera), Aurea Documentary (Carles Canet) i Fair Play Produccions, S.A. (Ramon

Tello), i l’Institut del Cinema Català (ICC).

Quan no ha estat possible localitzar una empresa productora, s’ha contactat i

entrevistat directament els professionals que hi van participar, com Mercè Managuerra,

productora i directora de En escena: 100 anys de teatre català; i Sergi Schaaf,

realitzador de Cròniques de la veritat oculta.

Les dades no obtingudes per cap d’aquestes fonts es van cercar a:

- la base de dades de Catalan Films (Base de Dades de Produccions Empreses 

Audiovisuals Catalanes, http://catalanfilmsdb.cat/); 

- a la pàgina web del Mercat Internacional de Drets Audiovisuals (MIDA, 

http://www.catalanarts.cat/mida/?modul=presentacio); 

- a la base de dades online de Laura Martínez Lacueva (LA PRODUCCIÓN DE 

FICCIÓN de Televisió de Catalunya S.A. (1984-1995).  

http://www.iua.upf.es/~laura/WEB_TELEVISIÓ DE 

CATALUNYA/serie86.htm); 

http://www.iua.upf.es/~laura/WEB_TVC/serie86.htm
http://www.iua.upf.es/~laura/WEB_TVC/serie86.htm
http://www.catalanarts.cat/mida/?modul=presentacio
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- a la pàgina web de la International Movie Data Base (IMDB 

http://www.imdb.com/);

- i a la pàgina web dels vint-i-cinc anys de TV3 

(http://www.tv3.cat/p25anys/els25.jsp?seccio).

Tornem a la qüestió de l’ordre en que s’ha cercat la informació, fonamental per a

justificar els resultats obtinguts:

- Es va considerar que Televisió de Catalunya era la font d’informació més

rellevant perquè es tractava d’obtenir informació sobre produccions

pròpies del canal. En no ser possible obtenir tota la informació que ens

havíem proposat de cercar de cada producció, es va procedir a contactar

amb les productores que havien participat en les obres trobades en la

primera recerca.

- Es va contactar per via electrònica i telefònica amb les empreses de

producció audiovisual per tal que aportessin les dades que no constaven a

l’arxiu de Televisió de Catalunya. Algunes empreses van fer una

aportació molt valuosa ja que tenien totes les dades arxivades; d’altres no

van contestar o no tenien les dades; algunes no es van poder localitzar. 

- Per a trobar les dades que no havien aportat ni Televisió de Catalunya ni

les empreses productores, es van cosultar estudis i bases de dades, així

com informació disponible a la xarxa.

La informació sobre productores, obres i autors extreta d’internet s’ha consultat

a els fonts següents11:

ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (AELC). [En línia].
http://www.escriptors.cat/

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS CATALANS BARCELONA AUDIO VISUAL. [En línia].
http://www.bcnaudiovisual.cat/ 

BIBLIOTECA ABIERTA. [En línia].  http://openlibrary.org/

BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS Y DE TODO EL MUNDO. [En línia]. 
http://exlibris.usal.es/bibesp/nacion/index.htm

11 El següent és un llistat d’adreces en línia.

http://exlibris.usal.es/bibesp/nacion/index.htm
http://openlibrary.org/
http://www.bcnaudiovisual.cat/index.php?option=com_contact&view=contact&id=6%3Aaurea-documentary-sl&catid=30%3Amembres&Itemid=69
http://www.escriptors.cat/
http://www.tv3.cat/p25anys/els25.jsp?seccio
http://www.imdb.com/
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BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA. [En línia].
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/

BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. [En línia]. 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14125

BRITISH LIBRARY. [En línia]. http://searchbeta.bl.uk/ 

CASA DEL LLIBRE. [En línia].
http://www.casadellibro.com/ 

DIPUTACIÓ DE PONTEVEDRA. HEMEROTECA. [En línia].
http://www.depontevedra.es/?1,1121

CATÁLOGO BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑOLA (BNE). [En línia].
http://catalogo.bne.es/ 

CATALOGUE COLLECTIF DE FRANCE. [En línia].
http://ccfr.bnf.fr/t

EDITORIAL LA GALERA. [En línia].
http://www.editorial-lagalera.com/

FICCIÓN PRODUCCIONES. [En línia].
http://www.ficcion-producciones.com/

GOOGLE LLIBRES. [En línia].
http://books.google.es/

LETRAS LIBRES. [En línia].
http://www.letraslibres.com/

LIASONS.INFO. [En línia].
http://www.lisons.info/

LLETRA. [En línia].
http://lletra.uoc.edu/

LLIBRES.CAT. [En línia].
http://www.grec.net/llivirt/

PROJECT GUTENBERG. [En línia].
http://www.gutenberg.org/

QUICO, L’EX-PROGRE. [En línia].
http://personales.ya.com/jbosch/tele/quico/quico.htm 

RBA LIBROS. [En línia].
http://www.rbalibros.com/

http://www.rbalibros.com/
http://personales.ya.com/jbosch/tele/quico/quico.htm
http://www.gutenberg.org/
http://www.grec.net/llivirt/
http://www.lisons.info/
http://www.letraslibres.com/
http://books.google.es/
http://www.ficcion-producciones.com/
http://www.editorial-lagalera.com/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/ERK2MfILsK/BNMADRID/174543997/9
http://www.depontevedra.es/?1,1121
http://www.casadellibro.com/
http://searchbeta.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?ct=display&doc=BLL01012636230&indx=4&srt=rank&vl(freeText0)=the%20unforgiven&dum=true&vl(197317282UI1)=all_items&mode=Basic&vl(197319763UI0)=title&vid=BLVU1&ct=search&indx=1&frbg=&fn=search&tab=local_tab
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14125
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/
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TEBEOSFERA. [En línia]. http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/

HIRU ARGITALETXEA S.L. [En línia].
http://www.hiru-ed.com/

WOZ DIE WOCHENZEITUNG. [En línia].
http://www.woz.ch/artikel/inhalt/2000/nr06/Kultur/13556.html

VIOLETA DENOU. [En línia].
http://www.violetadenou.com/monteo.html

El procediment de recerca de les dades s’ha dut a terme en diferents períodes des

del febrer de 2008 al juliol de 2009.  Un cop entrada tota la informació a la base de

dades creada exclusivament per a la investigació, s’ha agrupat, llistat i comptabilitzat.

Finalment s’ha procedit a analitzar les dades resultants seguint els criteris proposats en

aquest capítol i en el marc conceptual.  

http://www.violetadenou.com/monteo.html
http://www.woz.ch/artikel/inhalt/2000/nr06/Kultur/13556.html
http://www.hiru-ed.com/
http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/


MARC CONCEPTUAL

2. Mapa de conceptes

2.1. Literatura, cànon i tradició

... cuantos más comentarios genera una obra y durante más
tiempo, más probabilidades tiene de sobrevivir a su época,
puesto que le aseguran una permanente modernidad.12

Els lligams entre la literatura, la llengua i la identitat han estat ben descrits per

teòrics de la literatura, lingüistes, historiadors, sociòlegs. Establir que hi ha unes obres

que conformen un patrimoni comú, una tradició que es perpetua amb el pas del temps,

és una constant de les societats per fixar el seu passat i projectar-se en el futur. Seguint

les idees de Jameson13, els artefactes artístics, com les novel·les o les obres de teatre,

poden ser representacions obliqües de les circumstàncies històriques perquè no

s’abstreuen del seu temps. Aquest és un concepte fonamental a l’entorn de l’objecte

d’estudi d’aquest treball: la capacitat de la literatura de dialogar amb els lectors en

qualsevol moment i context. Vist des d’un perspectiva o una altra, des del camp dels

estudis literaris o des de la història de la literatura, hi ha un cert consens a atorgar un alt

poder simbòlic a la literatura. 

Les diferents literatures generen els seus estudis, la seva història, creant unes

categories d’obres que responen a diferents criteris de qualitat literària. Forma part

d’aquest procés naturalitzar una tradició, i identificar quines són les obres de referència,

les que més han influït en el seu context o en la literatura posterior. La creació d’un

cànon és una qüestió de consens de les comunitats nacionals14 sobre què val la pena

rescatar del passat i transmetre a les properes generacions.

12 SULLÀ, E. (comp.). El canon literario. Madrid: Arco Libros, 1998. p. 22.
13 JAMESON, F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge, 
1981.
14 En aquest sentit, cal distingir que cada comunitat nacional crea el seu cànon literari, en funció de la 
llengua i dels trets nacionals; per això diferents països amb la mateixa llengua tenen cànons diferents i 
països amb diversitat de llengües al seu territori, també. És el cas de les diferents literatures a l’Estat 
Espanyol: basca, castellana, catalana i gallega.
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Anomenem comunitats nacionals aquelles entitats amb una esfera pública

simbòlica compartida, on predomina un mateix discurs nacionalista, no en el sentit

limitat que és propi de l’acció política, sinó en un sentit molt més ampli, d’acord amb la

definició de Calhoun15, per referir-nos a aquest discurs com una forma de parlar, com

unes categories nacionalitzadores que de fet són a la base, també, dels estudis i la

ciència, de la història, la sociologia o la filosofia. O en paraules de Mignolo:

“una comunidad vocacional encuentra en él (el canon)
la confirmación histórica de los valores culturales que
comparten sus miembros [...] Mediante la formación del canon
una comunidad define y legitima su propio territorio, creando y
reforzando o cambiando una tradición”. 16

Malgrat la importància que les cultures en plural donen a la literatura, la

pertinença social i cultural del trasvàs televisiu de les obres de la tradició, de les

contemporànies, i en general de les obres que captiven els lectors és una qüestió

complexa. En paraules de Sullà:

Resulta cuando menos digno de mención que la batalla del canon
se libra de manera casi exclusiva en la literatura, con mínimas
intervenciones de filósofos, científicos o políticos de nota. Como
si de la literatura dependiera precisamente esa contestada
identidad occidental, americana, femenina, afroamericana, gay o
la que sea. (…)
…todo ello en el horizonte de una cultura en la que la literatura
culta o gran literatura está sometida a las presiones combinadas
de la producción literaria de masas y de los medios audiovisuales,
donde ya no reina el cine, sino la televisión (con una oferta cada
vez más amplia y competitiva). (...) el problema del canon no se
limita a los confines de lo estrictamente universitario, puesto que
los desborda y se convierte, así, en un problema pedagógico
(¿qué enseñar, por qué y para qué?) y, en última instancia, en un
problema cultural, social y, por qué no, político, por su relación
con la identidad cultural y la tradición nacional, claro que sí, que
garantizan un pasado que esté a mano, que sea útil para
reconocerse a sí mismo y como miembro de un colectivo. Todo
ello suponiendo que se acepte que la literatura todavía tiene algo
que ver con la sociedad y que ésta le conceda una cierta medida
de utilidad.17 

15 CALHOUN, C. Nationalism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.
16 MIGNOLO, W., “Los cánones y (más allá de) las fronteras culturales (o ¿de quién es el canon del que
hablamos?)”. A: SULLÀ, E. (comp.). El canon literario. Madrid: Arco Libros, 1998. p. 252.
17  SULLÀ. Op. cit., p. 23 i 33-34.
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Sullà ens dóna una clau per a l’anàlisi: si la literatura encara té un lloc rellevant

en la societat, hem de plantejar-nos què ensenyem, què escollim com a models i què

triem per ser divulgat a través del mitjà televisiu, que, en la seva dimensió d’institució

pública, segueix i seguirà estant vinculada al seu territori. 

 

“La televisión es la fuente de imágenes y mensajes más
extensamente compartida. Es el eje común simbólico del
ambiente en el que nacen nuestros hijos y en el que todos
vivimos nuestra vida.”18 

2.2. Els mitjans, el mitjà televisiu i el poder de narrar

L’obra de Thompson, Los media y la modernidad19, planteja una base teòrica per

a la investigació dels mitjans de comunicació, que suposa una “depuració” de tres

tradicions de pensament, la teoria social crítica de l’escola de Frankfurt i en especial

l’obra d’Habermas, les aportacions dels teòrics dels media, Marshall McLuhan, Harold

Innis i Joshua Meirovitz i el llegat de l’hermenèutica de Gadamer, Ricoeur i Clifford

Geertz.

Raymond Williams, pioner dels estudis culturals britànics en el camp

cinematogràfic i televisiu de l’escola de Birmingham, va fer també una valuosa

aportació a l’estudi del mitjà televisiu, basant la seva obra en la relació entre tecnologia

i canvi social, i en estudiar el lloc que ocupa la televisió en la cultura contemporània,

considerant aquest mitjà una tecnologia cultural20.

Williams i Thompson són dos autors que ens obren una via de comprensió i

anàlisi dels mitjans i les seves relacions amb la cultura i la identitat.

Thompson raona la necessitat d’afrontar l’estudi dels mitjans com a part integral

del sorgiment de les societats modernes, tenint en compte com operen en les

18 GERBNER, G.; GROSS L.; MORGAN M.; SIGNORELLY, N. “Crecer con la televisión: perspectiva 
de aculturación”. A: BRYANT, J., ZILLMANN, D. (comp.). Los efectos de los medios de comunicación. 
Investigaciones y teorías. Barcelona: Paidós, 1996. p.33
19 THOMPSON, J.B. Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona:
Paidós Comunicación, 1998.
20 WILLIAMS, R. Television: technology and cultural form. Glasgow: William Collins Sons & Co Ltd, 
1974.
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transformacions de l’organització social del poder simbòlic. En això segueix les teories

dels Estudis Culturals, que distingeixen entre tres marcs diferencials per la discussió

sobre els mitjans, el del subjecte (la subjectivitat), el del poder (la política) i el de la

cultura (l’àmbit simbòlic). 

Thompson planteja que els mitjans són constructors i reproductors de material

simbòlic, per tant, s’han d’entendre des d’una comprensió mítica, en la línea de Hayden

White21 quan defineix la història com un discurs narratiu o relat que representa models,

imatges, estructures i processos passats. El poder simbòlic, per a Thompson, és la

capacitat d’intervenir per influir en les accions dels altres, a través dels mitjans de

producció i transmissió de les formes simbòliques (per exemple, la literatura o la

televisió). Els mitjans permeten la transmissió de la tradició, que persisteix i es perpetua

amb independència dels individus, d’una generació a una altra (es despersonalitza). 

L’ús dels mitjans transforma l’organització social, creant noves formes

d’interacció no presencial, i nous models d’exercir el poder, dissociats del fet de

compartir un espai. La interacció cara a cara s’ha vist superada per altres formes

d’interacció que han permès els mitjans clàssics (televisió, ràdio, premsa) i els nous

dispositius tècnics (en què no només no és necesaria la presència in situ dels

interlocutors, sinó que la narració mateixa pot ser transmediàtica, pot circular d’un mitjà

a un altre), una relació col·laborativa amb l’usuari, que hi pot participar, opinar o

modificar continguts. Malgrat això, el poder dels mitjans no minva, tampoc el dels

grans grups mediàtics, com les agències de notícies que es reparteixen el flux

d’informació global (Reuters, AP, UPI, AFP). 

L’èmfasi en el canvi social produït pels mitjans és justament una de les

premisses de Williams, que descriu la importància del “flux televisiu”, un nou discurs

que l’audiència absorbeix de la suma de discursos que s’intercalen en continuïtat (dels

programes als anuncis, dels anuncis a les notícies, de les notícies a la ficció, de la ficció

a la promoció del canal...):

“Yet the flow of hurried ítems establishes a sense of the world:
of surprising and miscellaneous events coming in, tumbling

21 WHITE, H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 1973.
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over each other, from all sides. The events are caught as they
fly, with a minimal and convencional interpretative tag.”22

“In all these ways, and in their essential combination, this is the
flow of meanings and values of a specific culture”.23

Williams distingeix l’existència d’una cultura feta de la juxtaposició de

missatges sense un autor darrera (i tot això, abans de l’hipertext i les xarxes socials), tot

i que aquest flux que el receptor recompon -sense ser-ne conscient-, està fet per

elements que provenen de la presa de decisions dels programadors, que tenen el poder

de decisió sobre què es programa i què no. 

L’estudi té en compte que els criteris de programació no poden quedar fora de

l’anàlisi dels programes que un canal ha decidit produir, perquè només podríem pensar

una televisió sense criteris en l’època del seu naixement, no ja del naixement d’un canal,

sinó del propi mitjà televisiu24. Per entendre’ns, podem pensar una televisió sense

criteris clars de programació als anys cinquanta a Espanya (que hi eren), però en cap cas

als anys noranta. L’usuari ha guanyat protagonisme, però en determinats mitjans, com

és encara el televisiu, la gestió dels continguts és un dels aspectes més decisius perquè

dóna poder al mitjà i fa que els grups de poder hi intervinguin.   

Per a l’estudi del context, Thompson aporta unes pautes concretes: subratlla que

cal estudiar la recepció com una activitat situacional –en un context sociohistòric

específic-, rutinària –forma part integral de les activitats regularitzades a diari-, com una

habilitat – que depèn de les habilitats i competències de l’individu, del seu “maquillatge

social”- i com un procés hermenèutic –els individus donen sentit al contingut simbòlic

dels productes mediàtics a través d’un procés d’interpretació-. 

 “La tradición hermenéutica destaca otro aspecto de la
interpretación que aquí resulta relevante: al interpretar las
formas simbólicas, los individuos las incorporan dentro de su
propia comprensión de sí mismos y de los otros. Las utilizan
como vehículos para reflejarse a sí mismos y a los otros, como
base para reflexionar sobre sí mismos, sobre los otros y sobre el
mundo al cual pertenecen.”25 

22 WILLIAMS, R. Op. cit., p. 116
23 Íbidem. p. 118
24 CONTRERAS, J.M., PALACIO, M. La programación de televisión. Madrid: Editorial Síntesis, 2003.
1a reimpr. p.60.
25 THOMPSON, J.B. Op. cit., p. 65
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Thompson matisa les aportacions d’Habermas sobre la interacció perquè hi troba

a faltar, justament, el component simbòlic. I adverteix que si els mitjans s’han

d’estudiar des del context social, la crítica cultural és parcial, doncs no considera de

manera sistemàtica les condicions que fan possibles els fenòmens culturals, tant pel que

fa a la producció com a la recepció. 

Aquesta reflexió connecta amb la idea de Williams que la televisió, com a mitjà,

té un funcionament que cal identificar, que no es pot obviar, perquè el seu discurs, com

qualsevol altre, produeix valor i significat. Les formes simbòliques, siguin obres d’art

pictòric, obres literàries, teatrals o televisives, estan subjectes a dos tipus de valoració:

la simbòlica –que dóna valor als objectes en virtud de la consideració que se’ls dóna- i

l’econòmica –que els atribueix un valor econòmic perquè puguin ser intercanviades en

un mercat-. 

La teoria sobre televisió i aculturació de Gerbner, Gross, Morgan i Signorielli es

fonamenta en el caràcter ritual, massiu, simbòlic i dinàmic de la televisió i n’estudia les

conseqüències del contacte continu.

“La televisión se ha convertido en la fuente primaria
común de socialización e información cotidiana (mayormente
en forma de diversión) para lo que antes eran poblaciones
heterogéneas, trascendiendo barreras históricas de movilidad y
de cultura. La mayoría de gente que ahora vive con la televisión
no ha tenido nunca otra oportunidad de participar en un sistema
cultural nacional compartido. Quizá por primera vez desde las
religiones preindustriales, la televisión se materializa en un
ritual diario que las élites comparten con muchos otros tipos de
público. El nexo en la analogía entre televisión y religión, así
como su parecido en cuanto a funciones sociales, se halla en la
continua repetición de formas (mitos, ideologías, “datos”,
relaciones, etc) que sirven para definir el mundo y legitimizar el
orden social”26. 

És interessant la idea de televisió com font d’aculturació perquè situa aquest

mitjà en l’escala de valors de l’aprenentatge cultural que ens ve donat per l’entorn, o

millor dit, en l’apropiació dels codis culturals del context en que neix un individu. 

26 GERBNER, G.; GROSS L.; MORGAN M.; SIGNORELLY, N. “Crecer con la televisión: perspectiva 
de aculturación”. A: BRYANT, J., ZILLMANN, D. (comp.). Los efectos de los medios de comunicación. 
Investigaciones y teorías. Barcelona: Paidós, 1996. p.36.
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En la definició de les diferents etapes de la història de la televisió, hi ha hagut

definicions que han fet més o menys fortuna. Destaca la distinció d’Umberto Eco (ECO,

1983) entre la Paleo televisió i la Neo televisió: el pas d’una primera televisió

acomodatícia, paternalista i sense competència, en què es privilegia l’enunciat, a

l’univers televisiu que es deriva de l’eclosió de les privades, amb el predomini de

l’enunciació. Enunciat entès com a conversa dins d’un programa, diàleg intern del mitjà

amb ell mateix, i enunciació com a conversa entre el mitjà i el públic, o dotar la

televisió de la legitimitat a través del som, diem, fem, el que el públic demana. 

Eco subratlla que malgrat tots els canvis apareguts quan el panorama televisiu es

diversifica, la programació s’ha explicat sempre en la dicotomia entre ficció i realitat.

Els programes s’insereixen en alguna d’aquestes categories i fins i tot en la hibridació

tant del supòsit real/no real, com dels gèneres, informar/entretenir.

Partim d’aquesta distinció perquè s’ajusta al nostre propòsit de descripció de

programes de ficció, en el sentit de no informatius. 

 Cuarentones y cincuentones saben qué fatigas, qué
búsquedas eran precisas para recuperar en alguna perdida
filmoteca una vieja película de Duvivier. Hoy la magia de la
filmoteca está acabada: la Neo TV nos brinda, en una misma
noche, un Totó, un Ford de los primeros tiempos o quizás hasta
un Méliès. Así nos hacemos una cultura27. 

2.3. La televisió pública catalana

L’any 2000 es publica a Barcelona La televisió pública a l’era digital, de Miquel

de Moragas i Emili Prado28, una obra que planteja de forma exhaustiva la necessitat de

definir un nou model televisiu a conseqüència dels canvis tecnològics i econòmics que

comporta l’aparició i universalització del sistema digital, que certifica la defunció de

l’anterior sistema analògic. 

Moragas i Prado es pregunten sobre la legitimitat de la televisió pública a l’era

digital i n’assenyalen quatre eixos de revisió29:

27 ECO, U. La estrategia de la ilusión. Barcelona: Editorial Lumen, 1999. p.166.
28 DE MORAGAS, M.; PRADO, E. La televisió pública a l’era digital. Barcelona: Editorial Pòrtic, 2000.
29 Íbidem. p. 331.
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- Revisar i actualitzar els principis generals que legitimen la televisió pública.

- Fixar-ne les funcions pròpies de forma metòdica, no genèrica.

- Fixar-ne el model i el finançament.

- Repensar una política global de comunicacions a l’era digital. 

Ens fixem en la segona, que descriu tretze funcions, en aquest ordre: funció de

garanties democràtiques, política, cultural, identitària, de qualitat, educativa, social,

d’equilibri territorial, econòmica, guia, divulgadora, funcions moralitzadores i

estratègiques de desenvolupament de les comunicacions.

Per identificar i descriure un producte televisiu procedent del camp literari,

destaquem bàsicament les funcions cultural, identitària, de qualitat, educativa i

divulgadora perquè responen al que poden ser uns objectius raonables per un canal

públic, a l’hora de pensar una programació que tingui en compte el patrimoni cultural:

La funció cultural de la televisió pública: “Relativa a promoure continguts a la

televisió vinculats al teatre, la música, al cinema, la literatura, l’art i l’arquitectura, entre

d’altres, com a àrees del coneixement humà la difusió de les quals ha de ser assumida

com un compromís dels serveis públics de comunicació, en contraposició a la tendència

de la majoria de productes comercials a menystenir els seus compromisos estètics i

culturals.” 

La funció identitària: “Relativa a la creació d’espais audiovisuals per a la

projecció de les identitats culturals i lingüístiques.”

La funció de qualitat: “Relativa a la qualitat de la programació, en termes

estètics, experimentals, però també en termes de respecte i promoció de la creativitat,

sense interrupcions (publicitàries) ni manipulacions.”

La funció educativa: “Relativa a la necessitat de considerar la utilització de la

televisió per a finalitats educatives, tant pel que fa a l’educació permanent com pel que

fa al suport al sistema educatiu en tots els nivells. Tot això amb una amplíssima

subdivisió possible: serveis per a les escoles, educació musical, difusió científica, etc.” 
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La funció divulgadora: “Relativa a la necessitat de socialitzar el coneixement

científic i tècnic”. Podria ser també entesa com una funció divulgadora del propi

patrimoni cultural.

Són cinc definicions que permeten pensar una televisió orientada a una audiència

més local que global, per tant, vinculada a un territori, com és el cas dels canals públics,

i pensada amb criteris que donen valor a la tradició entesa com un sistema que avança,

es modifica i cohesiona un grup social (Thompson). És una idea de televisió mirall, en

què el canal transmet el que és propi del territori i l’espectador hi troba un fort vincle

cultural. 

Televisió de Catalunya formula la qüestió identitària com un objectiu de

preservació de la llengua i la cultura, tal com trobem publicat als Criteris de

programació adreçats a professionals i productores per a la temporada 2009 que es

poden consultar online:

“Preservació de la llengua i la cultura
Des del seu inici, TVC va néixer amb el compromís de
compensar la precària situació que la cultura, la societat i la
llengua d’aquest país tenien en relació a les altres. Aquest
objectiu acompanyava el procés d’aprenentatge i incorporació
d’aquests elements en el nostre sistema educatiu. Han passat 25
anys, i el mercat audiovisual ha generat més distància encara
entre l’oferta en castellà i l’oferta en català. Quan TV3 va
aparèixer, només existien les emissions dels dos canals de TVE.
Avui, a més, existeixen moltes altres propostes privades i amb
diversos canals en antena, mentre que l’oferta en català
pràcticament continua reduïda als nostres canals i a les
televisions locals. Per tant, més que mai, és imprescindible el
servei públic de televisió que tingui el català com la seva
llengua vehicular i la cultura i la realitat social d’aquest país
com la seva raó de ser i la seva prioritat en l’elaboració dels
continguts. Alhora, la múltiple oferta audiovisual provinent dels
canals en altres llengües i d’emissió més enllà de l’Estat
disminueix la nostra capacitat d’incidència i genera una
competència per a la producció cultural en la nostra llengua que
la fa especialment vulnerable. Per tot això, llengua, cultura i
realitat social són més que mai objectius a mantenir presents i,
en aquest sentit, a través dels compromisos contractuals, TVC
vetllarà per la qualitat lingüística dels projectes de programes i
n’avaluarà el compliment durant la seva emissió”30.

30 TV3. Criteris de programació. [En línia]. http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 27/07/09]

http://www.tv3.cat/criteris/
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Vegem ara les consideracions fetes per Televisió de Catalunya sobre la qualitat:

“Què entenem per qualitat?
    - Qualitat de la factura audiovisual –innovació d’imatge, de
posada en escena, de creativitat gràfica, d’innovació
tecnològica, d’imatge artística i de realització-.
    - Qualitat del contingut dels missatges –en la construcció i
l’expressió del discurs, en la qualitat de l’ús de la llengua, en la
capacitat d’aportar referències, de sorprendre, d’impactar, de
transgredir, de millorar el nostre entorn i de difondre valors
constructius-.
    - Qualitat de respecte a la societat que ens rep –horaris,
sensibilitat, pluralitat i equilibri de continguts.
TVC ha d’adaptar-se, també, a una nova realitat: el milió més
de catalans que vénen d’altres països i d’altres cultures. La
nostra obligació de servei públic ens ha d’acostar a aquesta
realitat tant per explicar-la més bé com per fer arribar la nostra
cultura, els nostres valors i la nostra llengua a aquests nous
ciutadans”.31

Si acarem aquests criteris de qualitat amb les funcions bàsiques de Moragas i

Prado que hem assenyalat, podem comprovar com al darrer paràgraf hi queden

recollides totes tres: la identitària, la cultural i la de qualitat. La funció que queda menys

definida en els Criteris de programació és l’educativa32.

Televisió de Catalunya designa uns objectius diferents a cada un dels seus

canals. Si comparem els dels dos principals canals, TV3 i Canal 33, trobem que aquest

darrer és el que millor acompleix les tres funcions, ja que el primer canal té uns

propòsits més genèrics (equilibri d’oferta, aparador, creació de referències). 

“Prioritats i valors de TV3:
- Equilibri d’oferta i de gèneres (informatius-marca de
referència, estrena de documentals i reportatges, concursos,
espectacles, debats, retransmissions de màxim interès públic)
- Creació de referències i entreteniment de prestigi
- Expressió de la qualitat i la capacitat de competir amb
productes transgressors i innovadors
- Inversió dels màxims recursos d’espectacularitat i impacte
- Aparador de la resta de canals

Prioritats i valors del 33:
- Projecció de la cultura pròpia i de referència internacional
- Innovació i transgressió en els formats audiovisuals
- Informació cultural i debat d’idees

31 TV3. Criteris de programació. Íbidem.
32 Vegeu aquest text complet a l’Annex 1.
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- Prioritat com a plataforma de productes de la indústria cultural
catalana
- Atenció preferent als esdeveniments, concerts i espectacles”.33 

Destaquem també la funció econòmica, “relativa al desenvolupament (a llarg

termini) de la indústria audiovisual pròpia i, més en general, a la promoció i

dinamització de la pròpia economia.”34 

En aquest darrer punt, Moragas i Prado veuen la necessitat de promoure el teixit

industrial, ja que el context digital demanda un ventall ampli de productes competitius.

“Però les mancances de l’externalització, tal com s’ha dut a terme fins ara, són evidents

perquè, sovint, l’entramat productiu ha mantingut una relació subsidiària amb la

televisió pública. Ha actuat més pensant en l’obtenció de beneficis a curt termini, com a

contraprestació als seus serveis professionals, que no pas en una estratègia de

consolidació empresarial que li permetés d’actuar com a peça independent dintre de la

indústria audiovisual”35. 

Televisió de Catalunya té en compte la funció dinamitzadora de la indústria

audiovisual i ho formula en aquests termes:

“Eficàcia en la gestió dels recursos
Un objectiu i un criteri no menys important és l’eficàcia en com
administrem i gestionem els recursos humans i tècnics per dur a
terme aquests canals. Tenir molt present l’equilibri entre la
producció interna i l’externa, la conveniència de les inversions,
la pluralitat de les propostes, la creació i formació de talent i la
correcta administració dels nostres recursos econòmics ha de
continuar essent prioritari.
En aquest sentit, també animem les productores a buscar talents
i socis complementaris en el sector que facin més sòlids els
projectes que proposen pels nostres canals”.36

En aquesta mateixa línia, és important lligar aquest propòsit amb l’objectiu del

Canal 300, que fins ara ha estat un canal dedicat exclusivament a les reposicions.

Destaquem l’últim paràgraf sobre la vinculació amb el sector audiovisual.

“300 és el canal de ficció de TVC, amb sèries i pel·lícules, tant
de producció pròpia com d’aliena. Té, doncs, entre els seus

33 TV3. Criteris de programació. [En línia]. http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 27/07/09]
34 DE MORAGAS, M.; PRADO, E. Op. cit., p.334
35 Íbidem .p. 377
36 TV3. Criteris de programació. [En línia]. http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 27/07/09]

http://www.tv3.cat/criteris/
http://www.tv3.cat/criteris/
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actius, fer una bona política de reposició de la producció pròpia,
així com l’amortització dels estocs de producció aliena.
En aquest sentit, el canvi més notable serà el relleu de l’oferta
basada en sèries per una oferta en què el cinema tingui més pes.
Volem donar un nou impuls al 300 amb alguna producció 
específica per al canal o que tingui la seva primera finestra al 
300. També volem que sigui un canal de referència i que tingui 
una finestra permanent per a la producció de la indústria 
audiovisual catalana.la relació amb les productores, 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA valorarà tant el rigor en el 
tractament del talent com les condicions laborals que dispensen 
(salaris, horaris...)”37.

A més de les funcions esmentades, els autors presenten unes funcions noves,

producte exclusivament del fet de pertànyer a l’era digital. En destaquem la sisena i

última: “funció de motor dels processos de convergència entre el sector de la

comunicació i altres sectors socials”38. Per a això proposen amplianr les activitats en la

pròpia televisió però també en les altres plataformes de distribució de continguts com

internet. Els autors proposen que les corporacions públiques de televisó s’anomenin

“institucions de comunicació”, amb caràcter global i multimèdia. Televisió de

Catalunya sembla decidida a seguir aquestes pautes i consolidar una oferta

multiplataforma, segons es desprèn dels criteris per al 2009.

“Concepció multiplataforma
La innovació constant també ha de fer un pas en la concepció de
TVC com a canals de televisió en emissió per altres finestres
tecnològiques. Les possibilitats que ofereix el portal tv3.cat,
l’augment del consum de televisió per mòbil, així com el futur
que s’obre amb la televisió en mobilitat són arguments perquè
totes les àrees de producció de continguts treballin amb una
concepció més oberta a la multiplicitat de plataformes
d’emissió. Els serveis i continguts interactius dels programes i
espais de TVC han de ser necessàriament un nou element a tenir
en compte en el disseny dels continguts. Per això, tots els
continguts que es generin per TVC han d’estar concebuts amb
mentalitat de ser difosos per múltiples finestres i amb
aplicacions específiques per enriquir l’oferta i aprofitar les
possibilitats tecnològiques”.39

Moragas i Prado entenen que el nou model ha de ser flexible per poder-se

adaptar a les successives transformacions tecnològiques i econòmiques i reclamen un

37 TV3. Criteris de programació. Íbidem.
38 DE MORAGAS, M.; PRADO, E. Op. cit, p. 377. p.354
39 TV3. Criteris de programació. Íbidem.
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nou model d’autoritat de l’audiovisual, amb competències per aplicar normes, orientar

les transformacions i l’adaptació legislativa del model de forma àgil. 

En el pla autonòmic, el nou model també ha de respondre a les necessitats de la

descentralització per donar pas a l’àmbit de la proximitat, superant en el cas de

Catalunya unes competències que tenen més de 30 anys i que provenen de l’era

broadcasting. 

 “Només l’existència de programes de qualitat i
competitius, portadors de valors culturals i marques
identitàries, permetrà a la televisió pública complir les seves
finalitats com a instrument de dinamització cultural i social”.40

Televisió de Catalunya es defineix com un mitjà innovador i fins i tot

trangressor.

“Innovació i impuls del talent
Els diferents canals que ara proveiran la nostra audiència han de
ser canals on la innovació i el talent siguin motor continu. El
nostre àmbit de cobertura i la condició de doble anella dins del
mercat audiovisual ens obliga a l’audàcia, a la transgressió, a la
sorpresa i a la recerca permanent del talent. La conseqüència és
que els nostres canals són generadors, aliment d’altres cadenes i
productores que aspiren a treballar en àmbits de públic més
amplis. No ens preocupa. Durant un quart de segle hem
mantingut la nostra competitivitat en qualitat, en innovació,
malgrat la fuga de talent inevitable que genera la nostra
condició.
La innovació també es fonamenta en el vessant tecnològic. En
aquest sentit és clau l’aposta de TVC pel format 16:9, així com
també ho és la producció de continguts en alta definició”.41

2.4 Les adaptacions, part inherent de la ficció a la televisió pública 

Les grans cadenes nacionals, com la televisió anglesa (BBC), o com també fa

l’espanyola (TVE), adapten ben aviat el repertori teatral i els cànons novel·lístics,

ratificant el valor de la tradició literària. 

“From the very beginning, British television has relied on
literature and drama for a significant proportion of its output.
This has been variously interpreted as evidence of artistic
timidity or as a tactic employed by the BBC to fulfil its Reithian

40 DE MORAGAS, M.; PRADO, E. Op. cit, p. 377. p.371
41 TV3. Criteris de programació. Íbidem
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public service remit to 'educate, inform and entertain'. Less
remarked upon is the role that technology has played amid such
aesthetic, political, cultural and ideological considerations.”42

El sentit de la programació d’adaptacions en el mitjà televisiu públic està

vinculat a les seves funcions de servei públic. Per la necessitat d’històries, la recreació

de mites i de personatges emblemàtics, pel prestigi cultural i artístic i la tasca de

divulgació del propi patrimoni, les adaptacions són un format plenament legitimat i

carregat de sentit per a la programació d’un canal públic. 

“Incidència social
Una televisió pública com la nostra té sentit si té capacitat
d’incidir socialment, de generar en la nostra societat respostes i
d’oferir col•lectivament serveis, i això vol dir aconseguir que
els nostres missatges arribin al màxim nombre possible de
persones del nostre país.
La incidència dels nostres canals és fonamental per mesurar el
nostre servei. Si no ens veuen, o ens veu un sector minoritari de
la nostra societat, aquesta inversió de talent i de recursos no té
el mateix sentit. Per tant, la vocació dels diferents canals de
TVC serà ser el màxim de competitius amb la resta de l’oferta
per respondre a la voluntat de servei que ens defineix. Per això,
aspirem a construir –i en alguns casos, a mantenir- el lideratge
en tots els àmbits específics on els nostres canals oferiran
programes de qualitat que esdevindran referències de
prestigi.”43

La consideració per part d’un canal públic del propi patrimoni cultural és una

premissa inqüestionable. Malgrat això, la promoció o recuperació dels productes de la

cultura arriba poc i amb dificultats a la televisió. 

 

“En su conferencia Paul Julian Smith consideró que el género
de la adaptación televisiva de obras literarias en España en
grandes producciones como 'Fortunata y Jacinta' estaba muerto.
Pero recuerda que algo parecido también ha ocurrido en Gran
Bretaña. "Parecía que la adaptación literaria era un género que
se estaba muriendo. Se había perdido el interés en ellas y no se
podían justificar los presupuestos tan altos". En este sentido
'Bleak House', una adaptación de la novela de Dickens
producida por la BBC y la máxima favorita en los Emmy en la
categoría de miniseries, ha sido un revulsivo: "Ha sido una
apuesta bastante arriesgada innovar el género a través de la
estética". A pesar de lo que podamos pensar aquí, no cree que el
público británico sea más educado que el español: "Allí no vas a

42 SCREEN ONLINE. [En línia] http://www.screenonline.org.uk/tv/id/1052941/ [Consulta: 22 d’abril 
2008].
43 TV3. Criteris de programació. [En línia]. http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 27/07/09]

http://www.tv3.cat/criteris/
http://www.screenonline.org.uk/tv/id/1052941/
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ver en una cadena privada una adaptación literaria. Incluso la
BBC tiene que cambiar las convenciones para que estos relatos
sigan siendo aceptables para el público".44

La BBC, una televisió reconeguda per la profusió, qualitat i èxit de les

adaptacions del patrimoni literari anglès (malgrat les crítiques a la timidesa artística o al

compliment de les funcions de servei públic, que vistes des de d’aquí són ben bé un

luxe), segueix invertint recursos en adaptar obres literàries. Amb molts menys recursos,

i un coratge artístic menys qüestionat, Televisión Española, va fer una forta aposta per

la literatura a finals dels anys seixanta, amb una producció d’entre trenta i cinquanta

dramàtics l’any, dels quals una bona part eren sempre adaptacions d’autors espanyols.

Malauradament, en l’actualitat és un canal que no serviria de model, però hi ha canals

com CBC Television, amb una política de programació cultural compromesa i un

programa clar de potenciació de la literatura pròpia, que donen exemple de l’interès que

pot tenir l’estímul a la producció d’adaptacions, amb un programa marc anomenat From

Page & Stage.

"CBC Television has long been Canada's prime
destination for viewing our finest literary adaptations, some of
which have ranked among CBC's most watched and celebrated
dramas. By defining and branding this new programming
strand, CBC Television is creating new opportunities for
producers and writers to propose and develop projects that will
make proven connections with Canadians everywhere.

In the last two years, the CBC has invested over $11
million to bring works of literature to the screen. In turn, that
investment has generated more than $84 million in production.
Without the CBC, that level of activity and investment would
not occur."45

La ficció televisiva va viure una autèntica edat d’or al Regne Unit a la

dècada dels seixanta, semblant en audàcia a la dels cinquanta als Estats Units. Per un sol

episodi, les audiències angleses podien ser de deu o dotze milions d’espectadors

(Williams, 1974: 57). És cert que a l’època (la de la Paleo televisió), la televisió pública

gaudia del monopoli televisiu en no tenir encara la competència de les privades. Les

44 CASCAJOSA, Concepción. EN EXCLUSIVA. Entrevista con Paul Julian Smith, autor de "Televisión 
in Spain: From Franco to Almodóvar” 28 de Julio de 2006. FormulaTV. [En línia]. 
http://www.formulatv.com/1,20060728,2510,1.html. [Consulta: 22 d’abril 2008].
45 CBC/Radio Canada [En línia] http://www.cbc.radio-canada.ca/newsreleases/20061031.shtml 
[Consulta: 22 d’abril 2008].

http://www.cbc.radio-canada.ca/newsreleases/20061031.shtml
http://www.formulatv.com/1,20060728,2510,1.html
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possibilitats de la ficció televisiva van ser explorades creativament, tant en la forma com

en els continguts.46 

“In most parts of the world, since the spread of
television, there has been a scale and intensity of dramatic
performance which is without any precedent in the history of
human culture (...) But there has never been a time, until the last
fifty years, when a majority of any population had regular and
constant access to drama, and used this access”.47

L’experiència de la ficció és habitual, diària, a l’abast de tothom, forma part del

dia a dia, fins i tot d’aquells ciutadans que no van al cinema ni al teatre. Com molt

encertadament ens fa veure Williams, el fet de veure dramatitzades experiències de tota

mena és part essencial del nostre patró cultural, del model de cultura, de forma que

molta gent pot passar més hores consumint ficció que cuinant o fent una bona

sobretaula.

La importància de les sèries ha estat determinant, ja que és el format que més

fidelitza el públic. En la història dels gèneres televisius, les sèries agafen un paper

principal, amb les soap operas com a format més popular i la revisió de clàssics com a

format de prestigi.

Al 1974, Williams descriu la ficció televisiva inundada per la malaltia i el crim,

com a grans temes que dominen les graelles. Al 2008, els mateixos temes són

plenament vigents en tots els canals48. Televisió de Catalunya es planteja ser un mitjà de

referència de programes de qualitat. 

“Creació de referències de prestigi
La suma de missatges de qualitat amb altes quotes d’incidència 
social i, per tant, d’audiència, donen com a resultat la 
construcció de referents de prestigi. Aquest és sempre l’horitzó. 
Esdevenir referència perquè la nostra societat ens busqui i ens 
necessiti, en informació, en entreteniment, en l’expressió de 
l’espectacle de ficció o d’esports, en la programació infantil o 

46 El Wednesday Play de la BBC, programa considerat actualment un clàssic i un model d’exploració 
creativa del mitjà i de tot el que és possible assolir amb llibertat de plantejaments, d’on va sortir l’aclamat
docudrama de temàtica social Cathy Come Home de Jeremy Sandford. O Talking to a Stranger, la mini 
sèrie de John Hopkins amb quatre capítols, on cada membre d’una mateixa família és el punt de vista 
d’un capítol.
47 WILLIAMS, R. Op. Cit. P. 59
48 Als diferents canals públics i privats que es poden veure a Catalunya en obert, es troben, entre el 2008 i
el 2009, sèries com  Hospital Central, Grey’s Anatomy, House, Los hombres de Paco, CSI, Sin rastro, 
Prison Break, Dexter, Rex…
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en la de cultura. Si som necessaris, si som referència, els hàbits 
de consum de la nostra societat se situaran de manera estable en
la nostra oferta. La clau no és comprar o aconseguir 
esdeveniments televisius d’explotació temporal i forana, sinó 
construir mons nostres, propis, o explicats per nosaltres, que 
siguin els que compten, els que es comenten, els que incideixen 
en la manera de veure i entendre el món. El prestigi és ser la 
referència, i ser la referència ens farà imprescindibles en tots els
àmbits”.49 

De la descripció sobre els programes de ficció, Umberto Eco en destaca la idea

que porten implícita una veritat parabòlica, un correlat respecte del que aquella història

i aquells personatges simbolitzen o exemplifiquen. Eco posa el cas de la programació de

films sobre els inconvenients del divorci quan hi ha pendent un referèndum sobre el

tema a Itàlia, però malgrat aquest poder de la ficció, l’opinió general és que són els

programes informatius i no els de ficció els que tenen rellevància política, la ficció

s’entén com una quota cultural.  

49 TV3. Criteris de programació. [En línia]. http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 27/07/09]

http://www.tv3.cat/criteris/
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3. Definicions

3.1. Gèneres

“Genres can be approached from the point of view of
the industry and its infrastructure, from the point of view of
their aesthetic traditions, from the point of view of the broader
socio-cultural environment upon which they draw and into
which they feed, and from the point of view of audience
understanding and response.”50

Existeix molta literatura sobre els gèneres; i discussió sobre la seva continuïtat o

renovació. L’origen el trobem en el camp literari, són els gèneres literaris51 els que es

prenen de referent en el camp cinematogràfic i en el televisiu, que adopta i adapta els

codis del cinema. Tot i amb això, el gènere necessàriament canvia segons el suport i la

recepció. 

 “Aunque parezca lo contrario, los códigos genéricos de la
literatura no son equivalentes en su forma o en su estrategia
discursiva a los del cine. Así, los mecanismos literarios que
provocan nuestro miedo en una novela de terror no son
parecidos en absoluto a los que pone en juego una película (por
ejemplo, el uso psicológico del sonido, o el valor narrativo que
se le concede al plano-contraplano).52”

Les poètiques clàssiques es basen en unes normes per escriure. Els gèneres

teatrals havien de moure l’espectador al temor (tragèdia) o a la compassió (comèdia) a

través d’un joc de causalitats.  La normativitat, els codis preestablerts, són la base de

funcionament d’un gènere literari. Però el manteniment del corpus de normes d’un

gènere al llarg del temps és una qüestió complexa com assenyala Robert Stam (2001),53

perquè quan les normes es trenquen, els espectadors canvien i la indústria ha de ser més

competitiva, el gènere pot seguir funcionant. El gènere pur no existeix. 

Seguint amb Stam, en general definim els gèneres en funció del sistema de

producció de Hollywood, que ha encorsetat els codis de cada gènere cinematogràfic

50 NEALE, S. (ed.) Genre and Contemporary Hollywood. London: British Film Institute, 2002, p. 2. 

51 Els estudis literaris distingeixen els grans gèneres, novel·la, literatura dramàtica i poesia, dels 
subgèneres drama i comèdia, que alhora es diversifiquen en altres subgèneres (aventures, fantàstic, 
misteri, etc).
52 DE FELIPE, F., GÓMEZ, I. Adaptación. Barcelona: Blanquerna Tecnologia i Serveis, 2008. 
53 Teorias del cine.
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com a garantia de l’èxit i la seguretat dels resultats econòmics. Recordem que cada

estudi creava una marca reconeixible pel tipus de pel·lícules que produïa, la Warner,

cinema negre; la Metro Goldwyn Mayer, musicals; la Paramount comèdia; la RKO

terror… Però la realitat és més diversa i malgrat la potència comercial del cinema nord-

americà, hi ha altres cinematografies que són més lliures amb els límits del gènere. La

fascinació pel gènere és una de les diferències històriques entre el cinema que es feia

Europa i el que es feia als Estats Units, i permet entendre la consideració dels directors

com a autors o com a professionals (d’un gènere, com Ford o Hitchckok) que després

van ser reivindicats des d’Europa com a autors. 

Els gèneres funcionen com un context de referència de les obres de ficció. La

retroalimentació constant entre la realitat, l’autor i la seva obra, afecta també els

gèneres, que no en poden quedar al marge. Segons Todorov (1970), els gèneres

existeixen sincrònicament a la realitat, de forma que no es pot estudiar per separat el

text del seu context. Autor, receptor i gènere existeixen sincrònicament i no poden ser

estudiats per separat.

El gèneres cinematogràfics duen implícita una adscripció a un tipus de plaer:

gust pel terror, la por, els mons impossibles, o l’aventura. Amb el gènere es posa en joc

la paradoxa del plaer i la norma: l’espectador troba plaer en la transgressió de l’ordre si

finalment tot torna a la norma. Sense norma no hi ha el plaer de la trangressió. 

En la connexió que estableix l’espectador de gènere amb altres espectadors no

presents, el que Rick Altman anomena “comunicació lateral”, hi ha una comunicació

indirecta a través dels codis que el gènere desplega, creant una comunitat d’espectadors

adherits a un mateix consum de ficció. Amb una mateixa afició, els espectadors es

posicionen identitàriament, reconeixent-se a partir de les “marques” que configuren

aquesta identitat (la negror gòtica és un exemple paradigmàtic d’aquest reconeixement).

El gènere crea grups de seguidors però també els crea la indústria, usant el gènere com

un reclam:

 

“Los géneros siempre proponen algún tipo de
comunidad, tanto si se trata de géneros establecidos que
proyectan sin mayores problemas una extensa comunidad, en
gran parte imaginada, como si se trata de géneros nuevos que
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necesitan de la existencia de pruebas que confirmen que hay
otras personas con un similar punto de vista genérico. (…) En
efecto, es precisamente la naturaleza en apariencia comunitaria
del contacto genérico cara a cara lo que hace que los géneros se
presenten como algo tan benigno, disimulando así toda su carga
de intenciones en los planos comercial e ideológico”.54

L’índex de gèneres proposat per Altman és molt extens55. A l’anàlisi, a l’apartat

Gènere i format, prendrem com a referència aquesta catalogació en funció de les dades

de gènere recollides (i dels diferents gèneres que en surtin). 

3.2. Gèneres i formats televisius

Els gèneres televisius i els formats es confonen. Es designen indistintament, amb

un terme o l’altre, els diferents programes, com si gènere i format fossin sinònims. La

bibliografia que descriu i categoritza la televisió i els programes també es confusa56. Els

mateixos professionals utilitzen els dos termes de forma ambivalent. Per a la definició i

la distinció entre gènere i format utilitzem com a referència bibliogràfica el llibre de

Glòria Saló (2003)57.

P e r gènere entenem un conjunt de programes iguals en el contingut que

comparteixen uns codis preestablerts (informatiu, reportatge, reality show, magazine…)

que han quedat fixats com a codis que funcionen de forma genèrica i que s’usen per

dissenyar programes amb uns objectius concrets que el canal es proposa. El gènere

televisiu és un paraigua molt ampli que designa els continguts d’informació i els

d’entreteniment. 

Per format entenem una sèrie de paràmetres comuns en funció de la durada,

l’estil, l’estructura i els continguts d’un programa. El format és individualitzador, dóna

54  ALTMAN, R. Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós, 2000, p. 229.
55 Íbidem. p. 319-321.
56 En manuals com el de Fernández Díez i Martínez Abadía opten per definir una tipologia de programes, 
evitant parlar de gènere i format. FERNÁNDEZ DÍEZ, F.; MARTÍNEZ ABADÍA, J. La dirección de 
producción para cine y televisión. Barcelona: Paidós, 1994. En altres publicats recentement, com el de 
Violan, es defineixen en un capítol Els gèneres de televisió (p.33), i un altre s’encapçala amb la idea de 
Protegir el format (p.53). VIOLAN, E. Com fer un programa per a televisió. L’elaboració del projecte. 
De la idea a l’emissió. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008.
57 SALÓ, G. ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión. Barcelona: 
Gedisa, 2003. 1a reimpr (2007).
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caràcter propi i diferencial a dos programes d’un mateix gènere i va associat a l’autoria

de l’obra i per tant, als drets intel·lectuals58. 

“Encara es produeix molt sovint la confusió entre idea i
format. Una idea genèrica la pot tenir tothom i és gratuïta i no
registrable. El format, que és un gran corpus que inclou des de
la marca fins a tot el procés de conceptualització i producció, és
el que realment té valor i marca la diferència, sobretot quan es
tracta de projectes molt similars”. Quan Tele 5 va estrenar
“Gran Hermano” aviat li va sortir un competidor a Antena 3,
“El bus”. Les idees eren similars, però en el cas de “Gran
Hermano” el format estava molt més treballat (i provat en altres
mercats)”59.

 Una distinció bàsica que mostra fins a quin punt gènere i format són conceptes

diferenciats és justament la idea de repetició inherent al gènere, que és el que el designa

com a tal, amb la iteració d’uns codis que funcionen i que l’espectador vol reconèixer.

Amb el format passa just a la inversa. Per a posar un exemple més del mercat espanyol,

un producte del gènere reality show (amb uns codis que impliquen veure l’evolució

d’un grup humà en convivència davant les càmeres) com Lo que necesitas es amor

(Endemol), es va considerar judicialment un format diferent de Directo al corazón

(Videomedia)60 no pels continguts, que parteixen del mateix plantejament en els dos

casos, sinó per la forma com es desenvolupa. 

“Lo que importa del formato son aquel las
características que diferencian ese programa de otros del mismo
estilo y lo que se protege es el desarrollo posterior de esa idea
que hace que un programa de entrevistas con actuaciones
musicales o un concurso sea distinto de otro. La estética, el
estilo del presentador, cómo suceden las distintas partes del
programa, etcétera, será lo protegible y no la idea en sí”61. 

Les batalles més intenses pel format afecten sobretot els programes del gran

gènere de l’entreteniment que no són de ficció. Dins de la ficció, que és un gran gènere

contenidor de formats, com pot ser la comèdia de situació o la tvmovie, els formats

poden estar associats a un sol gènere, com la comèdia de situació amb el gènere

58 En la pràctica professional es parla de format també per distingir la durada i la quantitat de capítols o 
episodis d’un programa. 13x50 vol dir que es tracta d’una sèrie de tretze capítols de cinquanta minuts de 
durada cadascun. 
59 Marc Mateu, responsable de l’Àrea de Continguts Multiplataforma de TVC, citat a VIOLAN, Enric. 
Op. cit., p. 62.
60 Un cas que comenta Glòria Saló. SALÓ. Op. cit., p. 196.
61 Libro blanco del audiovisual. Íbidem. p. 195.
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comèdia o a diversos gèneres com en el cas de la tvmovie, que tant pot ser drama,

comèdia, o drama social, per destacar els tres gèneres que Televisió de Catalunya

considera més interessants.62

La generalització habitual en la definició de continguts televisius s’adscriu a

dues grans tipologies de programes segons si els continguts són d’informació o

d’entreteniment. Dins del primer grup hi ha els informatius, els reportatges, els debats i

col·loquis, els documentals, i dins del segon tots aquells programes com els concursos,

els magazins, i tots els formats de ficció. Hi ha gèneres que es troben en un punt

intermedi entre ficció i realitat com els docudrames o el fals documental, però en

principi, podrem establir quina part és realista i quina és ficcionada. La ficció entra dins

la definició d’entreteniment per oposició a informació.

Sobre els formats televisius i la ficció, ens interessen especialment les tesis de

Manuel Palacio a Historia de la televisión:

“Desde los orígenes mismos de la televisión, las
distintas formas de ficción se han constituido en uno de los
elementos clave para la legitimación social y cultural del medio.
Las causas son simples: la ficción está desde siempre en la más
alta jerarquía de todos los formatos y géneros televisivos, bien
porque ocupa el punto más alejado de la cultura popular, o bien
porque es el más cercano a una estética televisiva que puede
tener posibles conexiones con otras disciplinas socialmente
afianzadas como el teatro, hasta finales de los años sesenta, o el
cine en los setenta y ochenta. Aun hoy, la ficción se considera
el elemento clave de toda la producción propia y el elemento
más responsable para valorar la consolidación de una industria
televisiva”63.

Palacio destaca la “sobirania” de la ficció televisiva i en subratlla un aspecte

fonamental: la construcció pedagògica. La ficció televisiva és pedagògica en essència,

no pot no dialogar amb l’espai privat de la recepció, que és alhora un espai públic que

demana al mitjà una interacció amb el que és propi a l’imaginari d’aquella comunitat

(un matís que no s’ha de complir en cinema). Això explica moltes de les decisions que

es prenen respecte del text, tant per part dels mateixos guionistes, com dels

programadors o dels productors. “Así, los asesores no es que garanticen la fidelidad de
62 “Les Tvmovies a Catalunya”. Un estudi del Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA) per la
“Jornada TVMovies” de Catalan Films & Tv”, Barcelona, 2005. p. 91.
63 PALACIO, MANUEL. Historia de la televisión en España. Barcelona: Gedisa, 2005. p. 143
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la adaptación o el rigor histórico del programa sino sobretodo sancionan el

cumplimiento del canon pedagógico de lectura aceptado por la comunidad”64.

3.3. Formats de la ficció televisiva

En primer lloc, definirem el terme ficció televisiva en funció dels formats que la

conformen. En segon terme, veurem la situació actual de la ficció televisiva, que ha vist

una autèntica revolució del seu llenguatge.

 Per ficció televisiva entenem un ampli ventall de formats originàriament

televisius (les pel·lícules de cinema emeses per televisió no hi entren). L’observatori

europeu Erofiction65, estableix la següent categoria de formats de ficció:

 Les TVMovies, telefilms o pel·lícules per a televisió. És un format estàndard al

voltant dels 90 minuts de durada, pensat per ser emès amb talls de publicitat i

concebut per a un públic familiar.66 

Els serials o telenovel·les. Es caracteritzen per ser sèries d’emissió diària i amb

continguts oberts, que poden canviar en funció dels actors, la producció, o el

públic. Això implica un ritme de producció constant i intens. Tenen una trama

central que es desenvolupa durant tota la temporada. 

Les sèries. S’assemblen als serials però no tenen el condicionant d’emissió diària

sinó setmanal, i això permet fer productes més acurats amb una producció més

treballada. Normalment tenen un guió amb un final tancat apriori. Tenen una

durada al voltant dels cinquanta minuts. Dins d’aquest format trobem gèneres

c o m Les comèdies de situació (sit-com): programes de mitja hora que es

caracteritzen per estar enregistrats en espais fixos, normalment interiors, on es

64 Íbidem. p. 144
65 EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORI. Print publications of the European Observatory. [En 
línia] http://www.obs.coe.int/oea_publ/eurofic/project.html. EUROFICTION was established in 1996 as a
European Observatory basically aimed at quantitative and qualitative monitoring and analysis of domestic
television fiction produced and offered in the five main European countries: France, Germany, Italy, 
Spain, United Kingdom - without precluding the possibility for other countries to join the project in the 
future. [Consulta: 02/09/2009]
66 Trobem més informació sobre l’origen de les tvmovies a: “Tvmovies: Missió impossible?”, de  Júlia 
Pérez Becley a Comunicació 21, 2004.
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mouen els personatges, que no acostumen a ser més de sis. Són ficcions amb un

treball de guió amb molt de ritme, diàlegs àgils i personatges atractius que

s’interelacionen per qüestions personals o professionals. És característic d’aquest

format l’enregistrament amb públic i respectant l‘ordre cronològic del guió. 

Les minisèries. Són sèries de pocs capítols, normalment dos o tres. És un format

lligat al cinema perquè sovint es fa un muntatge televisiu en dos o tres capítols

d’una pel·lícula llarga.

Els dramàtics o teatre gravat  67 És un format quasi en extinció que no apareix en

la classificació d’Eurofiction. Són peces de teatre gravades. Poden ser pensades

expressament per a televisió quan s’enregistren en un plató68, o aprofitant el

muntatge en la mateixa sala de teatre, però llavors es considera teatre gravat

(d’una representació teatral). 

El que ens interessa en parlar de ficció televisiva no és tant el format associat a

la durada (tv movie o mini sèrie), ni l’emissió d’altres productes susceptibles d’encaixar

en la programació (pel·lícules o teatre), sinó el format associat a la freqüència

d’emissió, a la temporalitat. Una tvmovie o una sèrie o serial són productes televisius

molt diferents per la persistència en la programació: d’una sola emissió a una continuitat

al llarg del temps que pot durar diverses temporades.  

En  darrer terme és important constatar l’impuls donat a la ficció televisiva

amb les sèries d’alguns canals de pagament americans. Aquestes produccions han

aconseguit innovar en la narració i en el llenguatge, creant uns productes de gran

qualitat que fidelitzen les audiències de tal manera que un projecte de sèrie es pot

allargar més de sis temporades. La majoria són sèries originals. A la introducció de

The contemporary television series69, Luzy Mazdon introdueix el fenomen anomenat

“Nova Ficció Televisiva”: 

67 Malgrat que en origen s’assignava el terme dramàtics al teatre que s’enregistrava en un plató, al nostre 
país s’utilitza com un genèric de “ficció”.
68 Com es feia als programes ja històrics Estudio 1 de TVE o al Teatre Català de TVE Catalunya, a partir 
de 1964.
69 HAMMOND, M. MAZDON. L. (ed.). The contemporary television series. Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2005. p. 9
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“That such a significant number of ground-breaking and
popular dramas should have emerged during this turbulent and
offten difficult years is striking in itself and underlines the need
to examine closely the relationship between text and social,
political and above all industrial context.”

Fa uns deu anys, al mateix temps que la televisió es llançava a la lluita per

l’audiència amb els realities i el periodisme televisiu quedava en mans de les

demandes del mercat (de l’espectacle), les sèries feien un tomb cap a la innovació i la

qualitat. La crítica americana sempre havia recriminat falta de qualitat i integritat a la

ficció, en comparació amb la producció anglesa. Ara és als Estats Units d’Amèrica on

s’ha liderat aquest canvi.  Les sèries contemporànies no només tenen qualitat, sinó èxit

de crítica i de públic. Són una resposta de la indústria televisiva a la cinematogràfica

que ha aconseguit que les sèries es percebin com a estalvi de diners, creació d’identitat

del canal i estabilitat de l’audiència.

A la introducció de la tercera part de The contemporary television series,

Michael Hammond recorda que tant la indústria com el món acadèmic intenten dilucidar

què és el que fa que l’espectador s’agafi a aquests programes. I destaca la necessitat

d’estudiar les ficcions com fenòmens que van acompanyats de molta informació

paral·lela, que cal tenir en compte per trobar les possibles interpretacions servides pel

text en consonància amb l’extra-text que l’envolta. Determinats programes es

construeixen (el text s’afina) en funció de la resposta de l’audiència, a través de xats,

clubs de fans, etc. (com ha passat amb la sèrie de HBO, Lost).

La televisió ha començat a desenvolupar estratègies narratives creatives que

s’usen no només per posar en joc els valors de la societat sinó per crear un discurs

metaficcional sobre el que el mitjà és capaç d’aconseguir. 



3.4. Definicions i aproximacions a les adaptacions literàries

L’adaptació és un treball d’escriptura que implica dos textos. Una definició

bàsica la dóna Linda Seger, experta en manuals de guió, a El arte de la adaptación70:

“Por su propia naturaleza, la adaptación es una traslación, una
conversión de un medio a otro. Todo material previo –literario o
no- se resistirá en principio al cambio, como si dijera: “tómame
tal como soy”. Pero la adaptación implica cambio. Implica un
proceso que supone repensar, reconceptualizar; y también,
comprender que la naturaleza del drama es intrínsecamente
diferente de la de cualquier otra forma literaria.
El adaptador actúa al modo de un escultor. Cuando le
preguntaron a Miguel Ángel cómo era capaz de esculpir un
ángel tan bello contestó: “el ángel está ahí encerrado en la
piedra; yo simplemente elimino de ella todo aquello que no es
el ángel”. El adaptador elimina todo aquello que no es el drama;
de forma que, al final, permanezca la esencia del drama que está
en el interior de otro material.”

Subratllem, com apunta Seger, divulgadora de l’ofici de guionista i de

metodologies diverses per a l’escriptura, que l’adaptació pot ser d’una obra literària o

pot provenir de qualsevol altra font. Queden fora d’aquest treball les adaptacions

històriques, de fets reals, o de qualsevol altre tipus. 

Per centrar-nos en els textos literaris, prenem de referència a Sánchez Noriega,

pel seu enfoc teòric i la seva proposta d’anàlisi de les adaptacions.

 

“Globalmente podemos definir como adaptación el proceso por
el que un relato, la narración de una historia, expresado en
forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas
transformaciones en la estructura (enunciación, organización y
vertebración temporal), en el contenido narrativo y en la puesta
en imágenes (supresiones, compresiones, añadidos, desarrollos,
descripciones visuales, dialoguizaciones, sumarios,
unificaciones o sustituciones), en otro relato muy similar
expresado en forma de texto fílmico”71. 

70 SEGER, L. El arte de la adaptación. Madrid: ediciones Rialp, 2000, p. 30.
71 SÁNCHEZ NORIEGA. Op. cit., p. 47
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Noriega proposa una tipologia de les adaptacions de novel·les al cinema, segons:

la dialèctica fidelitat/creativitat, el tipus de relat, l’extensió i la proposta estètico-

cultural. 

El procediment de transferència en l’adaptació d’un mitjà a l’altre no és

automàtic, no hi ha un mètode vàlid per ser generalitzat, un mateix text pot ser adaptat

amb resultats diferents. Bettetini (1986)72 en fa una catalogació: les adaptacions fidels i

respectuoses al text de partida, les que traslladen l’atmosfera ambiental més que la

trama, les que fan prevaldre els valors ideològics, les que fan prevaldre els valors de

gènere, i les que reelaboren completament la matriu literària.

Per a Company, les relacions entre novel·la naturalista i cinema no es poden

abordar des de l’angle temàtic (argument, personatges) ni tampoc des del referencial

(capacitat per reflectir aspectes de la societat industrial), sinó des de les peculiaritats

enunciatives de tots dos mitjans, novel·la i cinema73.

Geoffrey Wagner (1975)74 fa una classificació que va de l’adaptació per

transposició (fidel), a l’adaptació per comentari (introduint canvis) o per analogia

(desviació màxima amb la intenció de fer una obra diferent).

Patryck Cattrysse75 estudia l’adaptació fílmica partint de dues premisses:

valorant els processos que es posen en joc per adaptar el text a un nou context i

examinant els mecanismes que determinen el procés de transformació d’un text original

en un nou text.

I, finalment, destaquem el treball de Michael Serceau (1999),76 que revisa les

teories precedents per traçar un esquema explicatiu des de tots els enfocs. Pérez Bowie77

resumeix les tesis de Serceau:

72 BETTETINI, G. La conversación audiovisual. Madrid: Cátedra, 1986, p.93.
73 COMPANY, J.M. El trazo de la letra en la imagen, texto literario y texto fílmico. Madrid: Cátedra, 
1987.
74  WAGNER, G. The novel and the cinema. London: Tantivy Press, 1975, p. 219-231.
75 CATTRYSSE, P. Pour une théorie de l’adaptation filmique. Le film noir americain. Berna: Peter Lang,
1992.
76 SERCEAU, M. L’adaptation cinématographique des textes litéraires. Théories et lectures. Liège: 
Éditions du Cefal, 1999.
77 PÉREZ BOWIE, J.A. (ed.) La adaptación cinematográfica de textos literarios. Teoría y práctica. 
Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones, 2003, p. 18.
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“Después de esa exhaustiva revisión, Serceau concluye que, en
cuanto transferencia histórico-cultural la adaptación está
sometida a imposiciones y normas, a partir de las cuáles se
efectúa una apropiación cuyo sentido es preciso medir. Al ser el
producto de una dialéctica entre la obra literaria, el contexto
socio-histórico y los códigos de una cultura, es la permanencia
o el desfase de los códigos culturales lo que está en juego. Toda
adaptación testimonia de hecho, aunque no posea originalidad
estética, una recepción de la obra literaria. No se puede, desde
esta perspectiva, atenerse exclusivamente a las relaciones
inmediatas y explícitas que la adaptación mantiene con la obra
original, pues ella es inseparable de la red de obras literarias y
cinematográficas que la preceden y a la vez de aquellas que son
producidas en el mismo campo histórico y cultural.
La adaptación puede ser, así, un simple producto de la
ideología, de la estética, de la temática o de la mitología de una
época. Puede también efectuar un desplazamiento, ser una
condensación, una cristalización. Puede incluso ser más
“fundadora” que la obra original: forma siempre abierta –
asegura-, la adaptación es más que un lugar de encuentro, es un
estado del texto al que pertenece la obra de referencia.
Analizarla es aprehender las lógicas temáticas y genéricas que
existen en aquella. Lejos de ser una forma bastarda o híbrida, la
adaptación no tiene menos significación que las originales obras
literarias o cinematográficas”78.

Molt recentment, al 2008, Cristina Manzano Espinosa publica La adaptación

como metamorfósis79, una obra que aporta algunes idees sobre la codificació audiovisual

en relació als codis literaris. Un exemple és la relació que estableix entre la sinècdoque

literària (el tot a partir d’una part), el primer pla i el pla detall (plans tancats de la figura

humana o dels objectes). Destaquem però, com a idea valuosa per al treball, la

necessitat de connectar la llengua de l’obra original, provinent de qualsevol època, amb

l’espectador, i això no vol dir fer parlar personatges d’un altre segle amb el lèxic actual,

ni tampoc fer-ne una recomposició literal, sinó situar el diàleg en el seu medi i tenir

presents les consideracions del ritme i la música de la llengua. 

El mateix 2008 es publicava Adaptación de Fernando de Felipe i Iván Gómez,80

una obra amb una clara voluntat divulgativa. Al sumari sobre les adaptacions literàries,

proposen un decàleg per a l’adaptador, on remarquen la importància del valor literari

d’un text:

78 SERCEAU, M. Op. cit., p 174-175.
79 MANZANO ESPINOSA, C. La adaptación como metamorfosis. Transferencias entre el cine y la
literatura. Madrid: Editorial Fragua, 2008. 
80 DE FELIPE, F., GÓMEZ, I. Adaptación. Barcelona: Blanquerna Tecnologia i Serveis, 2008. 
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“Cuanto mayor sea la riqueza de un texto literario, mayor lo
será también su potencial de apaptaciones posibles, puesto que
cada una de ellas responderá a un punto de vista único y
diferenciado”81.

3.4.1. Problemes que plantegen les adaptacions 

Pere Gimferrer, a la seva obra Cine y literatura82, admet que no hi ha grans films

de grans novel·les i detecta que els problemes d’adaptació són de dos ordres:

d’equivalència de llenguatge i d’equivalència del resulat estètic obtingut a través del

llenguatge. Per a l’autor, el valor d’una adaptació es reconeix en la traslació de l’univers

visual, l’espai, i de l’univers íntim dels personatges; és habitual que s’emfasitzi un

aspecte o l’altre i molt difícil trobar un equilibri entre ambdós. 

Sánchez-Noriega assenyala el perill de la subsidiarietat de les adaptacions a les

obres literàries, i del cinema a la literatura:  

“En el fondo, se trata de dirimir si la adaptación es
compatible con la autoría cinematográfica, si la obra resultante
posee el grado suficiente de autonomía estética, pues, de otro
modo, pervivirá la idea de que en las adaptaciones hay implícita
una búsqueda de estatuto artístico para el cine o de que el texto
adaptado sea una obra de segundo orden respecto al original.
(...)
En el fondo de todo el debate sobre la legitimidad de la
traslación de textos literarios subyace la experiencia estética
resultante. Una adaptación se percibirá como legítima siempre
que el espectador común, el crítico o el especialista aprecien
que la película tiene una densidad dramática o provoca una
experiencia estética parangonables al original literario. 83

Existeix un cert consens entre els especialistes en la limitació que suposa adaptar

una obra literària al cinema basant-se en l’argument, i en la traducció simultània de

l’espai, volent reproduir-lo de la forma més fidel possible al descrit per la novel·la,

seguint una espècie de mandat de la versemblança. Ambdós problemes, argument i

81Íbidem. p. 83.
82 GIMFERRER, P. Cine y literatura. Barcelona: Seix Barral, 1999, cap. II. 
83 SÁNCHEZ-NORIEGA. Op. cit., p. 48
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espai, s’haurien de resoldre buscant el discurs latent i el teixit expressiu de l’obra

original. 

... “la mayoría de adaptaciones literarias están destinadas al
fracaso por su incapacidad para comprendre la importante
función que la estructura visual, espacial, tiene en la
construcción de las escenas, es decir, por no saber darse cuenta
sus autores de hasta qué punto es importante estudiar las
estrategias espaciales de ambos medios para lograr una
equivalencia entre las dos formas de expresión. 
Las adaptaciones cinematográficas acostumbran a plantearse a
un nivel absolutamente idealista, en el que se equiparan todos
los medios expresivos a su espacio diegético”84. 

Josep Maria Català planteja com a solució la transdisciplinarietat, col·locant la

narració  en un mitjà diferent de l’original, adaptant les estructures espaials com a efecte

expressiu en comptes de fer-ho com si només existís un espai diegètic ideal. 

3.4.2. Les adaptacions per televisió

Les adaptacions televisives es diferencien de les cinematogràfiques justament

per l’adequació al mitjà. Això implica la traslació del llenguatge literari al llenguatge

televisiu i a la seva particular recepció: permet fragmentar la història en funció del

format, fer la seqüenciació segons el ritme televisiu i els mitjans, tenir en compte el

flux85 (les parts d’un capítol en funció de la publicitat i dels programes anteriors i

posteriors), traslladar amb més facilitat la narració amb la profusió del diàleg, crear

estratègies narratives de cara a la fidelització de l’audiència, etc. 

El públic del canal o el tipus de suport de difusió, condicionen l’adaptació, de

manera que l’adaptador ha de conèixer en primera instància quin serà aquest canal i

tenir en compte les seves característiques per adequar-hi els continguts. No és el mateix

adaptar un text per la televisió convencional que fer-ho per televisió IP o per mòbils.

Tampoc és el mateix procediment si el canal és un canal públic generalista o és un canal

de pagament, especialitzat en uns determinats continguts. 

84 CATALÀ, J.M. La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica. Barcelona : Paidós,
2001. pàg. 97 
85 En la noció de Raymond Williams en què el flux televisiu es crea a partir de la juxtaposició de 
missatges que s’encadenen amb la continuïtat de la programació.
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No hi ha cap mètode comprovat capaç d’assenyalar quines són les millor obres

per ser adaptades; són els guionistes i els productors els que han de decidir per què

l’adaptació d’un llibre en aquell canal pot funcionar. Els motius poden ser tan diversos

que fan difícil una categorització. Com apunta Adrian Hodges86, un èxit editorial no

garanteix una adaptació viable, un clàssic de la literatura no es convertirà en un clàssic

televisiu, una novel·la d’acció no fa bona televisió ni tampoc les millors novel·les.

Els paràmetres bàsics en què es fonamenta una adaptació literària per a la

televisió, agafant a Hodges com a referent, són els personatges, l’estructura, l’acció i el

diàleg.  Més concretament, les pautes que s’accepten a l’hora de pensar una adaptació

són: 

- que cal ser fidels a l’esperit del llibre (o les intencions de l’autor), no a la lletra,

- que els personatges no poden tenir la mateixa profunditat que en l’obra

literària, han de quedar ben plantejats de seguida i han de sostenir el drama,

- que l’estructura televisiva obligarà a grans modificacions respecte de 

l’estructura original, 

- que la trama ha d’avançar amb ritme, fent èmfasi en l’acció (“you are more

aware of time passing on TV than in any other medium”.)87, 

- que el punt de vista s’ha de cenyir al d’observador neutral, i la veu del narrador

ha de quedar inclosa en l’acció i els diàlegs, ja que la veu en off no funciona en

tots els casos, 

- que els diàlegs han de ser directes i concisos, 

- que cal la simplificació de les virtuds literàries originals perquè les digressions

narratives i els detalls no es poden transferir amb facilitat a la pantalla, ja que la

televisió ha de descartar tot el que no és rellevant.

 

L’adaptació d’alguns gèneres, com el de misteri, policíac o thriller, funcionen

amb facilitat en el mitjà televisiu per la pròpia estructura de guió d’un format televisiu.

86 “Adapting books for television”. A: FRIEDMAN, J.; ROCA, P. Writting Long-running television 
series. Madrid: Media Business Scholl, 1994. p.195-196.
87 Íbidem. p. 197.
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Tise Vahimagi, a l’article “Agatha Christie on television”, ens dóna algunes

claus sobre l’estratègia narrativa utilitzada per portar les novel·les de l’autora de misteri

a la petita pantalla, quan observa que els girs de la trama i el seu mecanisme han

prevalgut per damunt dels personatges i la lògica de la història:  

“Given television's programme-time limitations (and
the often restless attention span of its audience), the Christie
formula, with interest focussed not on character or plausibility
but on the mechanics and turns of the plot, was perfectly
suited to the transitory nature of the medium.”88

88 VAHIMAGI, Tise. SCREEN ONLINE. [En línia] 
http://www.screenonline.org.uk/tv/id/488225/index.html [Consulta: 22 d’abril 2008].

http://www.screenonline.org.uk/tv/id/488225/index.html
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SEGONA PART

4. Investigació

4.1. Panoràmica històrica de la programació d’adaptacions de ficció a Televisió de

Catalunya 

La programación televisiva es un fenómeno complejo,
unido a una cultura, a unas costumbres y a unos hábitos
sociales.  (...)

Como es sabido, la ruptura de los monopolios públicos
y la entrada de la iniciativa privada en el sector televisivo de la
emisión, con el conocido correlato de la competencia entre
emisoras, ha sido uno de los aspectos más visibles de las
transformaciones televisivas. (...)

Empero, la lógica de la llamada neotelevisión vertebra
de forma muy distinta el flujo televisivo. A un primer nivel,
superficial, se suele decir que el criterio básico consiste en
programar lo que el público pretendidamente demanda y tiene
interés en consumir, y, también, que la competencia entre
cadenas, una de las señales más visibles de la nueva situación,
impone una manera de programar casi exclusivamente
gobernada por patrones económicos y por las técnicas de
marketing publicitario. Desde un nivel de mayor profundidad
programativa, quizá sea más correcto indicar que la nueva
lógica consiste en optimizar en todo momento las audiencias
disponibles89. 

TV3 s’estrena amb una primera emissió el 10 de setembre de 1983 però no és

fins el 16 de gener de 1984 que es posa en marxa la programació, amb catorze hores de

televisió cada setmana. 

Ben aviat es decideix invertir diners i esforços en les primeres produccions

provinents d’obres literàries. El 1985, un any després de mantenir una programació

regular, es comencen a emetre dues sèries, una basada en textos teatrals, l’altra en un

novel·la.  

El dia 4 d’octubre de 1985, TV3 va estrenar una sèrie divulgativa ambiciosa, de

setze capítols i basada en obres del teatre català. Es tractava d’una selecció d’autors des

89 CONTRERAS, J.M.; PALACIO, M. La programación de televisión. Madrid: Editorial síntesis, 2008.
1a reimpr. p. 26, 67, 70.
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de la Reinaxença a l’època contemporània. La sèrie, titulada En escena: 100 anys de

teatre català, i dirigida i produïda per Mercè Managuerra, combinava la posada en

escena d’un fragment i el comentari de l’obra "amb el convenciment que una revisió

acurada, generosa i lliure de prejudicis pot contribuir a recuperar els seus valors

indiscutibles, en benefici del teatre, de la cultura i de la consciència histórica i social del

país"90.

La sèrie no va mantenir l’ordre cronològic de les obres originals en favor d’una

combinació més dinàmica entre temes i estils. Cada capítol del programa es basava en

un fragment (escena) d’una obra teatral escollida entre les més destacades de cada autor,

“pero con la particularidad de que cada fragmento recibe el tratamiento de obra

completa, con una unidad dramática y una validez estética y significativa autónoma,

como si de una pequeña pieza teatral se tratara. Alrededor de estas piezas y para darles

el relieve necesario, enmarcarlas en su tiempo y dentro de la producción de cada autor,

unos actores hacen una serie de comentarios sobre el autor y la obra”91. 

La proposta de Managuerra a TV3 era fer una panoràmica del teatre català i en la

primera temporada basar-se en autors dels que encara hi hagués testimonis per poder

entrevistar. El criteri no va ser històric sinó testimonial. Es van adaptar fragments de:

La dama enamorada, de Joan Puig i Ferreter; Els vells, d’Ignasi Iglésias; Berenàveu a

les fosques, de Josep Maria Benet i Jornet; Terra baixa, d’Àngel Guimerà; L’auca del

senyor Esteve, de Santiago Rusiñol; La cultura de la coca-cola, de Maria Aurèlia

Capmany; El verí del teatre, de Rodolf Sirera; Aquest nit tanquem, de Manuel de

Pedrolo; Or i Sal, de Joan Brossa; El ferrer de tall, de Frederic Soler “Pitarra”;

Conversió i mort de Quim Federal, de Salvador Espriu; El cafè de la marina, de Josep

Maria de Sagarra; Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila92; La Tuta i la Ramoneta,

de Llorenç Villalonga; Senyora àvia vol marit, de Josep Pous i Pagès, i Ball robat, de

Joan Oliver.

Fins aleshores, TV3 només havia emès sèries de producció aliena, com ara

Dallas. 

La producció, molt ajustada, es feia amb unes vuit hores de gravació per cada un

o dos capítols, en funció de les dificultats de l’escena, però prèviament s’havia assajat

90 Segons es podia llegir al dossier de premsa que trobem a BAGET HERMS (2003).
91 MARTÍNEZ LACUEVA, LAURA. La producción de ficción de Televisió de Catalunya S.A. (1984-1995). [En
línia]. Universitat Pompeu Fabra. Bienni 1994-1995. http://www.iua.upf.es/~laura/WEB_TELEVISIÓ 
DE CATALUNYA/serie85.htm. Web. 
92 Per la breu durada de l’obra, Civilitzats, tanmateix es va enregistrar sencera.

http://www.iua.upf.es/~laura/WEB_TVC/serie85.htm
http://www.iua.upf.es/~laura/WEB_TVC/serie85.htm
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cada escena durant una setmana, perquè tant la directora com el realitzador, Lluís Maria

Güell, van voler donar molta importància a la interpretació. Es van seleccionar quatre

actors fixos que per edat podien assumir la majoria de personatges i la resta es

contractaven específicament. De fet, es triaven obres amb pocs actors, excepte les que

per prestigi calia representar malgrat ser molt corals, com L’auca del senyor Esteve.  

S’enregistrava amb una sola càmera perquè la intenció era treballar amb la

tècnica del cinema, això obligava a repetir l’escena moltes vegades, però garantia tenir

tot tipus de plans. La postproducció es feia en quatre o cinc jornades.

El projecte va quedar estroncat amb el canvi de director93 de la cadena. En no

tenir continuïtat, la sèrie va quedar inacabada, d’aquí que la selecció d’autors no tingui

una coherència a primera vista.

 Dos mesos més tard, s’estrena una segona gran aposta pel patrimoni literari. El

diumenge 29 de desembre del 1985 a les nou del vespre, en plenes festes de Nadal, es

comença a emetre la versió adaptada del gran referent de la literatura juvenil de Manuel

de Pedrolo, el Mecanoscrit del segon origen, publicada el 1974 i amb 13.000 exemplars

venuts en aquell moment94. 

El Mecanoscrit del segon origen es va dissenyar amb un format de sèrie de set

capítols de mitja hora, amb guió de Xesc Barceló (que el mateix Pedrolo va supervisar);

realització de Ricard Reguant, fotografia de Juan Carlos Lausín, direcció d’art d’Agnès

Ricart i música de Joan Albert Amargós. Es va programar tots els diumenges de 21 a

21:30 fins el 9 de febrer de 1996, en què es va emetre el darrer capítol, amb un final

nou, adaptat al format televisiu. 

Aquesta primera sèrie de producció pròpia prové d’un dels llibres més llegits de

la literatura catalana i va dirigida a un públic ampli. Programar-la era un plantejament

agosarat tant pel gènere com per la trama: en un relat de to apocalíptic, una adolescent i

un nen queden sols al món i es fan responsables de mantenir la cultura que han rebut i

de continuar l’espècie. 

L’obra s’emmarca en el gènere de la ciència ficció, amb un atac alienígena i la

visita de sers extraterrestres. La terra queda deshabitada de tot tipus de vida animal per

l’impacte mortal dels visitants, deixant un paisatge apocalíptic què només han

sobreviscut els pocs humans que es trobaven sota l’aigua al moment de l’atac. La

93 Lluís Maria Güell va ser director de TV3 de 1983 a 1984, any en què el va substituir Enric Canals, fins 
el 1989.
94Segons les dades de que disposem, al 1996 ja s’havien fet 46 edicions de l’obra. 
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protagonista, una adolescent digna representant dels valors femenins, salva un nen que

s’ofega i d’aquesta manera sobreviuen. Tenen un fill que assegurarà la continuïtat de

l’espècie després de la mort sobtada del seu pare adolescent. 

El nou final està construït en forma d’el·lipsi cap al futur, en què una guia

explica en un museu la història dels nostres avantpassats, que és la història dels

protagonistes del Mecanoscrit, l’Alba i en Dídac (Adam i Eva).

L’obra, de lectura prescritiva durant anys en l‘àmbit de l’ensenyament, té un

rerefons polític per l’època en què va ser escrita i s’hi poden trobar referències al valor

de la cultura en sentit ampli, a l’organització social i a l’educació sexual.

Una mostra de la importància que es donava a aquesta primera producció de

ficció és el reportatge que es va emetre com a capítol de presentació de la sèrie, realitzat

per Ignasi Fariñas i Lluís Diumaró, amb entrevistes als actors i extractes del rodatge. 

La sèrie es va rodar en set setmanes d’agost i setembre del 1985, en

localitzacions com Belchite, Delta de l’Ebre, Riells, Caldes de Montbui, l'Escala,

Mallorca, Gavà i Barcelona. Es va fer amb un pressupost de 12 milions de pessetes, que

va suposar un gran esforç de producció donades les particularitats de l’ambientació i la

necessitat d’efectes especials. 

El Mecanoscrit es va reemetre un any més tard, en caps de setmana: els dissabtes

a les 19:30 i els diumenges a les 20:00, del 23 d’agost al 17 d’octubre de 1987.

 El 1986 s’inauguraven, la vigília de Sant Jordi, les noves instal·lacions de

Televisió de Catalunya a Sant Joan Despí, que amb tres edificis i un disseny molt

estudiat, suposaven una aposta decidida per una televisió puntera. 

El dia 3 de juliol s’estrena Les claus de vidre, un programa concurs que

presentava cada nova edició amb una petita ficció de 12 minuts basada en els relats

curts del mateix títol, que funcionava com una introducció als temes del concurs. La

sèrie es va fer seguint la fórmula de la producció delegada, amb l’Institut del Cinema

Català (ICC) i Floc Cinema-Video com a empreses contractades per Televisió de

Catalunya. La va dirigir l’autor dels contes originals, l’escriptor Jaume Fuster, amb

realització de Ricard Reguant –el realitzador del Mecanoscrit-, i guions de Jaume Fuster

i Antoni Verdaguer. L’actor Jaume Comas interpretava el detectiu Lluís Arquer i

Patricia Soley, la secretària Pepa Soler. Els mateixos actors presentaven el concurs. 
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La següent producció adaptada, Candel, també es va pensar amb format de sèrie

de set capítols, de 25 minuts, com El mecanoscrit, i es va estrenar coincidint de nou

amb l’època de les vacances escolars, aquest cop en ple estiu, el 5 de juliol de 1987. Es

va encarregar també a una productora externa, Guasch Films. 

L’autor escollit és Francesc Candel, i el títol de la sèrie no pren el nom d’una de

les seves obres sinó del mateix autor, donant rellevància a l’escriptor95. El guió és del

mateix Candel i de Gustau Hernández sobre narracions curtes de l’autor, sense

continuïtat entre capítols però amb protagonistes que sempre tenen en comú la seva

condició d’immigrants. TV3 la presentava així: “L’humor i el drama conformen un

conjunt en el que els personatges i les seves circumstàncies socials i familiars

provoquen diferents històries de les que n’és el marc històric la postguerra espanyola i

les primeres onades d’immigrants a Catalunya, amb els seus problemes d’adaptació i

marginació inicials. Cada capítol ve precedit d’una presentació, feta pel propi Candel,

per centrar cada història en el seu propi context sociològic.”96

L’afany divulgatiu és un tret comú amb el Mecanoscrit, tot i que en la sèrie

Candel es tracta de reportatges que presenten cada capítol amb una intenció més

didàctica, des de la perspectiva de tota una generació vinguda d’altres zones d’Espanya,

sobretot d’Andalusia. 

La realització la va signar el desaparegut Cayetano del Real, realitzador català

nascut a Madrid. Hi van participar els actors Vicky Lagos, Eva León, Joan Villalonga,

Josefina Zorrilla, Anna Rosa Cisquella, Josep Lluís Bozzo, Mario Gas, Joan Velilla,

Joaquín Gómez, Pepe Rubianes, Carlos Lucena, Paco Algora i Luís Ciges. Es va emetre

amb periodicitat setmanal tots els diumenges a les vuit del vespre. 

El mateix any 1987 s’estrena, el 19 d’octubre, una sèrie infantil de tretze

capítols, El viatge, que torna al gènere de la ciència ficció i dels relats apocalíptics97. És

una sèrie escrita per a la televisió, com 13 x 13, una antologia de textos originals per a

televisió d’autors catalans, que no va tenir gaire ressò. És la primera sèrie de 13 capítols,

el format que es consolidaria com a estàndard, seguint la programació d’un capítol per

95 Un detall que no tornarà a passar ni tan sols quan s’adaptin diverses obres de Monserrat Roig, anys 
després de la seva mort.
96 TVC-Departament de Documentació. Resultat cerca al Digition: 9/5/08. 
97 “L’apocalíptica història començava en acabar-se el món a l’any 2027 i es reprenia 400 anys després 
quan apareixiael primer signe els nous temps: per primera vegada tornava a sortir el sol i els protagonistes
iniciaven “el viatge” a la recerca de la memòria perduda de la humanitat.”  BAGET I HERMS, Josep 
Maria. “La nostra”. Vint anys de TV3. Barcelona: Proa, 2003.Pàg. 186.
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setmana durant un trimestre. La va coordinar el dramaturg que més endavant

redimensionaria la ficció televisiva a Televisió de Catalunya, Josep Maria Benet i

Jornet. 

Un any més tard i amb molts problemes d’ordre jurídic i tècnic (com ja havia

passat per inaugurar TV3), engega el segon canal de TVC, que es va anomenar Canal

33. 

S’estrena una nova adaptació literària: Crònica negra (8 d’octubre de 1988), que

segueix el mateix plantejament de Candel. Tretze capítols independents, sense

continuïtat, basats en narracions curtes d’Andreu Martin, autor també dels guions. El

gènere és novel·la negra o policíaca i està pensada per a un públic adult. També té una

intenció didàctica: cada episodi, de 30 minuts, consta d’un epíleg en què l’autor i

guionista comenta el succés real en què s’ha basat la història: “En su estreno por TV3

ocuparía un horario típicamente de "crime time", los viernes a las 22.55 horas, entre el

28 de octubre de 1988 y el 20 de enero de 1989. Durante el verano de 1990, sería

repuesta por el Canal-33, los martes a las 23.35 horas (entre el 3 de julio y el 11 de

septiembre de 1990)”. 98 

La producció es fa amb els equips de TV3, sense la intervenció de cap

productora externa i signa la realització Ricard Reguant. 

És important recordar que, l’agost de 1989 Antena 3, Canal + i Tele 5  obtenen

la llicència i començaran a emetre amb regularitat a partir de 1990, ampliant

considerablement l’oferta televisiva i redistribuint les audiències que mai més tornarien

a ser exclusives dels canals públics.

El 1990, la productora CPI (Centre Promotor de la Imatge), Televisió de Catalunya,

ETB i TGV, s’uneixen per la coproducció de la pel·lícula Terranova, basada en l’obra

de Raúl Guerra garrido, La mar es mala mujer.

El 6 d’octubre de 1991, s’estrena l’adaptació televisiva de la pel·lícula basada en La

punyalada, de Marià Vayreda. No és una producció de TVC, la produeix Ideas y

Producciones Cinematográficas (IPC)99. 

98 MARTÍNEZ LACUEVA, L. Op. Cit. 
99 Amb la participació de TV3 i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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La punyalada es planteja amb un format molt més reduït que les anteriors

adaptacions, el format de mini sèrie: tres capítols d’una hora emesos els diumenges en

horari de màxima audiència: a les 22:25. De fet, la sèrie és l’adaptació per televisió

d’una adaptació cinematogràfica de la novel·la, dirigida per Jordi Grau, que es fa càrrec

també del guió televisiu, juntament amb Gustau Hernández i Enric Viciano. També és la

primera adaptació d’època i una obra destacada del patrimoni literari català.

La producció cinematogràfica és de gran envergadura, amb fotografia de Carlos

Suárez, música de Pietro Mascagni i un repartiment francès-espanyol-català: Luis

Fernando Alves, Christian Vadim,  Sophie Renoir,  Patxi Bisquert, Raul Fraire, Josep

Maria Cañete, José Vivo, Lluís Hostalot, Fernando Guillén i Fermí Reixach.

El mateix any s’emet Cesc, un format curt, diferent, encarregat a la productora

Barnamedia, com a empresa delegada per TVC. Cesc eren unes càpsules d’humor

basades en les vinyetes d’humor gràfic de Francesc Vila i Rufas, que publicava en

premsa escrita100.

El 1991 s’estrenen també dues coproduccions amb Itàlia basades en obres

d’autors italians molt reconeguts: La camperola, adaptació de la novel·la La ciociara

d’Alberto Moravia, en format de mini sèrie de dos capítols de 50 minuts; i Dissabte,

diumenge i dilluns, l’adaptació de la peça teatral Sabato, domenica e lunedì d’Eduardo

de Filippo, en format de minisèrie de 4 capítols de 50 minuts.

Durant el període que va del 1988 al 1991, es va estrenar un dels programes

d’entreteniment de Televisió de Catalunya que han fet història, La vida en un xip, dirigit

i presentat per Josep Maria Puyal i que contenia una breu ficció que introduïa el tema

del programa i que va tenir un gran èxit, La granja. 

Televisió de Catalunya va fer l’intent de participar en coproduccions

internacionals, amb la intervenció en la producció de Dark Justice, una sèrie de la

mateixa productora de Dallas, Lorimar, que TV3 va estrenar el 9 d’abril de 1991, amb

el títol Quan es fa fosc. 

100 No consta informació sobre la producció d’aquesta sèrie a l’arxiu de TVC.
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El 1992 es programa l’adaptació de la tira còmica Quico el progre, de

l’humorista gràfic José Luís Martín, amb el títol Quico i format de telecomèdia de 53

capítols de 25 minuts. També s’estrena la versió televisiva de la pel·lícula La febre

d’or, una mini sèrie de 3 capítols basada en la novel·la de Narcís Oller, una altra obra de

referència de la literatura catalana101. 

El 7 de gener de 1994, s’emet el primer capítol de la primera sèrie d’animació

basada en una obra literària i la primera específicament per al públic infantil-juvenil:

Les aventures d’en Massagran, en format de catorze capítols. És una adaptació dels

còmics de Ramon Folch i Camarassa i Josep Maria Madorell, basats en la novel·la de

Josep Maria Folch i Torres, Les aventures extraordinàries d’en Massagran, que havia

passat a ser un llibre atemporal, publicat per primera vegada el 1910 en forma de fulletó

a la revista “En Patufet”, amb dibuixos de Joan García Junceda i que s’anava

transmetent sense interrupció de generació en generació. La producció és de PROBISO

per a Televisió de Catalunya. La dirigeixen Vladimir Sakov i Aleksandr Tatarski, amb

guió de Yanis Vilella i música de Jordi Doncos. Traslladar el Massagran al terreny

televisiu representava en aquells moments una forma de fixar definitivament el

personatge en l’imaginari infantil, seguint l’estela del seu èxit en tots els gèneres:

novel·la i còmic.

El mateix any 1994, TV3 assoleix dues noves fites per a la cadena: emet

la primera tvmovie102 de producció catalana i curiosament, i per encetar aquest nou

format, s’escull fer una adaptació d’una obra literària, la novel·la d’Oriol Vergés, Quin

curs el meu tercer!.  A l’hivern, s’estrena la primera telenovel·la, Poble nou, escrita per

Josep Maria Benet i Jornet, amb un un equip de guionistes, amb producció de Joan Bas i

Jaume Banacolocha.103 Poble nou redimensionaria la ficció televisiva de producció

pròpia en català al nostre país, inaugurant el format més exitós de la cadena i que ha

tingut una gran trascendència per als professionals, especialment per a la formació de

guionistes, actors i realitzadors. L’èxit d’audiència i la popularitat dels seus personatges

van marcar un abans i un després en la programació de la cadena. 

101 Malgrat que TV3 estrena l’obra en format de mini sèrie, no va participar en la producció.
102 N’ha quedat el nom en anglès: pel·lícula per a televisió.
103 Un equip que s’associarà el 1997 per formar la productora Diagonal Televisió.
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Televisió de Catalunya havia viscut l’èxit de les sèries d’animació infantil, amb

títols comprats com Bola de drac o Les tortugues ninja (1990), amb més de 700

episodis emesos de la primera, diverses reposicions  i seqüeles. “Aquest gran impacte

mediàtic de les sèries de dibuixos animats va facilitar la posada en marxa al cap d’un

any, l’11 de febrer de 1991, del Club Super3”104. 

Un any més tard, el 1995 s’estrena Arnau, que tot i estar basada en la llegenda

del compte Arnau, és una sèrie original escrita per Xesc Barceló i Doc Comparato

-guionista brasiler reconegut en el món del guió pel seu mestratge-, en la que

s’esmercen molts recursos, convertint-se en la primera superproducció de la cadena, que

es va presentar per a la celebració del seu desè aniversari. Es va dissenyar en 5 capítols

de 50 minuts i la va dirigir Lluís Maria Güell, amb producció d’Ovideo.

El 1995 va ser un gran any per a la ficció televisiva catalana; el 18 d’abril,

s’estrenava la sèrie adaptada de més èxit pel que fa al seu ressò, tant nacional com

internacional: Les tres bessones, basada en els contes de Roser Capdevila i Mercè

Company, amb guió de Piti Español i David Cirici. Se’n van fer 104 capítols que es van

emetre pel Canal 33, dins la programació infantil del canal K3. Inicialment era una

coproducció de Televisió de Catalunya amb Cromosoma. 

Les tres bessones s’ha exportat i venut arreu del món, convertint-se en el gran

fenomen de la producció audiovisual catalana, malauradament únic fins al moment,

sense cap altre títol que s’acosti ni de bon tros a l’èxit d’aquesta producció convertida

en franquícia. Només a Catalunya va obtenir un 14% de pantalla en la primera emissió,

que és un percentatge altíssim tractant-se d’un programa per al públic infantil.

Atès l’èxit de la programació infantil de la cadena i després del naixement

televisiu de Les tres bessones, un any més tard, el 16 de setembre de 1996, s’estrena

Teo, una nova sèrie d’animació de 45 capítols, basada en els contes de Violeta Denou,

de gran acceptació entre els pares, aficionats a comprar-ne els títols, i entre els nens,

subjugats pel personatge. La producció, de BRB Internacional per a Televisió de

Catalunya, amb direcció de Claudi Biern, s’emet dins del K3. És la setena adaptació de

TV3.

104 BAGET I HERMS. Op. Cit., Pàg. 187
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Cal esperar fins al 8 d’octubre de 1997 per veure l’adaptació de Cròniques de la

veritat oculta, dirigida al públic adult dins la programació del Canal 33. Els dotze

contes de gènere fantàstic de Pere Calders són adaptats per diferents guionistes i

realitzats cada un per un director diferent, a càrrec de la productora BCN Com, que en

porta la producció externa. El tretzè capítol, probablement pensat per arrodonir el

format de la sèrie, són entrevistes als diferents directors, i va ser dirigit per Pere

Portabella.

El 1996 s’havia estrenat la segona i exitosa telenovel·la de TVC: Nissaga de

poder, que en el conjunt de la temporada 1996-97 va tenir una quota de pantalla del

36.6%, la més alta de la cadena a banda del futbol. Vist l’èxit de les telenovel·les, TV3

s’esmerça en aquest tipus de format, amb una nova temporada de Nissaga (97-98) i

produint tot seguit Laberint d’ombres (1998-1999). El dia 11 de setembre del 2000,

s’estrena el primer capítol d’ El cor de la ciutat, de Lluís Arcarazo i Jordi Galceran, que

s’ha mantingut en antena fins a la temporada 2009.

Després de Cròniques de la veritat oculta, cal un nou lapse de tres anys per

veure la propera adaptació, de nou infantil: Rovelló (1 de novembre del 2000) de 105

capítols i emesa pel K3 i TV3. El guió és de Josep Penya i està basada en la novel·la de

Josep Vallverdú. Signen la producció la productora d’animació d’Ocon Films,

l’editorial la Galera i Televisió de Catalunya.

Un any més tard, s’estrena Des del balcó (27 de desembre del 2001), en època

nadalenca i amb l’aposta d’un bon repartiment. La sèrie està basada en les novel·les

L'hora violeta, Ramona, adéu i El temps de les cireres, de Montserrat Roig.  Les

adapten per la petita pantalla Carmina Roig i Pau Garsaball, en un format de 6 capítols

de 50 minuts. Es va emetre en l’horari de sobretaula i va tenir una gran acceptació, amb

588.000 espectadors de mitjana i un 31,1% de quota de pantalla. 

TV3 va presentar la sèrie com la “Història de les famílies Miralpeix i Ventura, residents

al barri barceloní de l'Eixample. Patrícia Miralpeix, vella, als darrers anys de la seva

vida, recorda la seva vida que és un recorregut per la història de la Catalunya de la

primera meitat del s. XX.”105

105 TVC-Departament de Documentació. Resultat cerca al Digition: 9/5/08.
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La producció, d’In Vitro Films (Ricard Figueras)  per a Televisió de Catalunya, va

comptar amb la participació de Punt Alver 300. Es va rodar en format cinematogràfic

amb la realització del cineasta Jesús Garay, la fotografia de Tomàs Pladevall, el

muntatge de Pere Abadal i la música de Carles Casas. L’amplíssim repartiment, ple de

primeres figures de l’escena catalana, el protagonitzen: Anna Lizaran (Patrícia

Miralpeix), Rosa Vila (Ramona adulta), Mireia Aixalà (Ramona jove), Francesc Albiol

(Francisco), Adrià Collado (Víctor), Aina Clotet (Patrícia adolescent), Joan Dalmau

(vell Miralpeix), Boris Ruiz (oncle Pep), Núria Font (Marta), Glòria Roig (Tia Dolores),

Montse Alcoverro (Tia), Olaia Moreno (Sixta jove), Eduard Farelo (Joan Miralpeix

adult), Anna Frigola (Pauleta), Mercè Lleixà (Sixta adulta), Savina Figueras (Remei),

Marissa Josa (Cinta), Àlex Arroyo (Joan Miralpeix nen), Jordi Dauder (Dr. Moragas),

Núria López (Mundeta adolescent), Laura Conejero (Judith), Pep Ferrer (Cardús) ,

Esther Formosa (Mundeta adulta), Sàskia Giró (Sra. Farré), entre molts d’altres.

El mateix any 2001, s’havia estrenat Temps de silenci (17 de gener) que es va

convertir en un dels grans èxits de les sèries dramàtiques (se’n van fer 53 capítols i se

n’havien previst la meitat), amb una trama que explicava la història de Catalunya des de

la República fins a la Transició, una fórmula de ficció històrica amb precedents exitosos

en altres països, com Upstairs & Downstairs a Anglaterra o Heimat a Alemanya i que

després TVE va adoptar amb Cuéntame. 

La nit del dimecres 17 d’abril de 2002, només quatre mesos més tard que Des

del balcó, s’estrena en substitució de Temps de silenci, l’adaptació d’una de les

novel·les més emblemàtiques de la literatura catalana contemporània: Mirall trencat, de

Mercè Rodoreda. Mirall trencat, adaptada pel dramaturg i guionista Josep Maria Benet i

Jornet, es presenta en un format de 13 capítols de 50 minuts, que s’emeten amb

continuïtat tots els dimecres, fins al 26 de juny. 

Mirall Trencat és una producció associada en què col·laboren altres televisions i

institucions: Televisió de Catalunya i la productora que dissenya la producció, Diagonal

Televisió; Via Digital i el Departament de Cultura.  La produccio és de Jaume

Banacolocha i Joan Bas, dissenyada amb un rodatge de 17 setmanes, rodada a diferents

indrets de Catalunya, amb 97 actors i 500 figurants, un equip tècnic fix de 80 persones i

un disseny de vestuari de Rosa Español, confeccionat tot a mida. 
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La realització la va dur a terme Orestes Lara, amb fotografia de Javier Fernández

de Valderrama, música d’Albert Guinovart i direcció artística de Pep Oliver. 

Entre els intèrprets principals hi trobem: Carme Elias (TERESA), Irene Montalà

(SOFIA VALLDAURA), Núria Hosta (EULÀLIA), Miquel Sitjar (ELADI

FARRIOLS), Abel Folk (SALVADOR VALLDAURA), Marieta Orozco (PILAR,

MARIA), Santi Ricard (MIQUEL, JESÚS), Bruno Bergonzini (RAMON), Enric

Arredondo (NICOLAU ROVIRA), Julieta Serrano (TIA ADELA), Ramon Madaula

(AMADEU RIERA) i Emma Vilarasau (ARMANDA).

Mirall trencat planteja la història de la Teresa, una dona d'origen humil que

aconsegueix formar part de l'alta burgesia barcelonina. “Des del seu lloc serà

protagonista i espectadora de passions, odis, venjances, enveges, secrets, conflictes

emocionals... Mirall trencat, que, de manera indirecta, mostra l'evolució de les classes

poderoses catalanes des de finals del segle XIX fins a la postguerra, és, en definitiva, la

història d'una família que va posseir el poder i la glòria i que va veure com s'esfumava

el petit paradís que s'havia construït al llarg de diferents generacions. Mercè Rodoreda,

considerada com l'escriptora catalana més internacional de tots els temps, escriu Mirall

trencat a Catalunya (1974), a Romanyà de la Selva, on es va instal·lar després de la

seva tornada de Ginebra, l'any 1972. Per a molts, aquesta és la novel.la més sòlida de la

seva producció. L'adaptació de Benet i Jornet parteix d'un projecte de l'any 1977, en què

va tenir l'oportunitat de comptar amb la col·laboració de la mateixa Rodorera.”106 

La sèrie va aconseguir un total de 635.000 espectadors de mitjana i el 24,2% de

quota de pantalla, uns molts bons resultats que es tradueixen en una reemissió l’any

2007 i un fòrum a internet amb 246 missatges durant la seva estrena el 2002.107 

Del 2002 al 2008, la ficció s’ha estabilitzat amb els formats que més funcionen:

les telenovel·les (El cor de la ciutat) i les sèries (Jet Lag, Plats bruts, Porca misèria,

Ventdelplà...).  I, malgrat que no és un format tan reeixit pel que fa als índex

d’audiència, s’ha arribat a un acord amb el sector per a la producció d’un nombre de

Tvmovies l’any108, fet que ha provocat que la producció de tvmovies augmentés

106 TELEVISIÓ DE CATALUNYA [En línia] <http://www.tvcatalunya.com/mirall_trencat/>
[Consulta: 22/2/08]. 
107 MIRALL TRENCAT. Fòrum del programa. [En línia]. http://packard8.webcrossing.com/WebX?
_vMissPag@200.NW8GaPXQagi%5E2@.ee85b59!skip=0
 [Consulta: 22/2/08]
108 Conveni marc signat entre la CCRTV i les associacions catalanes de productors pel període 2002-
2005- i renovat el 9 de juny de 2006 pel període 2006-2009. 

http://packard8.webcrossing.com/WebX?_vMissPag@200.NW8GaPXQagi%5E2@.ee85b59!skip=0
http://packard8.webcrossing.com/WebX?_vMissPag@200.NW8GaPXQagi%5E2@.ee85b59!skip=0


La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

considerablement durant aquest període. És a les tvmovies on trobem un més gran

nombre de textos adaptats, perquè pel que fa a la resta de formats les adaptacions

literàries s’han extingit pràcticament, excepte en els casos que una obra és prou extensa

per adaptar-la com a mini sèrie de dos o tres capítols (La Bella Otero, 2008, La dama

de Monsoreau, 2009, Les veus del Pamano, 2009). 

Com ens recorda Sánchez-Noriega, les adaptacions són una fórmula reeixida i

amb un llarga història.

La historia del cine muestra que, cuando menos, se
puede considerar que entre las obras maestras cinematográficas
hay tantas películas basadas en textos literarios como en
guiones originales109. 

109 SÁNCHEZ-NORIEGA. Op. cit., p. 45.
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4.2. Cronologia de les adaptacions literàries a TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

Les produccions de ficció basades en obres literàries adaptades per Televisió de

Catalunya, són les següents, ordenades per any d’emissió  110.

1985 Mecanoscrit del segon origen. Adaptació de la novel·la homònima de Manuel

de Pedrolo. Mini sèrie de 7 capítols de 30 minuts.

En escena: 100 anys de teatre català. Adaptacions d’obres de teatre de Salvador

Espriu, Josep M. de Sagarra, Joan Oliver, Rodolf Sirera, Ignasi Iglésias, Frederic

Soler “Pitarra”, Joan Brossa, Carles Soldevila, Santiago Rusiñol, Llorenç

Villalonga, Josep Maria Benet i Jornet, Àngel Guimerà, Maria Aurèlia

Capmany, Josep Pous i Pagès, Joan Puig i Ferreter, i Manuel de Pedrolo. Sèrie,

16 capítols.

1986 Les claus de vidre.  Adaptació dels personatges creats per Jaume Fuster a la

revista "El Món" i que es va publicar en forma de llibre. Sèrie de 13 capítols

curts dins d’un programa concurs.

1987 Candel. Adaptació de narracions curtes de Francesc Candel. Sèrie de 7 capítols

de 25 minuts.

1988 Crònica negra. Adaptació de narracions curtes d’Andreu Martín. Sèrie de 13

capítols de 30 minuts.

1991 La camperola. Adaptació de la novel·la d’Alberto Moravia La ciociara. Mini

sèrie de dos capítols de 50 minuts.

La punyalada111. Adaptació de la novel·la homònima de Marià Vayreda. Mini

sèrie de 3 capítols d’una hora.

Dissabte, diumenge i dilluns. Adaptació de l’obra teatral Sabato, domenica e

lunedì d’Eduardo de Filippo. Mini sèrie de 4 capítols de 50 minuts.

1992 Terranova. Adaptació de la novel·la La mar es mala mujer de Raúl Guerra

Garrido.

1994 La febre d’or112. Adaptació de la novel·la de Narcís Oller. Mini sèrie de 3

capítols de cent minuts.

110 Any en què s’emet per primera vegada a TVC, o primera emissió.
111 Com veurem al capítol Anàlisi, aquesta versió televisiva no va ser produïda per TVC, que només hi va
col·laborar.
112 Com veurem al capítol Anàlisi, aquesta versió televisiva no va ser produïda per TVC, que només hi va
col·laborar. 
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Les aventures d’en Massagran. Adaptació dels còmics de Ramon Folch i

Camarassa i Josep Maria Madorell, basats en la novel·la de Josep Maria Folch i

Torres,  Les aventures extraordinàries d’en Massagran. Sèrie d’animació de 14

capítols.

Quin curs el meu tercer! Adaptació de la novel·la homònima d’Oriol Vergés.

tvmovie de 90 minuts.

1995 Les tres bessones. Adaptació dels contes amb el mateix títol de Roser Capdevila

i Mercè Company. Sèrie d’animació de 104 capítols.

1996 Un amor clar-obscur. Adaptació de la novel·la Un amour clair-obscur de

Claude Coderc. Tvmovie.

1997 Cròniques de la veritat oculta, adaptació dels contes amb el mateix títol de Pere

Calders. Sèrie de 13 capítols.

La tramuntada. Adaptació de la novel·la de Frédérique Hébrard Le grand batre.

Sèrie de nou capítols.

2000 Andorra. Entre el torb i la Gestapo. Adaptació de la novel·la homònima de

Francesc Viadiu Vendrell, en format de mini sèrie de quatre capítols.

El zoo d’en Pitus. Adaptació de la novel·la homònima de Sebastià Sorribas.

Tvmovie.

Rovelló. Adaptació de la novel·la homònima de Josep Vallverdú. Sèrie

d’animació de 105 capítols.

2001 Des del balcó. Adaptació de les novel·les L'hora violeta, Ramona, adéu i El

temps de les cireres, de Montserrat Roig. Mini sèrie de 6 capítols de 50 minuts.

Una mà de contes. Adaptació de contes de la tradició oral: Els tres porquets, La

Ventafocs, El sastre valent, La gran cursa, Rínxols d’or, El Patufet, El Flautista

d’Hamelín, El soldadet de plom, El vestit nou de l’emperador, La caputxeta

vermella, El petit avet, Carolina i el Tió, Ninot de neu, En Salvador i l’oca de

Nadal, El gegant egoista. 15 capítols de 7 minuts.

2002 Mirall Trencat. Adaptació de la novel·la homònima de Mercè Rodoreda. Sèrie

de 13 capítols de 50 minuts.

2003 Cita mortal a l’Up&Down. Adaptació del conte de Manuel Vázquez Montalbán.

Tvmovie.

La rosa d’Alexandria. Adaptació de la novel·la homònima de Manuel Vázquez

Montalbán en format de Tvmovie.
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2004 Els mars del sud. Adaptació de la novel·la Los mares del sur, de Manuel

Vázquez Montalbán en format de Tvmovie.

2005 Camps de maduixes. Adaptació de la novel·la de Jordi Sierra i Fabra. Tvmovie.

El premi. Adaptació de la novel·la de Manuel Vázquez Montalbán El premio, en

format de Tvmovie.

Els contes contats. Anglès amb les tres bessones. Adaptació dels contes amb el

mateix títol de Roser Capdevila, Eulàlia Cirera i Elisabet Ballart. Sèrie

d’animació de 40 capítols.

Perfecta pell. Adaptació de l’obra de teatre La piel prestada de Xabi Puebla.

Tvmovie.

2006 Aquells cels.  Adaptació de la novel·la Zeru Horiek de l’autor basc Bernardo

Atxaga, en format de Tvmovie.

El comissari Maigret: la trampa. Adaptació de la novel·la Maigret tend un

piège, de Georges Simenon. Tvmovie.

Les tres bessones bebès. Adaptació dels contes amb el mateix títol de Roser

Capdevila, Elisabet Ballart i Marta Capdevila. Sèrie d’animació de 52 capítols.

L’ombra d’un crim. Adaptació de la novel·la Alberte, de Pierre Benoit.

Pel·lícula de 120 minuts.

Mentides. Adaptació de la novel·la Equívocos de María Garcí-Lliberós.

Tvmovie.

2007 Adela. Adaptació de la novel·la Le coup de lune de Georges Simenon, en format

de Tvmovie.

Cal trobar la Sara. Adaptació de la novel·la Retrouver Sara de Fabienne Brin.

Mini sèrie de dos capítols.

El darrer senyor dels balcans. Adaptació de la novel·la de Necati Cumali Le

dernier bey des Balkans. Mini sèrie de dos capítols.

Jo, el desconegut. Adaptació de la novel·la homònima d’Antoni Dalmases en

format de tvmovie.

La forastera. Adaptació de la novel·la The Unforgiven de Patricia McDonald, en

format de tvmovie.

Marcats a foc. Tvmovie. Adaptació de l’obra Die Namenlosen de l’autor

alemany Hansjörg Schertenleib, en format de Tvmovie.

2008 Després de la pluja. Adaptació de l’obra teatral homònima de Sergi Belbel. 
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El pallaso i el Führer. Adaptació de l’obra de teatre Uuuuh! de Gerard

Vázquez. Tvmovie.

Els virreis. Adaptació de la novel·la I viceré de Federico de Roberto, en format

de tvmovie.

La bella Otero. Adaptació de la novel·la de Carmen Posadas. Mini sèrie de dos

capítols.

La marinera. Adaptació del conte de Dario Xohán Cabana. Tvmovie.

Les mans del pianista. Adaptació de la novel·la d’Eugenio Fuentes Las manos

del pianista. Tvmovie.

Mà morta truca a la porta. Adaptació dels reculls de relats curts i la novel·la Si

menges una llimona sense fer ganyotes, L’últim llibre de Sergi Pàmies, La gran

novel·la sobre Barcelona, de Sergi Pàmies, en format de tvmovie.

2009 La dama de Monsoreau. Adaptació de la novel·la d’Alexandre Dumas La dame

de Monsoreau. Mini sèrie de dos capítols.

Automàtics. Adaptació de l’obra teatral de Javier Daulte. Tvmovie.

Follie a deux. Adaptació de l’obra teatral de Diego Lorca i Paco Merino.

Tvmovie.

Peixos al desert. Adaptació de l’obra teatral d’Oriol Aubets. Tvmovie.

Plou a Barcelona. Adaptació de l’obra teatral de Pau Miró. Tvmovie.

4.2.1. Adaptacions per emetre

Les produccions/adaptacions que s’han produït durant el període 1985-2008 però que

encara no s’han emès són les següents, per any de producció.

2004 El comissari Maigret: L’ombra xinesa. Adaptació de la novel·la L'ombre

chinoise de Georges Simenon, en format de tvmovie.

2006 El bosc de Levas. Adaptació de la novel·la O bosque de Levas de l’autor gallec

A. Álvarez Caccamo, en format de tvmovie.

2008 El viatge vertical. Adaptació de la novel·la El viaje vertical, d’Enrique Vila-

Matas. Tvmovie.

Les veus del Pamano. Adaptació de la novel·la homònima de Jaume Cabré.

Mini sèrie de dos capítols.

Forasters. Adaptació de l’obra teatral de Sergi Belbel. Tvmovie.
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4.2.3. Cronologia d’adaptacions de ficció de gèneres no literaris 

S’han localitzat produccions de ficció basades en gèneres no literaris adaptades per

Televisió de Catalunya. Són les següents, per ordre d’emissió:

1991 Cesc. Adaptació d’acudits visuals de l’humorista Cesc. Microrelats de 5 minuts.

1992 Quico. Adaptació de la tira còmica Quico el progre, de l’humorista gràfic José

Luís Martín. Telecomèdia de 53 capítols de 25 minuts.

1996 Teo. Adaptació dels contes amb el mateix títol de Violeta Denou. Sèrie

d’animació de 45 capítols.

4.3. Dades per programa

De cada programa que s’ha identificat com a adaptació de ficció, se n’ha omplert

una fitxa que consta de les entrades: Títol de l’obra original, Títol de l’obra adaptada,

Nom de l’autor de l’obra original, Nom de l’autor de l’obra adaptada, Any de publicació

editorial de l’obra original, Any de producció de l’obra adaptada, Forma de l’obra

original, Gènere, Número de pàgines de l’obra original, Format de l’obra adaptada,

Producció, Data d’emissió, Dia setmanal d’emissió, Horari d’emissió, Canal d’emissió,

Audiència, Quota de pantalla, Director/realitzador, Resum, Informació editorial,

Distribució, Informació Addicional. 

Aquestes fitxes les podeu trobar a l’Annex 2. 

4.4.  Anàlisi de les dades

“Quan TV3 va aparèixer, només existien les emissions
dels dos canals de TVE. Avui, a més, existeixen moltes altres
propostes privades i amb diversos canals en antena, mentre que
l’oferta en català pràcticament continua reduïda als nostres
canals i a les televisions locals. Per tant, més que mai, és
imprescindible el servei públic de televisió que tingui el català
com la seva llengua vehicular i la cultura i la realitat social
d’aquest país com la seva raó de ser i la seva prioritat en
l’elaboració dels continguts. Alhora, la múltiple oferta
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audiovisual provinent dels canals en altres llengües i d’emissió
més enllà de l’Estat disminueix la nostra capacitat d’incidència i
genera una competència per a la producció cultural en la nostra
llengua que la fa especialment vulnerable”113. 

Amb aquestes consideracions sobre les dificultats inherents a la funció de servei

públic en català, encetem la descripció analítica de les dades recollides com s’especifica

al capítol de metodologia.

Obrim un apartat per cada tema que hem considerat que calia buidar a part.

4.4.1. Títols

S’han fet un total de cinquanta-vuit produccions adaptades. Tenint en compte que

algunes integren més d’una obra, i d’altres són sèries en què cada capítol equival a un

títol (com els infantils), o amb més d’una temporada (Una mà de contes), la quantitat

total d’obres literàries en joc és molt més elevada que el total de produccions. 

Llistat de títols per ordre alfabètic114:

- Alberte

- A mariñeira de Quilmas

- Aquesta nit tanquem; Ball robat; Berenàveu a les fosques; Civilitzats, 

tanmateix; Conversió i mort de Quim Federal; El cafè de la marina; El ferrer 

de tall; El verí del teatre; Els vells; La dama enamorada; La cultura de la coca-

cola; L’auca del senyor Esteve; La Tuta i la Ramoneta; Or i Sal; Senyora àvia 

vol marit; Terra baixa. Dins el programa En escena: 100 anys de teatre català.

- Automáticos
- Camps de maduixes

- Cesc 

- Cita mortal a l’Up&Down (dins l’obra Asesinato en Prado del Rey y otras 

historias sórdidas)
- Crònica negra

- Cròniques de la veritat oculta; De teves a meves: trenta-dos contes que acaben 

més o menys bé . Dins la sèrie Cròniques de la veritat oculta.

113 TV3. Criteris de programació. [En línia]. http://www.tv3.cat/criteris/criteris.html#punt1 [Consulta: 
27/07/09]
114 Els títols que van seguits en un mateix paràgraf, separats per punt i coma,  darrera del que segueix 
l’odre alfabètic, són els que componen una mateixa sèrie o programa.
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- Després de la pluja
- Die Namenlosen 
- El premio
- El viaje vertical
- El zoo d'en Pitus

- Els tres porquets, La Ventafocs, El sastre valent, La gran cursa, Rínxols d’or, 

El Patufet, El flautista d’Hamelín, El soldadet de plom, El vestit nou de 

l’emperador, La caputxeta vermella, El petit avet, Carolina i el Tió, Ninot de 

neu, En Salvador i l’oca de Nadal, El gegant egoista. Dins el programa Una mà

de contes.

- Entre el torb i la Gestapo
- Equívocos
- Follie a Deux

- Forasters
- I Viceré
- Jo, el desconegut
- L'hora violeta; Ramona, adéu; El temps de les cireres. Dins la sèrie Des del 

balcó.
- L'ombre chinoise 
- La Bella Otero

- La ciociara
- La dame de Monsoreau

- La febre d’or
- La mar es mala mujer
- La piel prestada

- La punyalada

- La rosa de Alejandría
- Las nanos del Pianista
- Le coup de lune 
- Le dernier bey des Balkans
- Le grand batre
- Les aventures d’en Massagran
- Les claus de vidre
- Les tres bessones
- Les tres bessones bebès
- Les tres bessones. Els contes contats
- Les veus del Pamano
- Los mares del sur
- Maigret tend un piège
- Mecanoscrit del segon origen
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- Mirall trencat

- O bosque de Levas
- Peixos al desert

- Plou a Barcelona

- Quico el progre
- Quin curs el meu tercer!
- Retrouver Sara

- Rovelló

- Sabato, domenica e lunedì
- Si menges una llimona sense fer ganyotes, L’últim llibre de Sergi Pàmies, La 

gran novel·la sobre Barcelona, adaptades amb el títol de Mà morta truca a la 

porta.

- Teo
- The Unforgiven

- Uuuuh!

- Un amour clair-obscur
- Zeru Horiek

Una primera anàlisi dels títols de les obres originals en que s’han basat les adaptacions

que ha produït Televisió de Catalunya durant vint-i-cinc anys, revela que s’han rellegit

poques obres del patrimoni literari en català115. 

En total, i seguint els índexs de la Història de la literatura de Riquer/ Comas/ Molas, de

la Reinaxença fins la literatura actual116, que arriba fins als anys 80 (es publica el 1986),

trobem cinc obres de tres autors: Cròniques de la veritat oculta i De teves a meves:

trenta-dos contes que acaben més o menys bé, de Pere Calders, Mecanoscrit del segon

origen i Aquesta nit tanquem, de Manuel de Pedrolo i Mirall trencat de Mercè

Rodoreda. 

Aquesta breu incursió en els clàssics, augmenta gràcies a un sol programa, En

escena: 100 anys de teatre català, en què s’adapten parts de les peces dramàtiques de

setze autors117: La dama enamorada, de Joan Puig i Ferreter; Els vells, d’Ignasi Iglésias;

Berenàveu a les fosques, de Josep Maria Benet i Jornet; Terra baixa, d’Àngel Guimerà;

L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol; La cultura de la coca-cola, de Maria

115 Prenem de referència la Història de la literatura catalana. RIQUER, COMAS, MOLAS. Història de 
la literatura catalana. Part moderna. Barcelona: Editorial Ariel, 1986. vol. 7 a 11.
116 BOU, Enric. “La literatura actual”. A: RIQUER, COMAS, MOLAS. Íbidem. p. 355.
117 Vegeu el capítol 4.4.2.2.



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Aurèlia Capmany; El verí del teatre, de Rodolf Sirera; Aquest nit tanquem, de Manuel

de Pedrolo; Or i Sal, de Joan Brossa; El ferrer de tall, de Frederic Soler “Pitarra”;

Conversió i mort de Quim Federal118, de Salvador Espriu; El cafè de la marina, de

Josep Maria de Sagarra; Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila119; La Tuta i la

Ramoneta, de Llorenç Villalonga; Senyora àvia vol marit, de Josep Pous i Pagès, i Ball

robat, de Joan Oliver.

A l’apartat 4.4.6 (Producció) trobarem La febre d’or de Narcís Oller i La punyalada de

Marià Vayreda, que no podem comptabilitzar perquè no van ser produïdes per Televisió

de Catalunya, tot i que en va emetre el format televisiu.

Cal assenyalar que s’han traslladat a la pantalla algunes obres programades com a

lectura prescriptiva a l’ensenyament, obres d’autors d’altres literatures de l’Estat i de

literatures europees. Les obres d’altres gèneres no literaris no són significatives, amb

només tres títols.

4.4.1.1. Obres anteriors al 1983

Les obres s’han classificat en dos grans grups segons la seva publicació. Un primer grup

d’obres serien les escrites amb anterioritat a la data de l’aparició de Televisió de

Catalunya, el 1983. Un segon serien les posteriors a aquesta data. Les prèvies al

naixement del canal van del 1846 al 1983.  La següent classificació està feta per ordre

de data de publicació. No s’hi inclouen ni els contes de la tradició popular adaptats per

al programa Una mà de contes, ni els fragments de les obres de teatre per al programa

En escena: 100 anys de teatre català.

- La dame de Monsoreau, Alexandre Dumas, 1846.

- I Viceré, Federico de Roberto, 1894.

- Les aventures d’en Massagran, Josep Maria Folch i Torres, 1910.

- Alberte, Pierre Benoit, 1926.

- L’ombre chinoise, Georges Simenon, 1932.

- Le coup de lune, Georges Simenon, 1933.

- Cròniques de la veritat oculta, Pere Calders, 1955.120

118 Publicat a ESPRIU, Salvador. Narracions, Barcelona: Edicions 62, 1965.
119 Per la breu durada de l’obra, Civilitzats, tanmateix es va enregistrar sencera.
120
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- Maigret tend un piège, Georges Simenon, 1955.

- La ciociara, Alberto Moravia, 1957.

- Sabato, domenica e lunedì,  Eduardo de Filippo,1959.

- El zoo d’en Pitus, Sebastià Sorribas, 1966.

- Rovelló, Josep Vallverdú, 1969.

- Ramona adéu, Montserrat Roig, 1972.

- Entre el torb i la Gestapo, Francesc Viadiu i Vendrell, 1974.

- Mecanoscrit del segon origen, Manel de Pedrolo, 1974.

- Mirall trencat, de Mercè Rodoreda, 1974.

- El temps de les cireres, Montserrat Roig, 1976.

- Los mares del sur, Manuel Vázquez Montalbán, 1978.

- L’hora violeta, Montserrat Roig, 1980121.

- The unforgiven, de Patricia McDonald, 1981.

4.4.1.2. Obres posteriors al 1983

Les obres literàries publicades a partir de 1983 i de les quals se’n fa una adaptació

televisiva de ficció són les següents. La llista segueix l’ordre de més antiga a més

recent.

- Les tres bessones, de Roser Capdevila i Mercè Company, 1983.

- De teves a meves: trenta-dos contes que acaben més o menys bé (1984).

- La rosa de Alejandría, Manuel Vázquez Montalbán, 1984.

- Les claus de vidre, de Jaume Fuster, 1984.

- Quin curs el meu tercer!, d’Oriol Vergés, 1986.

- Le grand batre, de Frédérique Hebrard, 1986.

121
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- Cita mortal a l’Up&Down, dins Asesinato en Prado del Rey y otras historias

sórdidas, Manuel Vázquez Montalbán, 1987.

- La mar es mala mujer, Raúl Guerra Garrido, 1987.

- Crònica negra, Andreu Martín, 1988.

- La piel prestada, Xabi Puerta, 1990.

- Un amour clair-obscur, Claude Coderc,1994.

- Zeru Horiek, Bernardo Atxaga, 1995.

- El premio, Manuel Vázquez Montalbán, 1996.

- Camps de maduixes, Jordi Sierra Fabra, 1997.

- La gran novel·la sobre Barcelona, Sergi Pàmies, 1997.

- Després de la pluja, Sergi Belbel, 1999.

- El viaje vertical, Enrique Vila-Matas, 1999.

- Equívocos, María García-Lliberós, 1999.

- Die Namenlosen, Hansjörg Schertenleib, 2000.

- L’últim llibre de Sergi Pàmies Sergi Pàmies, 2000.

- Le dernier bey des Balkans, Necati Cumali, 2001.

- La Bella Otero, Carmen Posadas, 2001.

- O bosque de Levas, A. Álvarez Cáccamo, 2002.

- Les tres bessones bebès, Roser Capdevila, Elisabet Ballart, Marta Capdevila,

2003.

- Las manos del pianista, Eugenio Fuentes, 2003.

- Retrouver Sara, Fabienne Brin, 2003.

- Les veus del Pamano, de Jaume Cabré, 2004.

- Plou a Barcelona, de Pau Miró, 2004.

- Forasters, Sergi Belbel, 2004.

- Automáticos, Javier Daulte, 2005.

- Jo, el desconegut, Antoni Dalmases, 2005.

- Uuuuh!, Gerard Vázquez, 2005.

- Les tres bessones. Els contes contats, Roser Capdevila, Eulàlia Cirera, Elisabet

Ballart, 2006.

- Si menges una llimona sense fer ganyotes, Sergi Pàmies, 2006.
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- A mariñeira de Quilmas, Dario Xohán Cabana, 2007.

4.4.1.3. Obres sense classificar

Del programa titulat Candel i emès l’any 1987 no es troba informació que permeti saber

amb quines obres de Francesc Candel es va fer l’adaptació. En l’arxiu de Televisió de

Catalunya hi consta que el mateix autor va adaptar narracions curtes que ja havia

publicat.

Les obres de teatre Folie a deux. Sueños de un psiquiátrico, de Diego Lorca i Pako

Merino, i Peixos al desert d’Oriol Aubets, queden fora de la classificació segons l’any

de publicació perquè no consta que estiguin publicades. 

4.4.1.4. Obres d’autors catalans en castellà

Pel que fa a les obres d’autors catalans en castellà, trobem cinc títols, quatre dels quals

són del mateix autor (Manuel Vázquez Montalbán). Falten per classificar les obres de

Francesc Candel en què es va basar la sèrie Candel: 

- Cita mortal a l’Up&Down, dins de Asesinato en Prado del Rey y otras historias

sórdidas, Manuel Vázquez Montalbán.

- El premio, Manuel Vázquez Montalbán.

- La rosa de Alejandría, Manuel Vázquez Montalbán.

- Los mares del sur, Manuel Vázquez Montalbán.

- El viaje vertical, Enrique Vila-Matas.

4.4.1.5. Obres d’altres literatures de l’Estat

Trobem també sis obres d’autors espanyols en castellà i tres obres en altres llengües de

l’Estat, dues en gallec, una en èuscar:
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- A mariñeira de Quilmas, de Dario Xohán Cabana. 

- Equívocos, de María García-Lliberós.

- Folie à deux. Sueños de un psiquiátrico. Diego Lorca i Pako Merino.

- La Bella Otero, de Carmen Posadas.

- La mar es mala mujer, de Raúl Guerra Garrido.

- Las manos del Pianista, de Eugenio Fuentes.

- La piel prestada, de Xabi Puerta.

- O bosque de Levas, de A. Álvarez Cáccamo. 

- Zeru Horiek, de Bernardo Atxaga. 

4.4.1.6. Obres de les literatures europees

Hi ha tretze obres d’autors europeus, algunes d’autors traduïts a moltes llengües. 

- Alberte, de Pierre Benoit.

- Die Namenlosen, de Hansjörg Schertenleib.

- I Viceré, de Roberto Federicco. 

- La ciociara, de Alberto Moravia.

- La dame de Monsoreau, d’Alexandre Dumas. 

- Le Coup de Lune, de Georges Simenon.

- Le dernier bey des Balkans, de Necati Cumali. 

- Le grand batre, de Frédérique Hébrard. 

- L'ombre chinoise, de Georges Simenon.

- Maigret tend un piège, de Georges Simenon.

- Sabato, domenica e lunedì de Eduardo De Filippo.

- Retrouver Sara, de Fabienne Brin.

- The Unforgiven, de Patricia McDonald.

4.4.1.7. Obres no literàries
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S’han adaptat tres obres de ficció d’altres gèneres: els contes il·lustrats infantils, els

còmics i les tires d’humor gràfic.

- Cesc, del dibuixant Cesc. 

- Quico, basat en la sèrie Quico el progre, de l’humorista gràfic José Luís Martín. 

- Teo, de Violeta Denou. 

D’aquestes tres obres, que no s’han comptabilitzat, en podeu trobar més informació a

l’Annex 2.

4.4.1.8. Les obres segons el públic

La classificació de les obres literàries segons el públic a qui van dirigides l’establim de

forma bàsica en dos grans grups: el públic adult i l’infantil/ juvenil.

De les seixanta obres adaptades, les obres dedicades al públic infantil/juvenil són nou

títols, que inclouen, la majoria, col·leccions senceres: 

- Els contes contats: anglès amb Les tres bessones.

- El zoo d’en Pitus

- Les aventures d’en Massagran.

- Les tres bessones.

- Les tres bessones bebès. 

- Quin curs el meu tercer!

- Rovelló.

- Teo.

- Una mà de contes. 

Les cinquanta-una obres restants, van dirigides al públic adult.  

4.4.2. Autors
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4.4.2.1. Autors en llengua catalana

S’han adaptat obres de vint-i-quatre autors:

- Aubets, Oriol

- Ballart, Elisabet 

- Belbel, Sergi

- Cabré, Jaume

- Calders, Pere

- Capdevila, Marta 

- Capdevila, Roser

- Cirera, Eulàlia 

- Company, Mercè 

- Dalmases, Antoni

- de Pedrolo, Manuel

- Folch i Torres, Josep Maria

- Fuster, Jaume

- Martín, Andreu

- Miró, Pau

- Pàmies, Sergi

- Rodoreda, Mercè

- Roig, Montserrat

- Sierra Fabra, Jordi

- Sorribas, Sebastià

- Vallverdú, Josep

- Vázquez, Gerard

- Vergés, Oriol

- Viadiu, Francesc
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La llista s’amplia força amb els setze autors de teatre dels que es va seleccionar una

obra per a la sèrie En escena: 100 anys de teatre català. 

- Benet i Jornet, Josep M.

- Brossa, Joan

- Capmany, Maria Aurèlia

- de Pedrolo, Manuel

- de Sagarra, Josep Maria

- Espriu, Salvador

- Guimerà, Àngel

- Iglésias, Ignasi

- Oliver, Joan

- Pous i Pagès, Josep

- Puig i Ferreter, Joan

- Rusiñol, Santiago

- Sirera Rodolf

- Soldevila, Carles

- Soler Pitarra, Frederic

- Villalonga, Llorenç

S’ampliaria, encara, amb els cinc autors dels contes de la temporada 2007 de la sèrie

infantil Una mà de contes122:

- Arcarazo, Lluís

- Carrillo, Eulàlia

- Castillo, David

- Gomà, Enric

- Romero, Xavier

4.4.2.2. Autors catalans en llengua castellana

122 Només compatibilitzem per a l’estudi la primera temporada del programa (2001). La temporada 2007, 
de vint capítols emesos, catorze eren contes publicats pels autors mencionats i la resta eren contes escrits 
originalment per al programa.
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S’han adaptat diverses obres123 de tres autors catalans escrites en castellà. 

- Candel, Francesc

- Vázquez Montalbán, Manuel

- Vila-Matas, Enrique

4.4.2.3. Autors d’altres llengües de l’Estat

S’han adaptat obres de deu autors d’altres literatures de l’Estat: 

- Álvarez Cáccamo, A. (Gallec)

- Atxaga, Bernardo (Èuscar)

- Fuentes, Eugenio (Castellà)

- García-Lliberós, María (Castellà)

- Guerra Garrido, Raúl  (Castellà)

- Lorca, Diego (Castellà)

- Merino, Pako (Castellà)

- Posadas, Carmen (Castellà)

- Puerta, Xabi (Castellà)

- Xohán Cabana, Dario (Gallec)

I una obra d’un autor argentí:

- Daulte, Javier (Castellà)

4.4.2.4. Autors de llengües europees

S’han adaptat obres de dotze autors europeus, no espanyols.

123 Són cinc les que tenim comptabiltzades de Vázquez Montalbán i Vila-matas, però no sabem de 
quantes obres consta l’adaptació de Candel.
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- Benoit, Pierre (Francès)

- Brin, Fabienne (Francès)

- Coderc, Claude (Francès)

- Cumali, Necati (Francès)

- De Filippo, Eduardo (Italià)

- De Roberto, Federico (Italià)

- Dumas, Alexandre (Francès)

- Hébrard, Frédérique (Francès)

- Macdonald, Patricia (Anglès)

- Moravia, Alberto (Italià)

- Schertenleib, Hansjörg (Alemany)

- Simenon, Georges (Francès)

Aquests noms s’amplien amb els autors de la sèrie Una mà de contes: Hans Christian

Andersen (Alemany), Isop (Grec), Charles Perrault (Francès), Oscar Wilde (Anglès).

4.4.2.5. Autors amb més d’una obra adaptada

Hi ha nou autors amb més d’una obra adaptada en algun format.

- Sergi Belbel: 

dues obres adaptades, Després de la pluja i Forasters per a dues tvmovies.

- Pere Calders: 

dues obres adaptades per a una sèrie, Cròniques de la veritat oculta i De teves a

meves: trenta-dos contes que acaben més o menys bé .

- Roser Capdevila: 

tres obres adaptades per a tres sèries, Les tres bessones, Les tres bessones bebès i

Els contes contats: anglès amb les tres bessones. 

- Elisabet Ballart: 

Coautora de dues obres adaptades per a dues sèries, Les tres bessones bebès i

Els contes contats: anglès amb les tres bessones. 
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- Sergi Pàmies: 

tres obres adaptades per a una tvmovie, Si menges una llimona sense fer

ganyotes, L’últim llibre de Sergi Pàmies, La gran novel·la sobre Barcelona,

adaptades amb el títol de Mà morta truca a la porta.

- Manuel de Pedrolo: 

dues obres adaptades, Mecanoscrit del segon origen per a una sèrie, i Aquesta

nit tanquem, fragment d’una obra teatral per una sèrie de capítols independents,

En escena: 100 anys de teatre català.

- Montserrat Roig: 

tres obres adaptades per a una sèrie, L'hora violeta; Ramona, adéu; El temps de

les cireres.

- Georges Simenon: 

Tres obres adaptades, Le coup de lune, Maigret tend un piège i L'ombre

chinoise. Totes tres en format de tvmovie.

- Manuel Vázquez Montalbán: 

quatre obres adaptades per a quatre tvmovies, Cita mortal a l’Up & Down, El

premi, La rosa d’Alexandria i Els mars del sud.

4.4.3. Guionistes 

El més rellevant d’aquest apartat és que pocs guionistes repeteixen en la tasca d’adaptar

una obra literària.

4.4.3.1. Guionistes amb més d’una adaptació

En vint-i-cinc anys, nou guionistes repeteixen i fan més d’una adaptació. Cap d’ells

n’ha fet més de dues.

- Barceló, Xesc. 

2 adaptacions: Mecanoscrit del segon origen (1985) i Les veus del Pamano

(2008).
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- Castellitto, Sergio. Lusuardi, Nicola; Scardamaglia, Francesco.

2 adaptacions: El comissari maigret: la trampa (2005) i El comissari Maigret:

l’ombra xinesa (2006).

- Cirera, Eulàlia. 

2 adaptacions: Els contes contats, anglès amb les tres bessones (2006) i Les tres

bessones bebès (2006).

- Cortès, Eduard.

2 adaptacions: El pallaso i el Führer (2006) i Les veus del Pamano (2008).

- Dobao, Anton. 

2 adaptacions: El bosc de Levas (2006), La marinera (2007).

- Hernández, Gustau.

2 adaptacions: Candel (1986) i La punyalada (1989)124

- Martín, Andreu. 

2 adaptacions: Crònica negra (1988) i Jo, el desconegut (2007).

- Molina Temboury, Pedro. 

2 adaptacions: La rosa d’Alexandria (2003) i El premi (2004) .

- Obiols, Miquel. 

2 adaptacions: Després de la pluja (2007) i Mà morta truca a la porta (2007).

4.4.3.2. Guionistes amb una adaptació

Els guionistes que han participat una vegada, en aquests vint-i-cinc anys, com a

adaptadors d’una obra literària són els següents:

Àlvarez, Joan 

Aubets, Oriol

d'Anna, Claude

Aparicio, Raquel 

Balazuc, Olivier

Ballart, Elisabet 

124 Aquesta adaptació només es comptabilitza en l’apartat de producció (com una obra on TVC va 
partcipar) perquè no és una producció de TVC.
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Barros, Miguel 

Benet i Jornet, Josep Maria

Bensoussan, Pascal

Bonin, Laure 

Bruni, Francesco 

Calafell, Víctor

Carandell, Josep Maria

Carre, Gerard

Carrera, Juli

Cases, Ester

Cirici, David  

Cordal, Xabier

Daulte, Javier

Debaisieux, Huguette

Decreau, Laurence  

Delage, Clément

Deman, Alexandra

Domínguez, Iván

Egea, Miguel Ángel
Español, Piti

Faenza, Roberto 

Ferry, Michel
Font,  Joan 

Fuster, Jaume 

Garsaball Dalmau, Pau

Gentili, Filippo

Goenaga, Aizpea

Goldsmith, John

Gorce, Olivier

Görlitz, Christian

Gràcia, Òscar 

Hooper, Mitch

Inziarte, Maria   

Jago, Barbara
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Laviña, Elena  

Leviant, Michel

Lopo, Antón

Lorca, Diego

Lorman, Josep 

Lozano, Marc

Llagostera, Ferran
Maíllo, Kike 

Mallol, Carles

Merino, Paco

Mignona, Eduardo
Miró, Pau 

Molins, Marta 
Planas, Ona

Plasencia, Óscar

Penya, Josep

Pérez, Sergi

Pons, Ventura 

Porporati, Andrea

Pou, Gisela

Puerta, Xabi 

Regueiro, Casilda

Renovell, Criso 

Roig, Carmina

Ros, Mireia

Rousseau, François Olivier 

Royo, Curro 

Sánchez, Sergio G.
Valls, David 

Vázquez, Gerard 

Venault, Philippe

Verdaguer, Antoni

Vilella, Yanis
Villaronga, Agustí 
Wolff, Jurgen 
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4.4.3.3. Nombre de guionistes per adaptació

Cal destacar que en molts casos l’adaptació s’ha fet amb equips de dos, tres, o més

guionistes. El número de guionistes no està relacionat amb el format, ja que moltes

sèries les signa un guionista sol i en canvi la majoria de TV movies es fan en equip.

4.4.3.3.1. Un guionista 

Vint adaptacions han estan escrites per un guionista, entre les quals vuit són sèries, dues

són mini sèries i deu són tvmovies. (Només una obra ha estat adaptada pel seu propi

autor.)

- Aquells cels. 1x86. Goenaga, Aizpea.

- Camps de maduixes. 1x81. Alvarez, Joan.

- Candel. 7x25. Hernández, Gustau.

- Cita mortal a l'Up & Down. 1x90. Gorce, Olivier.

- Crònica negra. 13x30. Martín, Andreu (autor i guionista adaptador).

- El premi. 1x90. Molina Temboury, Pedro.

- El viatge vertical. 1x90. Planas, Ona

- En escena: 100 anys de teatre català. 16x20. Carandell, Josep Maria.

- Forasters. 1x110. Pons, Ventura.

- La forastera. 1x91. Balazuc, Olivier.

- La bella Otero. 2x90. Goldsmith, John.

- La dama de Monsoreau. 2x90. Deman, Alexandra.

- La rosa d'Alexandria. 1x90. Molina Temboury, Pedro

- La tramuntada. 9x100. Velle, François.

- Les aventures d’en Massagran, 14x22. Vilella, Yanis.

- Mà morta truca a la porta. 1x85. Obiols, Miquel.

- Marcats a foc. 1x90. Görlitz, Christian.

- Mecanoscrit del segon origen. 7x30. Barceló, Xesc.

- Mirall Trencat. 13x 50. Benet i Jornet, Josep Maria.
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- Rovelló. 105x24. Penya, Josep

4.4.3.3.2 Equip de dos guionistes

Vint-i-tres adaptacions han estat escrites per dos guionistes, de les quals quatre són

sèries, quatre són mini sèries i catorze són tv movies. En cinc casos un dels dos

guionistes és l’autor de l’obra original.

- Adela. 1x90. Mignona, Eduardo; Rousseau, François Olivier.

- Cal trobar la Sara. 2x90. Bonin, Laure; d'Anna, Claude.

- Des del balcó. 6x52. Garsaball Dalmau, Pau; Roig, Carmina

- Després de la pluja. 1x90. Obiols, Miquel; Villaronga, Agustí.

- El darrer senyor dels Balcans. 2x120. Bensoussan, Pascal; Leviant, Michel

- Els contes contats, anglès amb les tres bessones. 40x13. Cirera, Eulàlia;

Regueiro, Casilda.

- Els mars del sud. 1x90. Carre, Gerard; Venault, Philippe.

- Jo, el desconegut. 1x96. Martín, Andreu; Egea, Miguel Ángel.

- La marinera. 1x85. Dobao, Anton; Cordal, Xabier.

- Les claus de vidre. 13x12. Fuster, Jaume (autor i adaptador); Verdaguer,

Antoni.

- Les mans del pianista. 1x90. Sánchez, Sergio G; Maíllo, Kike.

- Les tres bessones. 104x25. Cirici, David;  Español, Piti.

- L’ombra d’un crim. 1x120. Decreau, Laurence;  Hooper, Mitch.

- Les veus del Pamano. 2x90. Barceló, Xesc; Cortés, Eduard.

- Mort prematura. 1x94. Delage, Clément; Ferry, Michel.

- Peixos al desert, 1x90. Aubets, Oriol (autor i adaptador); Pérez, Sergi.

- Perfecta pell. 1x95. Puerta, Xabi  (autor i adaptador); Royo, Curro.

- Plou a Barcelona. 1x75. Miró, Pau (autor i adaptador); Mallol, Carles.

- Quin curs el meu tercer! 1x90. Vergés, Oriol (autor i adaptador); Bellmunt,

Francesc.

- Terranova. 1x108. Lorman, Josep; Llagostera, Ferran.
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- Un amor clar-obscur125. Cases, Ester; Debaisieux, Huguette.

4.4.3.3.3 Equip de tres guionistes

Vuit adaptacions han estat escrites per un equip de tres guionistes: hi ha dues sèries, una

mini sèrie i cinc tv movies. Cinc compten en l’equip de guionistes amb l’autor de l’obra

original.

- Automàtics. 1x90. Daulte, Javier (autor i adaptador); Domínguez, Iván,

Calafell, Víctor.

- El comissari Maigret: l’ombra xinesa. 1x90. Castellitto, Sergio; Lusuardi,

Nicola; Scardamaglia, Francesco

- El comissari maigret: la trampa. 1x90. Castellitto, Sergio; Lusuardi, Nicola;

Scardamaglia, Francesco

- El pallaso i el Führer. 1x95. Vázquez, Gerard (autor i adaptador); Font, Joan;

Cortés, Eduard

- Folie à deux. 1x90. Lorca, Diego, Merino i Pako (autors i adaptadors); Lozano,

Marc.

- Les tres bessones bebès. 52x6:30. Ballart, Elisabet (coautora i adaptadora);

Cirera, Eulàlia; Pou, Gisela.

4.4.3.3.4 Equip de quatre guionistes o més

Dues adaptacions han estat escrites per quatre guionistes i una per un equip de cinc

guionistes. Totes elles tenen el format de tvmovie.

- Els virreis. 1x90. Faenza, Roberto; Gentili, Filippo; Porporati, Andrea, Bruni,

Francesco.

- Mentides. 1x91. Renovell, Criso; Aparicio, Raquel; Plasencia, Óscar; Obiols,

Miquel. 

125 D’aquesta producció no en consta el format als arxius de TVC.
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- El zoo d'en Pitus. 1x90. Carrera, Juli; Inziarte, Maria; Gràcia, Òscar; Laviña,

Elena; Valls, David; Ros, Mireia.

4.4.4. Gènere i format

4.4.4.1 Gènere 

Les obres literàries que s’han adaptat pertanyen a tres amplis gèneres literaris126:

- Novel·la

- Narrativa curta (o contes)

- Literatura dramàtica (obres de teatre)

Predomina la novel·la amb 23 títols, seguida dels contes i relats curts, amb 15 títols (que

en són més però no hi comptem els relats que integren cada programa,127 i no disposem

de les obres que es van adaptar per la sèrie Candel), i el teatre, amb 19 títols (que en

realitat n’engloben 32 perquè en una sola sèrie, En escena: 100 anys de teatre català, hi

ha 16 obres adaptades). 

S’han localitzat tres adaptacions d’obres no literàries: una adaptació d’una sèrie de

contes infantils sense paraules, Teo, i dues adaptacions d’humor gràfic, Cesc i Quico. 

Les obres televisives resultants de l’adaptació literària, de les que ha estat possible 

trobar-ne la catalogació de gènere, estarien adscrites a deu gèneres cinematogràfics, 

seguint l’índex de Rick Altman (1999)128: 

Aventures

Biopic

Ciència ficció

126 Aquí en el sentit de formes d’escriptura.
127 Comptabilitzem un títol per programa. Per exemple, Les tres bessones, amb 104 episodis, les comptem
com un títol.
128 ALTMAN. Op. cit., p. 319-321.
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Comèdia

Drama 

Drama d’època

Fantàstic

Melodrama

Policíac 

Problemàtica social

Aventures

Els contes contats, anglès amb Les tres bessones (40)

El zoo d’en Pitus (1)

Les aventures d’en Massagran (14)

Les tres bessones (104)

Rovelló (105)

Quin curs el meu tercer! (1)

Les tres bessones bebès (52)

Una mà de contes (5)

Vuit adaptacions, tres-cents vint-i-dos capítols.

Biopic

La bella Otero (2)

Una adaptació, dos capítols.

Ciència ficció

Mecanoscrit del segon origen (7)

Una adaptació, set capítols.

Fantàstic

Cròniques de la veritat oculta (13)

Una adaptació, tretze capítols.
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Comèdia

Dissabte, diumenge i dilluns (4)

El bosc de Levas (1)

Peixos al desert (1)

Tres adaptacions, sis capítols.

Drama

Andorra. Entre el torb i la Gestapo (4)

Aquells cels (1)

Automàtics (1)

Cal trobar a la Sara (2)

Camps de maduixes (1) 

Després de la pluja (1)

El darrer senyor dels Balcans (2)

El viatge vertical (1)

Forasters (1)

Jo, el desconegut (1)

La marinera (1)

Mà morta truca a la porta (1)

Marcats a foc (1)

Mentides (1)

Terranova (1)

Quinze  adaptacions, vint capítols.

Drama d’època

Des del balcó (6)

Els virreis (2)

El pallaso i el Führer (1)

La camperola (2)

La dama de Monsoreau (2)

La febre d’or (3)
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La punyalada (3)

La Tramuntada (9)

Les veus del Pamano (2)

Mirall trencat (13)

Deu adaptacions, cinquanta-cinc capítols.

Policíac

Adela (1)

Cita mortal a l'Up & Down (1)

Crònica negra (13)

El comissari Maigret: la trampa (1)

El comissari Maigret: l’ombra xinesa (1)

Els mars del sud (1)

El premi (1)

La forastera (1)

La rosa d'Alexandria (1)

Les claus de vidre (13)

Les mans del pianista (1)

L’ombra d’un crim (1)

Perfecta pell (1)

Tretze adaptacions, trenta-set capítols.

Problemàtica social

Candel (7)

Una adaptació, set capítols.

Els gèneres més adaptats129 són: Aventures (8), Drama (15), Drama d’època (10),

Policíac (13). Malgrat tot, és en el gènere d’aventures i en concret en les sèries infantils,

on s’han produït la més gran quantitat de capítols:

129 De les adaptacions de les quals se n’ha trobat la classificació de gènere.
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Aventures, 367 capítols.

Drama d’època, 55 capítols.

Policíac, 37 capítols.

Drama, 20 capítols.

4.4.4.2 Format

Els formats en què s’han adaptat les obres literàries són tres:

Tvmovie: pel·lícula única d’uns 90 minuts.

Mini sèrie: de dos a set capítols, de durada diversa.

Sèrie: fins a tretze o més de tretze capítols, de durada diversa.

Trenta adaptacions s’han escrit amb el format de tvmovie.

Adela

Aquells cels

Automàtics

Camps de maduixes

Cita mortal a l’Up & Down

Després de la pluja

El bosc de Levas

El comissari Maigret: la trampa

El comissari Maigret: l’ombra xinesa

El pallasso i el Führer

El premi

El viatge vertical

El zoo d’en Pitus

Els mars del sud

Folie a deux

Forasters

Jo, el desconegut

L’ombra d’un crim
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La forastera

La marinera

La rosa d’Alexandria

Les mans del pianista

Mà morta truca a la porta

Marcats a foc

Mentides

Peixos al desert

Perfecta pell

Plou a Barcelona

Quin curs el meu tercer!

Terranova

Quin a15 adaptacions s’han fet amb el format de mini sèrie.

La camperola. 2x50.
Les veus del Pamano. 2x90.
La dama de Monsoreau. 2x90.
Cal trobar la Sara. 2x90.
La Bella Otero. 2x90.
Els virreis. 2x90.
La punyalada. 3x60.
Dissabte, diumenge i dilluns. 4x50.

Andorra. Entre el torb i la Gestapo. 4x90.
Des del balcó. 6x52.
Candel. 7x25.
Mecanoscrit del segon origen. 7x30.

El darrer senyor dels Balcans. 2x120.

La febre d’or. 3x100.

La tramuntada. 9x100.

Se’ls ha donat el format de sèrie a quinze adaptacions:

Les claus de vidre. 13x12.

Crònica negra. 13x30.

Cròniques de la veritat oculta. 13x30
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Mirall trencat. 13x50.

Les aventures d’en Massagran. 14x22.

Quico. 26x25

Els contes contats, anglès amb les tres bessones. 40x13.

Rovelló. 105x24.

Les tres bessones. 104x25

Les tres bessones bebès. 52x6:30.

Cesc. 60x0:20.

Una mà de contes. 15x7.
En escena: 100 anys de teatre català. 16x20.

Teo. 45x7.

Una mà de contes. 15x7.

4.4.6. Producció 

4.4.6.1 Productores catalanes

En la producció d’adaptacions des del 1985, any de la primera adaptació, al 2008, hi han

participat com a productores delegades i com a coproductores (de forma majoritària o

minoritària) amb Televisió de Catalunya i amb altres productores i canals de televisió,

vint-i-nou productores ubicades a Catalunya, una editorial i una institució pública.

Entre parèntesi hi ha el nombre de produccions en què ha participat cada productora, les

empreses que apareixen sense el parèntesi han fet una única producció. Destaquen, per

damunt de les altres, dues empreses amb deu i setze produccions. Hi ha vuit empreses

que han repetit amb un número molt inferior de produccions, entre dos i tres.

- Alien (2)

- Aurea Documentary (4)

- Barnamedia

- BCN COM

- Benecé Produccions

- Bis Videa

- BRB Internacional

- Cromosoma (3)
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- Diagonal Televisió (10)

- D'Ocon Films

- Els Films de la Rambla

- Factotum Barcelona

- Fair Play Produccions (6)

- Fausto Producciones

- Gaia audiovisuals

- Gestmusic Endemol

- Guasch Films

- Institut del Cinema Català (ICC) (16)

- In Vitro (3)

- Ideas y Producciones Cinematográficas (IPC)

- Jet Films

- La Galera130

- LOC CINEMA/VIDEO

- Mad TV

- Mallerich Films (2)

- Ovideo TV (3)

- Pep Armengol

- PUNT ALVER 300

- PROBISO 

- Producciones Cinematográficas del Mediterráneo (PCM) (2)

- Rodar y Rodar

- Trasbals S.A.

Cal fer esment que el Departament de Cultura i l’Institut de les Indústries Culturals

(ICIC), a partir del 2001, participen en moltes de les produccions subvencionant una

part del pressupost131. 

130 La Galera, empresa editorial en qualitat de soci coproductor.
131 GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Institut 
Català de les Indústries Culturals. [En línia ]. Subvencions a empreses de producció independents per a la 
realització de llargmetratges televisius de ficció, destinats a ser emesos per televisió.
Amb aquesta subvenció es vol impulsar la producció de llargmetratges televisius que canalitzin el talent 
creatiu, tècnic i artístic, així com consolidar el sector audiovisual mitjançant la participació de personal 
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4.4.6.2. Productores de la resta de l’Estat

Hi ha vuit productores de la resta d’Espanya que han coproduït amb TVC. Les

productores amb un nombre més elevat d’adaptacions són gallegues. 

- Compañía Vasca de Audiovisuales (País Basc)

- Ficción Producciones (Galícia) (5)

- Indigomedia (València)

- Jaleo Films (Andalusia)

- Malvarrosa Media (València, Madrid)

- Miramar Producción Audiovisual (Madrid)

- Voz Audiovisual (Galícia) (3)

4.4.6.3 Productores de la resta d’Europa

Han participat amb TVC en la coproducció d’adaptacions quinze productores europees,

d’Alemanya, Bèlgica, França i Itàlia.

- Barjac Production (França), 

- BE-Films (Bèlgica)

- Dune (França)

- F-Productions (França)

- GRUNDY ITALIA (2)

- Hamster (França, 3)

- Jean Vigo Italia (Itàlia)

tècnic i empreses establertes a Catalunya. Els llargmetratges televisius de ficció han d'estar finalitzats, 
com a màxim, l'últim dia hàbil del mes de març del segon any posterior al de la publicació de la 
convocatòria corresponent. http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/ [Consulta: 02/09/09]

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/
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- JLA Creations (França)

- Le Sabre (França)

- Maran Film (Alemanya)

- NEUE DEUTSCHE FILMGELLESCHAFT (Alemanya)

- Pop House (no apareix al Google ni a Catalan Films)

- Publispei (Itàlia)

- RAI Fiction (Itàlia)

- Studio Internacional (França, 2)

- Telefrance (França)

4.4.6.4 Canals de la resta de l’Estat

Han participat en la coproducció amb TVC i les productores, cinc canals autonòmics, un

canal públic generalista, un canal privat generalista i un canal de pagament.

- Canal 9

- Canal Sur

- Euskal Telebista (ETB)

- IB3

- Telecinco

- Televisión Española (TVE)

- Televisión de Galicia (TVG)

- VIA DIGITAL

4.4.6.5 Canals d’Europa

Hi ha hagut coproduccions entre TVC, productores catalanes i europees, i amb canals

europeus, vuit en total.

- Arte France
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- France 2

- France Television

- NDR (Alemanya)

- RAI (Itàlia)

- RTBF (Bèlgica)

- RTI (Itàlia)

- Zenit TV (Hongria)

4.4.6.6 Nombre anual de producció d’adaptacions

Del període estudiat, 1983-2008, no es deriva una periodicitat anual però sí un

creixement a partir del 2004. Probablement, aquest augment estigui relacionat amb

finalització del conveni marc signat entre la CCRTV i les associacions catalanes de

productors pel període 2002-2005132. 

1983

1984

1985 2 produccions

En escena: 100 anys de teatre català

Mecanoscrit del segon origen

1986 2 produccions

Candel

Les claus de vidre

1987

1988 1 producció

Crònica negra

1989 3 produccions

Cesc

La punyalada

Dissabte, diumenge i dilluns

1990 1 producció

132 El conveni pel període 2006-2009 va ser renovat el 9 de juny de 2006.
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Terranova

1991 1 producció

La camperola

1992 2 produccions

La febre d’or 

Quico

1993

1994 3 produccions

Les aventures d’en Massagran

Les tres bessones

Quin curs el meu tercer!

1995 1 producció

Un amor clar-obscur

1996 2 produccions

Cròniques de la veritat oculta

Teo

1997 1 producció

La tramuntada

1998

1999 3 produccions

Adela

El zoo d’en Pitus

Rovelló

2000 1 producció

Andorra. Entre el torb i la Gestapo

2001 3 produccions

Des del balcó

Mirall trencat

Una mà de contes

2002 2 produccions

Cita mortal a l’Up&Down

Els mars del sud

2003 2 produccions

Camps de maduixes
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La rosa d’Alexandria

2004 6 produccions

El comissari Maigret: l’ombra xinesa

El darrer senyor dels Balcans

El premi

Marcats a foc

Mentiras 

Perfecta pell

2005 5 produccions

Aquells cels

Cal trobar la Sara

El comissari Maigret: la trampa

Els contes contats, anglès amb les tres bessones

L’ombra d’un crim

2006 5 produccions

El bosc de Levas

El pallasso i el Führer

Els virreis

Les tres bessones bebès

La forastera

2007 10 produccions

Automàtics

Després de la pluja

Folie à deux

Jo, el desconegut

La bella Otero

La marinera

Les mans del pianista

Mà morta truca a la porta

Peixos al desert

Plou a Barcelona

2008 4 produccions

El viatge vertical

Forasters
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La dama de Monsoreau

Les veus del Pamano

4.4.6.7 Producció pròpia i delegada

De les seixanta adaptacions produïdes durant el període 1983-2008, onze són de

producció pròpia, que significa que Televisió de Catalunya és titular de l’obra al 100%.

Algunes d’aquestes obres es fan amb el sistema de producció delegada: Televisió de

Catalunya és titular de l’obra al 100% però delega la producció o parts de la producció a

una productora. 133

1985

- En escena: 100 anys de teatre català. Productora delegada: Bis Videa.

- Mecanoscrit del segon origen.

 1986

- Les claus de vidre. Productora delegada: ICC, LOC CINEMA/VIDEO.

1987

- Candel. Productora delegada: GUASCH FILMS.

1988

- Crònica negra.

1989 

- Cesc. Productora delegada: Barnamedia.

1992

- Quico. Productora delegada: MAD TV. 

1994

133 Aquesta fórmula es coneix també amb el nom de producció associada, en la terminologia dels
professionals de TV3.
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- Quin curs el meu tercer!. Productora delegada: FAIR PLAY PRODUCCIONS,

S.A. Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya. 

1996

- Cròniques de la veritat oculta. Productora delegada: BCN COM. 

1999

- El zoo d’en Pitus. Productora delegada:  Bailando con todos. Amb la

col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

2001

- Una mà de contes134.

4.4.6.8 Coproducció 

Molt aviat, a partir del 1989, trobem adaptacions dutes a terme amb la fórmula de la

coproducció entre Televisió de Catalunya i altres productores i canals. Les

coproduccions impliquen un repartiment dels costos i beneficis de l’obra en funció del

percentatge que hi aporta cada una de les parts.

Trobem coproduccions amb socis de fora del país des de pràcticament els inicis de TV3.

A partir del 2002 i de la implantació de les tvmovies, s’incrementa tant la coproducció

nacional com la internacional. Durant el període 2002-2008 es fan dinou coproduccions

estatals i quinze coproduccions a nivell europeu.

1989 1 coproducció europea

- Dissabte, diumenge i dilluns. Reteitalia, Silvio Berlusconi Communications,

Facon Prod., Televisió de Catalunya. 

1990 1 coproducció estatal

- Terranova. CPI (Centre Promotor de la Imatge), Televisió de Catalunya, ETB i

TVG, amb la col·laboració del Departament de Cultura.

134 S’han fet diverses temporades de la sèrie fins al moment actual. Aquí comptabilitzem la primera 
temporada.
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1991 1 coproducció europea

- La camperola. Reteitalia, Televisió de Catalunya. 

 

1994 1 coproducció estatal

- Les tres bessones. Televisió de Catalunya, Cromosoma. Amb la col·laboració

del Departament de Cultura.

1 coproducció europea

- Les aventures d’en Massagran. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, PROBISO.

Amb la col·laboració del Departament de Cultura.

1995 1 coproducció europea

- Un amor clar-obscur. Hamster, Institut del Cinema Català, Televisió de

Catalunya. 

1996 1 coproducció estatal

- Teo. Televisió de Catalunya, BRB INTERNACIONAL. Amb la col·laboració

del Departament de Cultura. 

1997 1 coproducció europea

- La tramuntada. France 2, Hamster, Institut del Cinema Català, Televisió de

Catalunya. 

1999 1 coproducció estatal

- Rovelló. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, D'Ocon Films, La Galera. Amb la

col·laboració del Departament de Cultura. 

1 coproducció europea

- Adela. Institut del Cinema Català, In Vitro Films, Televisió de Catalunya, Le

Sabre (França).

2000

1 coproducció europea
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- Andorra. Entre el Torb i la Gestapo. Televisió de Catalunya, Govern d’Andorra.

Productora delegada: Ovideo TV.

2001 2 coproduccions estatals

- Des del balcó. Televisió de Catalunya, PUNT ALVER 300, IN VITRO FILMS.

Amb la col·laboració del Departament de Cultura. 

- Mirall trencat. DIAGONAL TV, Televisió de Catalunya , VIA DIGITAL. Amb

la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC135). 

2002 2 coproduccions europees

- Els mars del sud. Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya, ARTE

(França), Studio International (França), Televisión de Galicia, Voz Audiovisual.

Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

- Cita mortal a l’Up & Down. Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya,

ARTE (França), Televisión de Galicia, Voz Audiovisual. Amb la col·laboració

de L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

2003 1 coproducció estatal

- Camps de maduixes. Canal 9, TVG, Gaia audiovisuals, Fausto Producciones,

Televisió de Catalunya, Formato. Amb la col·laboració de L’Institut Català de

les Indústries Culturals (ICIC).

1 coproducció europea

135 GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Institut 
Català de les Indústries Culturals. [En línia ]. “L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), entitat 
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, és l’organisme per mitjà del qual el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels sectors 
culturals implicats, duu a terme les polítiques de suport a les empreses culturals destinades a reforçar el 
teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit. L’objectiu de l’ICIC és impulsar el desenvolupament de les
empreses dedicades a la producció, la distribució i la comercialització de productes culturals incorporats 
en qualsevol mena de suport, i també les dedicades a la producció, la distribució i la comercialització 
d’espectacles en viu. Dins del seu àmbit competencial, cal incloure també la gestió de la Filmoteca de 
Catalunya, amb l’objectiu principal de preservar la memòria i el patrimoni cinematogràfic.” 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.704524581c6421873748b049b0c0e1a
0/?
vgnextoid=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3a092a340846110Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default [Consulta: 04/09/2009]

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.704524581c6421873748b049b0c0e1a0/?vgnextoid=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.704524581c6421873748b049b0c0e1a0/?vgnextoid=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.704524581c6421873748b049b0c0e1a0/?vgnextoid=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3a092a340846110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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- La rosa d'Alexandria. TVG, Voz Audiovisual, Studio Internacional Arte France,

Televisió de Catalunya. Amb la col·laboració de L’Institut Català de les

Indústries Culturals (ICIC).

2004 1 coproducció estatal

- Mentides. Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Indigomedia, Televisió

Valenciana. Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals

(ICIC).

5 coproduccions europees

- Marcats a foc. Televisió de Catalunya, Ovideo TV, NEUE DEUTSCHE

FILMGELLESCHAFT, NDR (Alemanya). Amb la col·laboració de L’Institut

Català de les Indústries Culturals (ICIC).

- El comissari Maigret: L’ombra xinesa. Televisió de Catalunya, Telecinco,

Producciones Cinematográficas del Mediterráneo, RTI, Grundy Italia i Alien:

Amb la col·laboració de l'ICIC. 

- El premi. Institut del cinema català, Televisió de Catalunya, Studio Arte

(França). Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals

(ICIC).

- Perfecta pell. Institut del cinema català, Televisió de Catalunya, Publispei. Amb

la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

- El darrer senyor dels Balcans. In Vitro Films, Televisió de Catalunya, F-

Productions (França), Malvarrosa Media. Amb la col·laboració de L’Institut

Català de les Indústries Culturals (ICIC).

2005 2 coproduccions estatals

- Aquells cels. Factotum Barcelona, Televisió de Catalunya, Compañía Vasca de

Audiovisuales. Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries

Culturals (ICIC).

- Els contes contats: anglès amb Les tres bessones. Televisió de Catalunya,

CROMOSOMA. Amb la participació de Televisión Española. Amb la

col·laboració de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).
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3 coproduccions europees

- El comissari maigret: La trampa. RTI, Alien, Telecinco, Televisió de Catalunya,

PCM (Producciones Cinematográficas del Mediterráneo), GRUNDY ITALIA.

Amb la col·laboració de l'ICIC. 

- Cal trobar la Sara. Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya, Barjac

Production (França), BE-Films (Bèlgica), France Television (França), RTBF

(Bèlgica).  Amb la col·laboració de l'ICIC.

- L’ombra d’un crim. Televisió de Catalunya, JLA Creations, Ovideo TV. Amb la

col·laboració de l'ICIC. 

2006 3 coproduccions estatals

- El Bosc de Levas. Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Ficción

Producciones, Xunta de Galicia. Amb la col·laboració de l’Institut Català de les

Indústries Culturals (ICIC).

- El pallaso i el Führer. Benecé Produccions, Televisió de Catalunya. Amb la

col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Amb la

participació de Televisión Española.

- Les tres bessones bebès. CROMOSOMA, Televisió de Catalunya. Amb la

col·laboració de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

2 coproduccions europees

- La forastera. Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Dune (França). Amb

la col·laboració de l'ICIC.

- Els virreis. Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya, Jean Vigo Italia

(Itàlia), RAI Fiction (Itàlia). Amb la col·laboració de l'ICIC.

2007 9 coproduccions estatals

- Després de la pluja. Mà morta truca a la porta. La marinera. Diagonal

Televisió, Televisió de Catalunya, Ficción Producciones, Televisión de Galicia,

Xunta de Galicia. Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries

Culturals (ICIC).
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- Automàtics. Follie a deux. Peixos al desert. Plou a Barcelona. Fair Play

Produccions, Aurea Documentary, Pep Armengol, Televisió de Catalunya. Amb

la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

- Jo, el desconegut. Jet Films, TELEVISIÓ DE CATALUNYA, Televisión

Española (TVE). Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries

Culturals (ICIC).

- Les mans del pianista. Rodar y Rodar, Televisió de Catalunya, Televisión

Española (TVE). Amb la col·laboració de L’Institut Català de les Indústries

Culturals (ICIC).

1 coproducció europea

- La Bella Otero. Gestmusic Endemol, Televisió de Catalunya, Antena 3, Zenit

TV, RAI. Amb la col·laboració de l'ICIC.

 

2008 3 coproduccions estatals

- Forasters. Els Films de la Rambla, Televisió de Catalunya. Amb la col·laboració

de l'ICIC.

- Les veus del Pamano136. Diagonal TV, Mallerich Films, Televisió de Catalunya,

Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Amb la participació de TVE.

- El viatge vertical. Mallerich Films Paco Poch, Televisió de Catalunya, Canal

Sur, IB3 Televisió, Jaleo Films, Miramar Producción Audiovisual, Pop House.

Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

1 coproducció europea

- La dama de Monsoreau. Televisió de Catalunya,  ICC, TELFRANCE, FRANCE

2. Amb la col·laboració de l'ICIC.

4.4.6.9. Participació en la producció 

136 Les veus del Pamano va entrar dins el conveni entre Televisió de Catalunya i l’Institut Català de les
Indústries Culturals per al foment i suport de la producció audiovisual catalana, de l’any 2007. 
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Televisió de Catalunya no és propietària de l’obra, ni d’una part de l’obra, però ha

participat en dues produccions d’obres clàssiques de la literatura catalana.

1989

- La punyalada. Ideas y Producciones Cinematográficas. Amb la col·laboració de

Televisió de Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya. 

1992

- La febre d’or. Trasbals S.A, amb la participació de Televisió de Catalunya.

4.4.7. Emissió

Durant la recerca s’han obtingut les dates en què s’han emès cada una de les

adaptacions, excepte les que amb data de setembre de 2009 encara estaven pendents

d’emissió (7). 

Són incompletes les dades respecte de l’horari, per tant, no es pot establir cap anàlisi en

aquest sentit. 

Constatem que la majoria de programes, trenta-set, s’han emès pel primer canal de

TVC: TV3. 

Quatre infantils s’han emès pel Canal 33 i pel K3: Les tres bessones bebès, Teo,

Rovelló, Una mà de contes.

Tres programes llargs s’han emès pel Canal 33, Cesc, Cròniques de la veritat oculta i

La punyalada.

Cinc Tvmovies s’han emès pel Canal 33, quatre agrupades en el programa Més que un

curt (Automàtics; Folie à deux, Peixos al desert, Plou a Barcelona) i Mà morta truca a

la porta. 

4.4.8. Audiència 
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Durant la recerca només s’ha disposat de dades d’audiència de 30 produccions i de la

quota de pantalla de 29. La major part de les dades d’audiència les han facilitat les

mateixes productores. El Departament de Coproduccions de TVC ha col·laborat amb les

audiències que tenia disponibles de tvmovies i mini sèries. Per aquesta raó, la

procedència de diverses fonts, les dades d’audiència obtingudes no estan igualades amb

la mateixa equivalència137 i no són analitzables.

137 Algunes audiències dels programes estudiats es poden consultar, com a referència, a l’annex, al capítol
de Fitxa per programa. 
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4.5.  Conclusions

L’objectiu d’aquest treball de recerca és descriure la realitat de la producció 

d’adaptacions d’obres literàries per part de Televisió de Catalunya en el període 1983-

2008. Amb aquest propòsit, hem formulat una sèrie de preguntes (recollides al capítol 

1.1.: Objectius del treball i metodologia). Hem agrupat les preguntes en dos grups. El 

grup A recull les preguntes específicament adreçades a obtenir una descripció de la 

realitat del fenomen estudiat. El grup B aplega preguntes que ofereixen una aproximació

interpretativa al fenomen. 

Respostes a les preguntes del grup A138: preguntes descriptives 

A.1. Quins títols s’han adaptat.

En vint-i-cinc anys Televisió de Catalunya ha produït o coproduït cinquanta-vuit

adaptacions de ficció, basades en obres literàries.  I tres títols més: Cesc, Quico i

Teo, basades en obres d’humor gràfic i contes il·lustrats sense text.

El nombre de títols adaptats és major al nombre d’adaptacions perquè de

vegades s’integra més d’una obra en una sola producció.

Alberte

A mariñeira de Quilmas

Aquesta nit tanquem; Ball robat; Berenàveu a les fosques; Civilitzats, tanmateix; 

Conversió i mort de Quim Federal; El cafè de la marina; El ferrer de tall; El verí 

del teatre; Els vells; La dama enamorada; La cultura de la coca-cola; L’auca del 

senyor Esteve; La Tuta i la Ramoneta; Or i Sal; Senyora àvia vol marit; Terra 

baixa. [Dins el programa En escena: 100 anys de teatre català.]

Automáticos
Camps de maduixes

Cesc 

Cita mortal a l’Up&Down (de l’obra Asesinato en Prado del Rey y otras historias 

138 Vegeu la pàgina 6.
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sórdidas)
Crònica negra

Cròniques de la veritat oculta; De teves a meves: trenta-dos contes que acaben més

o menys bé . [Dins la sèrie Cròniques de la veritat oculta.]
Després de la pluja
Die Namenlosen 
El premio
El viaje vertical
El zoo d'en Pitus

Els tres porquets, La Ventafocs, El sastre valent, La gran cursa, Rínxols d’or, El 

Patufet, El flautista d’Hamelín, El soldadet de plom, El vestit nou de l’emperador, 

La caputxeta vermella, El petit avet, Carolina i el Tió, Ninot de neu, En Salvador i 

l’oca de Nadal, El gegant egoista. [Dins el programa Una mà de contes.]

Entre el torb i la Gestapo
Equívocos
Folie à Deux

Forasters
I Viceré
Jo, el desconegut
L'hora violeta; Ramona, adéu; El temps de les cireres. [Dins la sèrie Des del balcó]
L'ombre chinoise 
La Bella Otero

La ciociara
La dame de Monsoreau

La febre d’or
La mar es mala mujer
La piel prestada

La punyalada

La rosa de Alejandría
Las manos del Pianista
Le coup de lune 
Le dernier bey des Balkans
Le grand batre
Les aventures d’en Massagran
Les claus de vidre
Les tres bessones
Les tres bessones bebès
Les tres bessones. Els contes contats
Les veus del Pamano
Los mares del sur
Maigret tend un piège
Mecanoscrit del segon origen
Mirall trencat

O bosque de Levas
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Peixos al desert

Plou a Barcelona

Quico el progre
Quin curs el meu tercer!
Retrouver Sara

Rovelló

Sabato, domenica e lunedì
Si menges una llimona sense fer ganyotes; L’últim llibre de Sergi Pàmies; La gran 

novel·la sobre Barcelona, [Adaptades amb el títol conjunt de Mà morta truca a la 

porta.]

Teo
The Unforgiven

Uuuuh!

Un amour clair-obscur
Zeru Horiek

A.2. De quins autors.

Relació dels autors o coautors dels quals se n’ha adaptat alguna obra de

ficció, per ordre alfabètic:

Álvarez Cáccamo, A. 

Andersen, Hans Christian

Atxaga, Bernardo 

Aubets, Oriol

Ballart, Elisabet 

Belbel, Sergi

Benoit, Pierre 

Brin, Fabienne 

Cabré, Jaume

Calders, Pere

Candel, Francesc

Capdevila, Marta 

Capdevila, Roser

Cirera, Eulàlia 

Coderc, Claude 

Company, Mercè 



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Cumali, Necati 

Dalmases, Antoni

Daulte, Javier

de Filippo, Eduardo 

de Pedrolo, Manuel

de Roberto, Federico 

Dumas, Alexandre 

Folch i Torres, Josep Maria

Fuentes, Eugenio 

Fuster, Jaume

García-Lliberós, María 

Guerra Garrido, Raúl  

Hébrard, Frédérique 

Isop

Lorca, Diego 

Macdonald, Patricia 

Martín, Andreu

Merino, Pako 

Miró, Pau

Moravia, Alberto 

Pàmies, Sergi

Perrault, Charles 

Posadas, Carmen

Puerta, Xabi

Rodoreda, Mercè

Roig, Montserrat

Schertenleib, Hansjörg 

Sierra Fabra, Jordi

Simenon, Georges 

Sirera, Rodolf

Sorribas, Sebastià

Vallverdú, Josep

Vázquez, Gerard

Vázquez Montalbán, Manuel
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Vergés, Oriol

Viadiu, Francesc

Vila-Matas, Enrique

Xohán Cabana, Dario 

Wilde, Oscar

La llista es pot complementar amb els setze autors de teatre dels quals es va

seleccionar un fragment d’una obra per a la sèrie En escena: 100 anys de teatre

català. 

Benet i Jornet, Josep M.

Brossa, Joan

Capmany, Maria Aurèlia

de Pedrolo, Manuel

de Sagarra, Josep Maria

Espriu, Salvador

Guimerà, Àngel

Iglésias, Ignasi

Oliver, Joan

Pous i Pagès, Josep

Puig i Ferreter, Joan

Rusiñol, Santiago

Sirera, Rodolf

Soldevila, Carles

Soler “Pitarra”, Frederic

Villalonga, Llorenç

L’autor amb més obres adaptades, durant aquests vint-i-cinc anys, és Manuel

Vázquez Montalbán amb quatre llibres adaptats que han generat quatre

tvmovies. Els altres autors dels qui s’ha adaptat més d’una obra són: Sergi

Belbel (2), Pere Calders (2), Roser Capdevila (3), Sergi Pàmies (3), Manuel de

Pedrolo (2), Montserrat Roig (3), Georges Simenon (3).

A.3. De quines èpoques són les obres que s’han adaptat.
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S’adapten obres publicades des del 1846 al 2007, (excepte els contes populars

tradicionals, que poden ser anteriors). 

Les obres adaptades anteriors a 1983, any de l’aparició de TV3, són vint-i-dues.

Les obres adaptades publicades amb posterioritat al 1983 són trenta-quatre. 

Les tvmovies basades en obres literàries es fan majoritàriament amb obres

contemporànies o actuals. Vuit són adaptacions de textos teatrals que han tingut

ressò a les sales. Cal destacar que quatre d’aquestes adaptacions teatrals formen

part del projecte Més que un curt de les productores Fair Play Produccions SL,

Aurea Documentary i Pep Armengol. Aquest projecte, que podia haver funcionat

com una franquícia, no va passar de la producció dels quatre primers títols, que

es van emetre al Canal 33 a la una de la nit.

Nou de les vint-i-dues obres datades entre el 1846 i el 1983, són d’autors

europeus, no espanyols; les tretze restants són específicament en llengua

catalana. 

Cinc de les trenta-quatre obres datades entre el 1983 i el 2007 són d’autors

europeus, no espanyols; tres d’autors en gallec; una d’autor en èuscar,  set

d’autors en castellà i dinou d’autors en català. 

A.4. De quines llengües.

S’han adaptat obres de l’alemany (1), l’anglès (1), el castellà (10), el català (35),

l’èuscar (1), el francès (7), el gallec (2) i l’italià (3).

A partir de l’aparició del primer conveni entre TVC i les principals associacions

de productors per a la producció de tvmovies (2002 a 2005), s’adapten títols de

les literatures basca, espanyola i gallega.

A.5. Amb quins gèneres i formats televisius.

Les obres literàries que es trasvassen a la pantalla són:

- novel·les (23), 

- narrativa curta (30)139

- i teatre (35)140. 

139 S’hi inclouen els 15 contes de Una mà de contes, primera temporada (2001).
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Els formats en què s’adapten són:

- tvmovie (30), 

- mini sèrie (15)

- i sèrie (15).

Els gèneres cinematogràfics141 més presents, són:

- el drama (15), 

- el policíac (13), 

- el d’aventures (8), 

- i el drama d’època (10). 

És en el gènere d’aventures i en concret en les sèries infantils, on s’ha produït la

més gran quantitat de capítols:

- aventures, 322 capítols.

- drama d’època, 55 capítols.

- policíac, 37 capítols.

- drama, 20 capítols.

A.6. Per a quin públic.

El públic a què van dirigides la majoria d’adaptacions és el públic adult, amb

cinquanta-dues produccions, tot i que és en les adaptacions per al públic

infantil/juvenil, les vuit restants, on es produeixen més capítols, amb les cinc

sèries (d’animació) més llargues: Rovelló, 105 capítols; Les tres bessones, 104

capítols; Les tres bessones bebès, 52 capítols; Teo, 45 capítols; Els contes

contats, anglès amb les tres bessones; 40 capítols. 

A.7. Amb quina freqüència.

140 De les 35, 16 són fragments de les obres de teatre que s’adapten a cada capítol de En escena: 100 anys
de teatre català.
141 De les 46 adaptacions de les quals s’ha trobat la qualificació de gènere.
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Del període 1983 al 2008, que va de l’inici de les emissions de Televisió de

Catalunya als vint-i-cinc anys de servei del canal, no es pot establir una

periodicitat en la producció d’adaptacions, ja que no es produeixen adaptacions

amb una freqüència estable. Al tercer any d’existència del canal ja se’n

produeixen, però alguns anys no se’n fa cap. És durant el període 2004-2007

quan el nombre d’adaptacions augmenta, però es detecta una caiguda

significativa el 2008. A la gràfica 1 podem comprovar de forma visual la pujada

i la davallada en el nombre de produccions anuals. 

Gràfica 1: Nombre anual de producció d'adaptacions a TVC, període 1983-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de TVC, 1983-2009 (setembre).

A.8. Amb quins guionistes.

Més de la meitat de les adaptacions han estat escrites en equip, de dos guionistes

o més. El nombre de guionistes no és equivalent al nombre de capítols: els

equips més nombrosos, de quatre guionistes o més, escriuen tvmovies de noranta

minuts; mentre guionistes sols, o equips de dos o tres guionistes, fan sèries i
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mini sèries. Aquesta és la relació de guionistes que han firmat adaptacions

produïdes o coproduïdes per TVC:

Àlvarez, Joan 

Aubets, Oriol

d'Anna, Claude

Aparicio, Raquel 

Balazuc, Olivier

Ballart, Elisabet 

Barros, Miguel 

Benet i Jornet, Josep M.

Bensoussan, Pascal

Bonin, Laure 

Bruni, Francesco 

Calafell, Víctor

Carandell, Josep Maria

Carre, Gerard

Carrera, Juli

Cases, Ester

Cirici, David  

Cordal, Xabier

Daulte, Javier

Debaisieux, Huguette

Decreau, Laurence  

Delage, Clément

Deman, Alexandra

Domínguez, Iván

Egea, Miguel Ángel
Español, Piti

Faenza, Roberto 

Ferry, Michel
Font,  Joan 

Fuster, Jaume 

Garsaball Dalmau, Pau

Gentili, Filippo
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Goenaga, Aizpea

Goldsmith, John

Gorce, Olivier

Görlitz, Christian

Gràcia, Òscar 

Hooper, Mitch

Inziarte, Maria   

Jago, Barbara

Laviña, Elena  

Leviant, Michel

Lopo, Antón

Lorca, Diego

Lorman, Josep 

Lozano, Marc

Llagostera, Ferran
Maíllo, Kike 

Mallol, Carles

Merino, Paco

Mignona, Eduardo
Miró, Pau 

Molins, Marta 
Planas, Ona

Plasencia, Óscar

Penya, Josep

Pérez, Sergi

Pons, Ventura 

Porporati, Andrea

Pou, Gisela

Puerta, Xabi 

Regueiro, Casilda

Renovell, Criso 

Roig, Carmina

Ros, Mireia

Rousseau, François Olivier 

Royo, Curro 
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Sánchez, Sergio G.
Valls, David 

Vázquez, Gerard 

Venault, Philippe

Verdaguer, Antoni

Vilella, Yanis
Villaronga, Agustí 
Wolff, Jurgen 

A.9. Amb quines fórmules de producció.

La forma de producció més habitual és la coproducció, que pressuposa la

repartició dels drets de l’obra entre TVC i les empreses productores que s’hi

associen. Tres títols del total són de producció pròpia; vuit són de producció

pròpia delegada; quaranta-cinc són coproduccions. Dues són produccions

cinematogràfiques en les quals TVC només hi ha participat en el format

televisiu. De les coproduccions, vint-i-sis s’han constituït amb empreses

espanyoles, dinou amb empreses d’altres estats europeus.

La coproducció engloba el 80% de les produccions basades en una adaptació

literària. El 20% representa la producció pròpia, que es delega a una productora

en el 75% dels casos 15%). 

Gràfica 2: Fórmules de producció de les adaptacions.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TVC, 1983-2008.

A.10. Amb quines productores.

Pel que fa a la participació, per delegació o per coproducció, de les empreses

audiovisuals, o productores, han participat en la producció d’adaptacions un total

de vint-i-nou empreses catalanes, vuit de la resta d’Espanya i quinze de la resta

d’Europa.

A la gràfica 4142 trobem les productores ordenades segons el lloc de procedència:

Catalunya, resta d’Espanya, resta d’Europa, i el nombre de produccions

realitzades.

Respostes a les preguntes del grup B143: preguntes interpretatives

B.1. S’han adaptat obres del patrimoni literari català?

D’entre les obres publicades originàriament abans de 1983, any de naixement de

TV3, s’han adaptat, com a sèries, dues novel·les: Mirall trencat, de Mercè

Rodoreda, i Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo; i de la unió de

dos llibres de narracions curtes, Cròniques de la veritat oculta i De teves a

142 Pàgina 120.
143 Vegeu les pàgina 6 i 7.
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meves: trenta-dos contes que acaben més o menys bé de Pere Calders, se

n’adapta una altra sèries

S’han adaptat també fragments de setze obres de teatre, incloses en un únic

programa de 16 capítols, En escena: 100 anys de teatre català: Aquesta nit

tanquem de Manuel de Pedrolo; Ball robat, de Joan Oliver, Berenàvem a les

fosques, de Josep M. Benet i Jornet; Civilitzats, tanmateix de Carles Soldevila;

Conversió i mort de Quim federal, de Salvador Espriu; La dama enamorada de

Joan Puig i Ferrater; La cultura de la coca-cola de Maria Aurèlia Capmany; La

Tuta i la Ramoneta de Llorenç Vilallonga; L’auca del senyor Esteve, de

Santiago Rusiñol; El cafè de la marina, de Josep Maria de Sagarra; El ferrer de

tall, de Frederic Soler “Pitarra”; Els vells d’Ignasi Iglésias; El verí del teatre de

Rodolf Sirera; Or i sal, de Joan Brossa, Senyora àvia vol marit; de Josep Pous i

Pagès, Terra baixa, d’Àngel Guimerà. 

B.2. S’ha generat l’especialització de guionista adaptador? 

En vint-i-cinc anys, tan sols nou guionistes han escritmés d’una adaptació per a

TVC. D’aquestes dades es desprèn que l’escriptura d’adaptacions no s’ha

convertit en una especialitat del guionista, en el cas d’aquesta cadena.

L’especialització professional s’havia donat en altres moments i llocs, com en el

cas de TVE i les adaptacions de teatre i novel·la a la dècada dels 60, amb noms

com Carlos Muñiz i Juan Tebar, considerats els adaptadors més celebrats

(Palacio, 2005: 147).

B.3. Hi ha una continuïtat en l’emissió d’adaptacions?

No es pot establir una periodicitat en l’emissió. Del 1983 al setembre de 2009, 

no s’emeten adaptacions amb una periodicitat constant. A la taula 1, podem 

comprovar que algunes de les produccions ja fetes no troben un lloc a la graella 

per a ser emeses. L’any 1989, per exemple, es fan tres produccions i no se 

n’emet cap fins l’any 1991. Al setembre de 2009, resten pendents d’emissió 

quatre tvmovies (El comissari Maigret: L’ombra xinesa, 2004; El bosc de Levas,

2006; El viatge vertical, 2008; Forasters, 2008; i una mini sèrie (Les veus del 

Pamano).

Pel que fa als horaris d’emissió, constatem que les adaptacions per al públic

adult s’han emès, en primera emissió, en horari nocturn, i majoritàriament pel
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primer canal, TV3. Les cinc tvmovies que van estrenar-se al Canal 33 i en hores

molt avançades, tenen els més baixos índex d’audiència (de les dades

disponibles).

Taula 1: Comparativa entre l’emissió i la producció d’adaptacions a TVC, període 

1983-2009.

Font: Elaboració pròpia 
a partir de dades de 
TVC, 2008-2009

B.4. Es poden establir uns criteris de programació d’adaptacions de ficció? 

Els responsables de TVC que han aportat informació per a la recerca144

assumeixen que són les productores les que proposen els temes al canal i no a la

inversa. En el cas de les adaptacions, són les productores les que han fet la

proposta de títols literaris a TVC. 

Per altra banda, observem que a partir del 2003 (gràfica 3), hi ha un desajust

continuat entre producció i emissió; es produeix més del que s’emet, el que

indica que les adaptacions d’aquest període (majoritàriament tvmovies) no

disposen d’un espai d’emissió regular a la programació de TVC.

144 Aquesta informació la corroboren la Cap del Departament de Coproduccions, Susanna Jiménez i Joan 
Sol, responsable de Dramàtics, en declaracions a la conferència Narratives transmediàtiques, e-week, 
Universitat de Vic, 05/05/2009.
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Gràfica 3: Comparativa entre l’emissió i la producció d’adaptacions a TVC, període 1983-2009.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TVC, 1983-2009 (setembre).

B.5. Hi ha unes productores especialitzades a fer adaptacions?

Tres productores catalanes són les que han produït un nombre més gran

d’adaptacions: Institut del Cinema Català (16), Diagonal Televisió (10),  Fair

Play Produccions (6). Es pot veure una claraorientació, sobretot de les dues

primeres, cap a aquest tipus de produccions. Però el que destaca és l’existència

de 39 productores que han intervingut en una única adaptació produïda o

coproduïda per TVC, en aquests 25 anys. A la gràfica 4 trobem detallades les

productores i la quantitat de produccions. 

Gràfica 4: Relació de productores i produccions realitzades.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TVC i les dades aportades per les productores, 2008-2009.



B.6 La programació d’adaptacions s’ajusta a les funcions cultural, identitària, de 

qualitat i econòmica que ha de complir un canal públic?

Pel que fa a les funcions cultural, identitària, de qualitat i divulgadora145 que hem

assenyalat a partir de les tesis de Moragas i Prado146, i dels objectius i propòsits 

de Televisió de Catalunya147, la producció d’adaptacions a Televisió de 

Catalunya durant aquests primers vint-i-cinc anys, no sembla contribuir al 

compliment d’aquestes funcions, bàsicament perquè no s’observa l’existència de

cap línia de continuïtat pel que fa a la producció o coproducció d’obres 

provinents del patrimoni literari català, ni pel que fa a obres de la literatura 

catalana contemporània. Amb tot, cal fer constar que Televisió de Catalunya ha 

produït o coproduït 35 adaptacions d’obres de la literatura catalana148, i malgrat 

els bons resultats d’audiència d’algunes propostes seriades (Mirall trencat, 

635.00 espectadors el primer capítol i un 24,2% de quota de pantalla, Des del 

balcó, 588.000 espectadors el primer capítol, 31,1% de quota de pantalla), no hi 

ha donat continuïtat149. 

145 Com ens hi hem referit al capítol 2.3.
146 MORAGAS, PRADO. Op. cit.
147 TV3 [En línia] http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 27/07/09]
148 Algunes produccions cinematogràfiques basades en grans obres de la literatura catalana (La 
punyalada i La febre d’or) s’emeten en un format específicament televisiu, el format de mini sèrie, però 
TVC (segons els responsables de la cadena consultats) no les ha produït ni coproduït, només hi ha 
participat.
149 Complementàriament, caldria prendre en consideració produccions basades en guions originals 
inspirats en mites literaris com Arnau (1995) o Serrallonga (2007).

http://www.tv3.cat/criteris/
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ANNEX I

Criteris de programació adreçats a professionals i productores per a la 
temporada 2009

Televisió de Catalunya és una realitat d’èxit que ha complert un quart de segle. 25 anys 
de televisió pública i de compromís amb el servei als ciutadans, per escoltar el màxim 
de veus, donar resposta al màxim de públic i cohesionar la nostra societat.
TV3 ha estat des d’un inici font de talent en l’entreteniment, en els espais d’entrevistes, 
en els programes de debat i en la construcció d’un món referencial a través dels formats 
de realitat i de ficció. L’espectacle de la paraula, els concursos, els primers lateshows 
d’humor, els primers magazins musicals i les primeres sèries documentals van teixir-se 
en l’entorn de la producció pròpia i associada de TV3.
Però aquesta televisió ha desenvolupat tots aquests serveis sense fer concessions 
exclusives a l’entreteniment. Els informatius són líders d’audiència i líders d’oferir un 
servei plural i rigorós per poder entendre el nostre entorn i d’allò que passa més enllà. 
El prestigi de les redaccions d’Informatius i Esports i la resta d’espais d’anàlisi i 
reportatges han obtingut al llarg de la nostra història el reconeixement internacional.
Per això, té tot el sentit continuar un projecte de servei públic audiovisual a Catalunya 
que té, en tots i cadascun dels seus espais, objectius que prioritzen alguna cosa més que 
l’impacte quantitatiu dels seus missatges. Catalunya té una televisió pública ambiciosa 
perquè és un país que ambiciona una societat rica en valors, equilibrada, plural, on la 
convivència entre totes les persones que hi viuen sigui vertebrada també a través d’un 
servei públic que l’ajudi a entendre’s i a expressar-se, que l’ajudi a créixer, en tots els 
sentits, també en el de la indústria audiovisual de qualitat.
Televisió de Catalunya inicia una nova etapa i està en condicions d’oferir a la societat 
catalana una oferta multicanal amb vocació de continuar aquesta trajectòria. Un seguit 
de finestres perquè Catalunya miri i entengui el món, s’emocioni i creixi, es 
responsabilitzi i avanci, en un entorn complex on, amb l’esforç de tots, podem 
equilibrar un món mogut essencialment per interessos econòmics i de rendiments 
particulars.
La televisió pública catalana es planteja el futur des d’un present ric en criteris i en 
capacitat de producció. Els diferents canals de Televisió de Catalunya en l’entorn de la 
TDT seran canals de servei públic, dissenyats i pensats clarament amb vocació de 
continuar-nos distingint d’un entorn audiovisual que busca fer rendible el seu esforç 
essencialment en termes econòmics.
Cal continuar contribuint a una televisió pública de qualitat que vol aconseguir la 
màxima incidència social a partir d’uns objectius clars envers la societat que la fa 
possible:
    * Interessar i seduir
    * Entendre millor el món que l’envolta
    * Emocionar-la i fer-la vibrar
    * Ajudar-la a fer-se gran amb criteris i entreteniment responsable
    * Fer-la créixer en valors i coneixement
    * Ajudar-la a cohesionar-se
    * Oferir-li mons imaginaris i reals que dinamitzin també la seva creativitat

Criteris i proritats
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1. Qualitat
Tots els canals de TELEVISIÓ DE CATALUNYA creen i produeixen amb criteris 
d’exigència per aconseguir la percepció i qualificació de l’audiència que es 
correspongui a objectius qualitatius prèviament definits que justifiquin la seva 
pervivència a les graelles.
Què entenem per qualitat?
    * Qualitat de la factura audiovisual –innovació d’imatge, de posada en escena, de 
creativitat gràfica, d’innovació tecnològica, d’imatge artística i de realització-.
    * Qualitat del contingut dels missatges –en la construcció i l’expressió del discurs, en 
la qualitat de l’ús de la llengua, en la capacitat d’aportar referències, de sorprendre, 
d’impactar, de transgredir, de millorar el nostre entorn i de difondre valors 
constructius-.
    * Qualitat de respecte a la societat que ens rep –horaris, sensibilitat, pluralitat i 
equilibri de continguts.
TELEVISIÓ DE CATALUNYA ha d’adaptar-se, també, a una nova realitat: el milió 
més de catalans que vénen d’altres països i d’altres cultures. La nostra obligació de 
servei públic ens ha d’acostar a aquesta realitat tant per explicar-la més bé com per fer 
arribar la nostra cultura, els nostres valors i la nostra llengua a aquests nous ciutadans.
2. Incidència social
Una televisió pública com la nostra té sentit si té capacitat d’incidir socialment, de 
generar en la nostra societat respostes i d’oferir col•lectivament serveis, i això vol dir 
aconseguir que els nostres missatges arribin al màxim nombre possible de persones del 
nostre país.
La incidència dels nostres canals és fonamental per mesurar el nostre servei. Si no ens 
veuen, o ens veu un sector minoritari de la nostra societat, aquesta inversió de talent i de
recursos no té el mateix sentit. Per tant, la vocació dels diferents canals de TELEVISIÓ 
DE CATALUNYA serà ser el màxim de competitius amb la resta de l’oferta per 
respondre a la voluntat de servei que ens defineix. Per això, aspirem a construir –i en 
alguns casos, a mantenir- el lideratge en tots els àmbits específics on els nostres canals 
oferiran programes de qualitat que esdevindran referències de prestigi.
3. Creació de referències de prestigi
La suma de missatges de qualitat amb altes quotes d’incidència social i, per tant, 
d’audiència, donen com a resultat la construcció de referents de prestigi. Aquest és 
sempre l’horitzó. Esdevenir referència perquè la nostra societat ens busqui i ens 
necessiti, en informació, en entreteniment, en l’expressió de l’espectacle de ficció o 
d’esports, en la programació infantil o en la de cultura. Si som necessaris, si som 
referència, els hàbits de consum de la nostra societat se situaran de manera estable en la 
nostra oferta. La clau no és comprar o aconseguir esdeveniments televisius d’explotació 
temporal i forana, sinó construir mons nostres, propis, o explicats per nosaltres, que 
siguin els que compten, els que es comenten, els que incideixen en la manera de veure i 
entendre el món. El prestigi és ser la referència, i ser la referència ens farà 
imprescindibles en tots els àmbits.
4. Projecció de valors
La responsabilitat dels nostres canals és ser conscients en tots els àmbits de la 
complexitat de la societat i del rol vertebrador dels mitjans de comunicació. Aquesta 
responsabilitat ens obliga a interrogar-nos sobre les nostres funcions com a promotors 
de valors constructius i cohesionadors, com a protectors de la pluralitat i l’expressió 
adequada d’allò que passa al nostre entorn, i de la projecció de valors socials que 
contribueixin a millorar com a col·lectiu.
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    * Promoure l’entesa, el diàleg, l’exercici responsable del poder, la cohesió social, la 
diversitat i la pluralitat dins del respecte a la cultura pròpia i el sentit de responsabilitat i
autoexigència són valors a transmetre des dels nostres canals.
    * Lluitar contra la injustícia, la violència, les males pràctiques en tots els àmbits, el 
delicte, la violació dels drets humans i la imposició d’unes cultures sobre unes altres són
també valors que una televisió pública com la nostra pot i ha de contribuir a eradicar.
5. Preservació de la llengua i la cultura
Des del seu inici, TELEVISIÓ DE CATALUNYA va néixer amb el compromís de 
compensar la precària situació que la cultura, la societat i la llengua d’aquest país tenien
en relació a les altres. Aquest objectiu acompanyava el procés d’aprenentatge i 
incorporació d’aquests elements en el nostre sistema educatiu. Han passat 25 anys, i el 
mercat audiovisual ha generat més distància encara entre l’oferta en castellà i l’oferta en
català. Quan TV3 va aparèixer, només existien les emissions dels dos canals de TVE. 
Avui, a més, existeixen moltes altres propostes privades i amb diversos canals en 
antena, mentre que l’oferta en català pràcticament continua reduïda als nostres canals i a
les televisions locals. Per tant, més que mai, és imprescindible el servei públic de 
televisió que tingui el català com la seva llengua vehicular i la cultura i la realitat social 
d’aquest país com la seva raó de ser i la seva prioritat en l’elaboració dels continguts. 
Alhora, la múltiple oferta audiovisual provinent dels canals en altres llengües i 
d’emissió més enllà de l’Estat disminueix la nostra capacitat d’incidència i genera una 
competència per a la producció cultural en la nostra llengua que la fa especialment 
vulnerable. Per tot això, llengua, cultura i realitat social són més que mai objectius a 
mantenir presents i, en aquest sentit, a través dels compromisos contractuals, 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA vetllarà per la qualitat lingüística dels projectes de 
programes i n’avaluarà el compliment durant la seva emissió.
6. Innovació i impuls del talent
Els diferents canals que ara proveiran la nostra audiència han de ser canals on la 
innovació i el talent siguin motor continu. El nostre àmbit de cobertura i la condició de 
doble anella dins del mercat audiovisual ens obliga a l’audàcia, a la transgressió, a la 
sorpresa i a la recerca permanent del talent. La conseqüència és que els nostres canals 
són generadors, aliment d’altres cadenes i productores que aspiren a treballar en àmbits 
de públic més amplis. No ens preocupa. Durant un quart de segle hem mantingut la 
nostra competitivitat en qualitat, en innovació, malgrat la fuga de talent inevitable que 
genera la nostra condició.
La innovació també es fonamenta en el vessant tecnològic. En aquest sentit és clau 
l’aposta de TELEVISIÓ DE CATALUNYA pel format 16:9, així com també ho és la 
producció de continguts en alta definició.
7. Concepció multiplataforma
La innovació constant també ha de fer un pas en la concepció de TELEVISIÓ DE 
CATALUNYA com a canals de televisió en emissió per altres finestres tecnològiques. 
Les possibilitats que ofereix el portal tv3.cat, l’augment del consum de televisió per 
mòbil, així com el futur que s’obre amb la televisió en mobilitat són arguments perquè 
totes les àrees de producció de continguts treballin amb una concepció més oberta a la 
multiplicitat de plataformes d’emissió. Els serveis i continguts interactius dels 
programes i espais de TELEVISIÓ DE CATALUNYA han de ser necessàriament un 
nou element a tenir en compte en el disseny dels continguts. Per això, tots els continguts
que es generin per TELEVISIÓ DE CATALUNYA han d’estar concebuts amb 
mentalitat de ser difosos per múltiples finestres i amb aplicacions específiques per 
enriquir l’oferta i aprofitar les possibilitats tecnològiques.
8. Eficàcia en la gestió dels recursos
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Un objectiu i un criteri no menys important és l’eficàcia en com administrem i 
gestionem els recursos humans i tècnics per dur a terme aquests canals. Tenir molt 
present l’equilibri entre la producció interna i l’externa, la conveniència de les 
inversions, la pluralitat de les propostes, la creació i formació de talent i la correcta 
administració dels nostres recursos econòmics ha de continuar essent prioritari.
En aquest sentit, també animem les productores a buscar talents i socis complementaris 
en el sector que facin més sòlids els projectes que proposen pels nostres canals.

Objectius per canals
TV3 és el primer canal de les nostres emissores de televisió, canal aparador, amb 
voluntat de servei generalista on informació, entreteniment, espectacle i servei públic es 
donen la mà en una combinació d’èxit. TV3 continuarà essent el canal de referència i la 
plataforma de llançament dels programes de referència i de les nostres estrenes, així 
com l’expressió genuïna de la nostra identitat com a televisió.
Prioritats i valors de TV3:

    * Equilibri d’oferta i de gèneres (informatius-marca de referència, estrena de 
documentals i reportatges, concursos, espectacles, debats, retransmissions de màxim 
interès públic)
    * Creació de referències i entreteniment de prestigi
    * Expressió de la qualitat i la capacitat de competir amb productes transgressors i 
innovadors
    * Inversió dels màxims recursos d’espectacularitat i impacte
    * Aparador de la resta de canals

Prioritats i valors del 33:
33 és cultura, és música, és descoberta. El 33 serà el canal dedicat a indicar-nos què 
hem de viure, com ho podem viure i on i de quina manera ens ajudarà a créixer en 
coneixement i en experiències. El 33 és el canal de lleure que sona, que es veu, que surt 
de la pantalla per seduir-nos a través de la imatge. El 33 és el canal on s’expressa la 
cultura del nostre país i es veuen les millors produccions de la cultura que ens arriba de 
fora.

    * Projecció de la cultura pròpia i de referència internacional
    * Innovació i transgressió en els formats audiovisuals
    * Informació cultural i debat d’idees
    * Prioritat com a plataforma de productes de la indústria cultural catalana
    * Atenció preferent als esdeveniments, concerts i espectacles

Prioritats i valors del K3:
K3 és el canal de referència de la informació infantil i juvenil, que va néixer amb 
voluntat de ser alguna cosa més que un canal de televisió i es va convertir en el club 
més nombrós de tot Catalunya. Al voltant de la marca Super3 s’aglutinen la creació i 
l’emissió de totes les referències que creiem que són necessàries per al públic més jove. 
Al voltant de la marca Super3 la nostra audiència viu experiències, coneix realitats més 
enllà de la pantalla i la plataforma del canal és l’excusa per descobrir un món 
d’amistats, coneixement i diversió.
    * Canal de formació i entreteniment adreçat al públic més jove
    * Promoció dels valors constructius associats als productes d’entreteniment
    * Informació adreçada al públic més jove
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    * Creació de món referencial propi i star system
    * Projecció de la cultura adreçada als més joves

3/24 és la marca d’una televisió amb una clara vocació de servei públic. El nostre repte 
és oferir la millor informació contínua, guanyar en agilitat i immediatesa i, per això, 
l’objectiu amb què es treballa és el d’augmentar la cobertura d’esdeveniments 
informatius en directe.
El cinquè aniversari del canal i la seva progressiva consolidació en termes d’audiència 
són arguments perquè el 3/24 esdevingui una referència informativa per tots aquells que
busquin l’actualitat de la jornada en qualsevol moment del dia.
El 3/24 seguirà potenciant l’oferta de continguts propis (L’entrevista, Esports 3/24...), 
tot compaginant les notícies amb la millor informació de serveis (méteo i trànsit) i 
l’emissió dels millors productes informatius de TV3 i el 33.ixí mateix, en 300 és el 
canal de ficció de TELEVISIÓ DE CATALUNYA, amb sèries i pel·lícules, tant de 
producció pròpia com d’aliena. Té, doncs, entre els seus actius, fer una bona política de 
reposició de la producció pròpia, així com l’amortització dels estocs de producció 
aliena.

300 és el canal de ficció de TELEVISIÓ DE CATALUNYA, amb sèries i pel·lícules, 
tant de producció pròpia com d’aliena. Té, doncs, entre els seus actius, fer una bona 
política de reposició de la producció pròpia, així com l’amortització dels estocs de 
producció aliena.
En aquest sentit, el canvi més notable serà el relleu de l’oferta basada en sèries per una 
oferta en què el cinema tingui més pes.En aquest sentit, el canvi més notable serà el 
relleu de l’oferta basada en sèries per una oferta en què el cinema tingui més pes.
Volem donar un nou impuls al 300 amb alguna producció específica per al canal o que 
tingui la seva primera finestra al 300. També volem que sigui un canal de referència i 
que tingui una finestra permanent per a la producció de la indústria audiovisual 
catalana.la relació amb les productores, TELEVISIÓ DE CATALUNYA valorarà tant el
rigor en el tractament del talent com les condicions laborals que dispensen (salaris, 
horaris...).

TELEVISIÓ DE CATALUNYA [En línia] http://www.tv3.cat/criteris/ [Consulta: 
27/7/09]. 

http://www.tv3.cat/criteris/


ANNEX II

Fitxa per programa



Títol obra original Alberte 

Títol obra adaptada L’ombra d’un crim 

Nom autor obra original BENOIT, PIERRE 

Nom autor obra adaptada Decreau, Laurence;  Hooper, Mitch 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1926

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2005  

Format de l'obra adaptada: 1x120 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: Televisió de Catalunya, JLA Creations, Ovideo TV. Amb la col·laboració de
l’ICIC.

Data d'emissió: 20/8/2006 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 2,2 

Quota de pantalla: 11,2% 

Director/ realitzador: Sagols, Jean 

Resum: En un tranquil poble de França el 1955 ... l'apropament entre mare i filla es veurà
trencat amb l'arribada de Franz, que la sedueix. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: A mariñeira de Quilmas 

Títol obra adaptada: La marinera 

Nom autor obra original: XOHÁN CABANA, DARIO 

Nom autor obra adaptada: Dobao, Anton; Cordal, Xabier; 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2007 

Forma de l'obra original: Conte 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007 

Format de l'obra adaptada: 1x85 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama històric 

Producció: Diagonal Televisió, Ficción Producciones, TVG, TVC, Xunta de Galicia. Amb la
col·laboració de l’ICIC. 

Data d'emissió: 21/06/2008 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió: 21:52

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 172.000 

Quota de pantalla: 7,5%

Director/ realitzador: Dobao, Antón 

Resum 

Informació addicional

Informació editorial: Publicat a ARDENTÍA. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial nº
4.

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original Aquesta nit tanquem; Ball robat; Berenàveu a les fosques; Civilitzats,
tanmateix; Conversió i mort de Quim Federal; El cafè de la marina; El ferrer de tall; El verí del
teatre; Els Vells; La dama enamorada; La cultura de la coca-cola; L’Auca del senyor Esteve; La
Tuta i la Ramoneta; Or i Sal; Senyora àvia vol marit; Terra Baixa.

Títol obra adaptada: En escena: 100 anys de teatre català

- Nom autor obra original: Benet i Jornet, Josep Maria; Brossa, Joan; Capmany, Maria
Aurèlia; de Pedrolo, Manuel; de Sagarra, Josep Maria; Espriu, Salvador; Guimerà,
Àngel; Iglésias, Ignasi; Oliver, Joan; Pous i Pagès, Josep; Puig i Ferreter, Joan; Rusiñol,
Santiago; Sirera Rodolf; Soldevila, Carles; Soler “Pitarra”, Frederic; Villalonga,
Llorenç.

Nom autor obra adaptada: Carandell, Josep Maria 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1897

Forma de l'obra original: Teatre 

Any de producció de l’obra adaptada: 1985

Format de l'obra adaptada: 16x20 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Variat 

Producció: Bis Videa per a TV3

Data d'emissió: 04/10/1985 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència
 
Quota de pantalla 

Director/ realitzador 

Resum: Sèrie de televisió que té com a objectiu oferir una panoràmica del teatre català modern
amb el propòsit de donar a  conèixer al gran públic les figures principals des de la Renaixença
fins les darreres generacions. S'han escollit setze autors ue representen diferents corrents estètics
i socials, de caire popular i minoritari. Cada programa consta de la presentació de l’autor i la
seva obra amb comentaris adients fets per actors, crítics, escriptors, directors... i el muntatge
d’un fragment d’una peça teatral, escollida entre les cabdals dels autors. No segueix un ordre
cronològic. 

Informació addicional 

Informació editorial/ Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Automáticos 

Títol obra adaptada: Automàtics
 
Nom autor obra original: DAULTE, JAVIER 

Nom autor obra adaptada: Daulte, Javier; Domínguez, Iván; Calafell, Victor 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2005

Forma de l'obra original: Teatre 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007  

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere 

Producció: Fair Play Produccions S.L., Aurea Documentary, Pep Armengol, Televisió de
Catalunya. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 27/01/2009 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: C33 

Audiència: 20.000 

Quota de pantalla: 1,2% 

Director/ realitzador: Calafell, Victor 

Resum: Un grup de joves ha de preparar un treball pràctic per al taller de ciències del seu
institut. Una macabra història familiar amb tràgiques conseqüències. Estranys fenòmens
climatològics s’estan produint arreu del món a causa de la tala indiscriminada de la selva
amazònica. Una mena de virus incomprensible s’apropia dels electrodomèstics. 

Informació addicional: Es va emetre aproximadament a la una de la matinada 

Informació editorial 

Distribució audiovisual Forma part del projecte Més que un curt.



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Camps de maduixes 

Títol obra adaptada: Camps de maduixes 

Nom autor obra original: SIERRA i FABRA, JORDI 

Nom autor obra adaptada: Àlvarez, Joan 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1997

Forma de l'obra original Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 2003  

Format de l'obra adaptada: 1x81 

Número de pàgines de l'obra original: 160 

Gènere: Drama 

Producció: Canal 9, TVG, Gaia audiovisuals, FAUSTO PRODUCCIONES, TVC, Formato.
Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 20/4/2005 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 22:05 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 5,5 

Quota de pantalla: 12,7% 

Director/ realitzador: Pastor, Carles 

Resum: Eloi, un estudiant de filosofia, prepara amb els seus amics la pimera festa rave de
l'estiu. Proven una nova droga introduida al mercat espanyol, les maduixes.

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: [Contes i capítols de procedència diversa, no especificada]

Títol obra adaptada: Candel 

Nom autor obra original: CANDEL, FRANCESC 

Nom autor obra adaptada: Hernández, Gustau

Any de publicació editorial de l'obra original 

Forma de l'obra original: Narracions curtes 

Any de producció de l’obra adaptada: 1986

Format de l'obra adaptada: 7x25 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Problemàtica social

Producció: GUASCH FILMS per TV3, 1987 

Data d'emissió: 05/07/1987 

Dia d'emissió: Diumenges 

Horari d'emissió: 20:30 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla

Director/ realitzador Del Real, Cayetano 

Resum: Sèrie formada per set capitols escrits per francesc candel, cada capitol es la
dramatitzacio d'una narracio curta del mateix autor, l'unic nexe en comun que uneix cada un
d'ells es que els protagonistes son inmigrants a catalunya. l'humor i el drama conformen un
conjunt en el que els personatges i les seves circunstancies socials i familiars provoquen
diferents histories de les que n'es el marc historic la postguerra espanyola i les primeres onades
d'inmigrants a catalunya, amb els seus problemes d'adaptacio i marginacio inicials. cada capitol
ve precedit d'una presentacio, feta pel propi candel, per centrar cada historia en el seu context
sociologic.

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: (sense títol) 

Títol obra adaptada: Cesc 

Nom autor obra original: VILA I RUFAS, FRANCESC 

Nom autor obra adaptada 

Any de publicació editorial de l'obra original 

Forma de l'obra original: Humor gràfic

Any de producció de l’obra adaptada: 1989 

Format de l'obra adaptada: 60x0:20 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Humor 

Producció: Barnamedia per a TVC 

Data d'emissió: 01/07/1991 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: C33 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador 

Resum 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Cita mortal en el Up & Down (dins de Asesinato en Prado del Rey y otras
historias sórdidas)

Títol obra adaptada: Cita mortal a l'Up & Down 

Nom autor obra original: VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL 

Nom autor obra adaptada: Gorce, Olivier 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1987

Forma de l'obra original: Narracions curtes

Any de producció de l’obra adaptada: 2002  

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original: 185 

Gènere: Policíac 

Producció: Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya, ARTE (França), Televisión de
Galicia, Voz Audiovisual. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 16/07/2003 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 22:39

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 4,4 

Quota de pantalla: 14,3% 

Director/ realitzador 

Resum: Carvalho està investigant l'assassinat d'un guàrdia de presoners. La policia ha acusat un
jove delinqüent amb llibertat condicional que havia amenaçat amb matar el guàrdia. El detectiu i
el seu ajudant, Biscuter, aconsegueixen entrar a l'apartament on es va trobar el cos i dedueixen
que la nit del crim hi havia algú més amb el guàrdia. Algú que va perdre una invitació molt
exclusiva a una festa de sevillanes en un dels clubs de nit de la ciutat. La pista els porta a
l'Up&Down i a en Navajas, el company de cela de l'acusat, ara traficant de quatre nois guapos
que s'anomenen Los Inseparables. La mateixa nit que en Carvalho està a punt d'agafar en
Navajas, un de Los Inseparables és assassinat a l'Up&Down, un noi d'una família massa influent
que s'ha involucrat en molts problemes. Ara la policia també busca en Navajas i Carvalho sap
que si no vol que condemnin el seu client per tota la vida, primer haurà d'agafar en Navajas. 

Informació addicional: 

Informació editorial: Volum 12 de la sèrie Carvalho.
 
Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Crònica negra 

Títol obra adaptada: Crònica negra 

Nom autor obra original: MARTÍN, ANDREU 

Nom autor obra adaptada: Martín, Andreu 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1988 

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1988

Format de l'obra adaptada: 13 x 30 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Policíac 

Producció: TV3 

Data d'emissió: 28/10/1988 

Dia d'emissió: Divendres 

Horari d'emissió: 22:55

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Reguant, Ricard 

Resum: Sèrie de 13 capitols independents basada en narracions curtes d'andreu martin, autor
tambe dels guions, que s'enmarca dins l'anomenada narrativa negra o policiaca, cada episodi te
com epileg a andreu martin comentant la noticia de lapremsa (pàgina de successos) en que s'ha
basat la història. La sèrie va adrecada a un públic adult.

Informació addicional: Es reemet pel Canal 33, els dimart a les 23.35  (entre el 3 de juliol y
l’11 de setembre de 1990). 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Cròniques de la veritat oculta; De teves a meves… 

Títol obra adaptada: Cròniques de la veritat oculta 

Nom autor obra original: CALDERS, PERE 

Nom autor obra adaptada: Diversos guionistes 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1955

Forma de l'obra original: Contes

Any de producció de l’obra adaptada: 1996  

Format de l'obra adaptada: 13x30 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Fantàstic 

Producció: BCN COM per TVC 

Data d'emissió: 08/10/1997 

Dia d'emissió

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: C33 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Pere Portabella, Josep Anton Salgot, Agustí Villaronga, Xavier Juncosa,
Lluís Maria Güell, Domènech Font, Jordi Cadena, Gerard Gormezano, Carles Bempar, Joan
Mallarach, Isabel Coixet, Jesús Garay i Antoni Chavarrias

Resum: Sèrie de 13 curtmetratges independents, basats tots en contes de Pere Calders, dirigits
per 13 directors diferents i amb crèdits propis. El capitol 13, Proleg, dirigit per Pere Portabella
és un seguit d'entrevistes amb els diversos directors. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Després de la pluja 

Títol obra adaptada: Després de la pluja 

Nom autor obra original: BELBEL, SERGI 

Nom autor obra adaptada: Obiols, Miquel; Villaronga, Agustí

Any de publicació editorial de l'obra original: 1999

Forma de l'obra original: Teatre

Any de producció de l’obra adaptada: 2008

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama 

Producció: Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Ficción Producciones, Televisión de
Galicia. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 12/07/2008 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 21:52

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 198.000 

Quota de pantalla: 9,1% 

Director/ realitzador 

Resum: Una gran ciutat on fa més de dos anys que no plou. I un edifici d'oficines d'alt standing.
Després de la pluja és la història de deu vides creuades al llarg de tres dies laborals, de
personatges grisos, corrents, solitaris i extraviats: secretàries, administradors, executius,
informàtic, missatger, un ascensorista. Els personatges aprofiten les escapades clandestines al
terrat per fumar, per conspirar, per fugir dels problemes quotidians, per exterioritzar les seves
angoixes. També per somiar. En definitiva, per intentar buscar la felicitat. Llavors, arriba la
pluja... 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Die Namenlosen 

Títol obra adaptada: Marcats a foc
 
Nom autor obra original: SCHERTENLEIB, HANSJÖRG 

Nom autor obra adaptada: Görlitz, Christian 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2000 

Forma de l'obra original 

Any de producció de l’obra adaptada: 2004  

Format de l'obra adaptada: 1x 90 

Número de pàgines de l'obra original: 317 

Gènere: Drama 

Producció: TVC, OVIDEO TV, NEUE DEUTSCHE FILMGELLESCHAFT, NDR
(Alemanya). Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 11/8/2007 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió: 23:23:17 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 1 

Quota de pantalla: 4,9 

Director/ realitzador: Görlitz, Christian 

Resum: L'Eric descobreix la Crista morta, assassinada. A partir d'aquí busca la seva filla per a
ensenyar-li qui va ser la mare que no va conèixer mai i que va gravar la seva història perquè la
seva filla entengués perquè la va deixar... 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: El premio 

Títol obra adaptada: El premi 

Nom autor obra original: VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL 

Nom autor obra adaptada: Molina Temboury, Pedro 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1996 

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 2004 

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Policíac 

Producció: Institut del Cinema Català, TVC, Studio Arte. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 23/3/2005 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 22:02 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 5,1 

Quota de pantalla: 13,04% 

Director/ realitzador: Cazeneuve, Fabrice 

Resum: El detectiu Pepe Carvalho és contractat per un important empresari perquè el protegeixi
durant el sopar de lliurament del premi literari millor dotat del país, que ell mateix ha creat. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: El viaje vertical 

Títol obra adaptada: El viatge vertical 

Nom autor obra original: VILA-MATAS, ENRIQUE 

Nom autor obra adaptada: Planas, Ona 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1999

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 2008

Format de l'obra adaptada: 1x90

Número de pàgines de l'obra original: 248 

Gènere: Drama 

Data d'emissió 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió 

Audiència 

Quota de pantalla

Director/ realitzador: Planas, Ona

Producció: Mallerich Films Paco Poch, Televisió de Catalunya, Canal Sur, IB3 Televisió, Jaleo
Films, Miramar Producción Audiovisual, Pop House. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Resum: La vida d’un home obligat a abandonar casa seva, ja en la maduresa. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: El zoo d'en Pitus 

Títol obra adaptada: El zoo d'en Pitus 

Nom autor obra original: SORRIBAS, SEBASTIÀ

Nom autor obra adaptada: Carrera, Juli; Inziarte, Maria ;  Gràcia, Òscar; Laviña, Elena;
Valls, David; Ros, Mireia 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1966

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1999  

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Aventures. Juvenil

Producció: TVC, amb la col·laboració del Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Data d'emissió: 26/12/2000 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 2,8

Quota de pantalla: 12,2% 

Director/ realitzador: Ros, Mireia 

Resum: Al barri del Raval de Barcelona conviuen diues colles en permanent estat de guerra. La
de la Trinxera i la d'en Pitus, que voldria un futur millor dins de l'entorn social tan dur en què
viuen...Però la greu malaltia d'en Pitus despertarà la solidaritat entre els nens. 

Informació addicional

Informació editorial: 40 edicions de la novel·la i més de 300.000 exemplars venuts. 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Els tres porquets, La Ventafocs, El sastre valent, La gran cursa, Rínxols
d’or, El aptufet, El Flautista d’Hamelín, El soldadet de plom, El vestit nou de l’emperador, La
caputxeta vermella, El petit avet, Carolina i el Tió, Ninot de neu, En Salvador i l’oca de Nadal,
El gegant egoista. 

Títol obra adaptada: Una mà de contes 

Nom autor obra original: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN; ISOP; PERRAULT,
CHARLES; WILDE, OSCAR, i contes de la tradició oral catalana, francesa i alemanya. 

Nom autor obra adaptada: Hernàndez Ripoll, Josep M. 

Any de publicació editorial de l'obra original

Forma de l'obra original: Contes infantil

Any de producció de l’obra adaptada: 2001 

Format de l'obra adaptada: 5x7 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Aventures 

Producció: TVC 

Data d'emissió: 23/4/2001 

Dia d'emissió

Horari d'emissió: 08:45

Canals d'emissió: K3, K33

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Barrios, Manuel; Gascón, Javier

Resum: Cada història dura aproximadament set minuts i va acompanyada d'una tècnica artística
diferent com, per exemple, aquarel·la, dibuix, collage, etc. La història no està animada, ja que el
seu objectiu és estimular la imaginació dels nens i el seu interès pel procés d'il·lustració. El
programa inclou contes universals com Els tres porquets, Rínxols d'or o La Ventafocs, i contes
contemporanis d’autors catalans.
 
Informació addicional: La sèrie s’estrena el 2001 i es manté fins l’actualitat. La primera
temporada (2001) es produeixen 15 contes, tots ells adptats de la tradició popular. La segona
temporada (2002) es produeixen 10 episodis més. La tercera temporada (2004) es fan 15
capítols. La temporada 2005-2006 es fan 40 capítols, 38 són encara contes traddicionals
adaptats i 2 són originals per al programa. La temporada 2007 es produeixen 15 capítols, 4 dels
quals són adaptacions de contes 

Informació editorial 
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Distribució audiovisual: El programa ha generat un blog obert a espectadors, professionals i
crítics, amb una àmplia participació i on es poden veure dibuixos i il·lustracions rebudes al
programa. El programa ha rebut diversos premis europeus.
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Títol obra original: Entre el torb i la Gestapo 

Títol obra adaptada: Andorra. Entre el torb i la Gestapo 

Nom autor obra original: VIADIU i VENDRELL, FRANCESC 

Nom autor obra adaptada: Jordà, Joaquim 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1974

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2000  

Format de l'obra adaptada: 4x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama

Producció: Govern d’Andorra, TVC. Ovideo TV (delegada).

Data d'emissió: 16/06/2000 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Güell, Lluís Maria 

Resum
 
Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual
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Títol obra original: Equívocos 

Títol obra adaptada: Mentides 

Nom autor obra original: GARCÍA-LLIBERÓS, MARÍA
 
Nom autor obra adaptada: Renovell, Criso;  Aparicio, Raquel; Plasencia, Óscar;  Obiols,
Miquel 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1999

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2004 

Format de l'obra adaptada: 1x91 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Drama 

Producció: Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Indigomedia, Televisió Valenciana.
Amb la col·laboració de l’ICIC. 

Data d'emissió: 06/08/2006 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 19:00

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 127.000 

Quota de pantalla: 10,8% 

Director/ realitzador 

Resum: Fabián té una doble vida. En l'àmbit professional, és un jutge d'èxit, molt respectat,
però a nivell personal no és capaç d'acceptar la seva homosexualitat. Coneguda per uns quants i
intuïda per uns altres, és inimaginable per a la seva pròpia dona o per a l'amiga d'aquesta, la
seva amant. Quan Amadeo, un amic de l'adolescència, reapareix en la seva vida, la passió que
encara sent porta la vida de Fabián cap a una espiral infernal d'autodestrucció, de la qual no té
forces per escapar. 

Informació addicional: L’emissió a Canal 9: 16/01/2005 a les 21:45h (15% share / 296.000
espectadors) 
 
Informació editorial / Distribució audiovisual
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Títol obra original: Folie à deux. Sueños de un psiquiátrico 

Títol obra adaptada: Follie à deux 

Nom autor obra original: LORCA, DIEGO; MERINO, PAKO 

Nom autor obra adaptada: Lorca, Diego, Lozano, Marc, Merino, Pako 

Any de publicació editorial de l'obra original

Forma de l'obra original: Teatre

Any de producció de l’obra adaptada: 2007

Format de l'obra adaptada: 1x90

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere 

Producció: Fair Play Produccions S.L., Aurea Documentary, Pep Armengol, Televisió de
Catalunya. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 03/02/2009 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 01:00

Canals d'emissió: C33
 
Audiència: 2.000 

Quota de pantalla: 0,1%
 
Director/ realitzador: Lozano, Marc 

Resum: Folie a Deux es una immersió al món de la bogeria a través de la rutina a un centre
psiquiàtric on quatre interns (Pere, Manuel, Cesar i Miguel) comparteixen les seves pors i
il·lusions amb metges i familiars. Aquests personatges ens mostren la fragilitat del nostre món,
el qual interpretem i comprenem mitjançant el cervell, un òrgan perfecte o “gairebé perfecte” . 

Informació addicional: Es va emetre a la una de la matinada aproximadament. 

Informació editorial 

Distribució audiovisual Forma part del projecte Més que un curt.
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Títol obra original: Forasters 

Títol obra adaptada: Forasters 

Nom autor obra original: BELBEL, SERGI 

Nom autor obra adaptada: Pons, Ventura 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2004

Forma de l'obra original: Teatre 

Any de producció de l’obra adaptada: 2008  

Format de l'obra adaptada: 1x110

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Drama 

Producció: Els Films de la Rambla, Televisió de Catalunya (associada). Amb la col·laboració
de l’ICIC. 

Data d'emissió

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 
 
Canals d'emissió
 
Audiència
 
Quota de pantalla 

Director/ realitzador 

Resum: Una mateixa família viu dos fets traumàtics amb quaranta anys de diferència: la pèrdua
d'un dels seus membres i com aquesta pèrdua els afecta. A més a més, l'arribada d'uns nous
veïns, forasters, trastoca la suposada harmonia familiar i social. 
La fragilitat de les relacions familiars, el pas del temps, el sentit de l'existència, i, per damunt de
tot, la por i la malfiança d'allò que no coneixem (l'estrany, l'estranger, el forà) sacseja la
mentalitat benpensant d'aquests éssers traddicionals. 
Descobrirem que els autèntics forasters no són aquests veïns vinguts d'altres cultures sinó
nosaltres mateixos, que ens resistim a integrar-los en les nostres famílies, la nostra realitat, la
nostra consciència i el nostre afecte?

Informació addicional 

Informació editorial / Distribució audiovisual
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Títol obra original:  I Viceré

Títol obra adaptada: Els virreis 

Nom autor obra original: DE ROBERTO, FEDERICO 

Nom autor obra adaptada: Roberto Faenza, Filippo Gentili, Andrea Porporati, Francesco
Bruni 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1894

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2006

Format de l'obra adaptada: 2x90 

Número de pàgines de l'obra original: 856 

Gènere: Drama. Històric

Producció: Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya, Jean Vigo Italia (Itàlia), RAI
Fiction (Itàlia). Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 25/6/2008

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 152.000 

Quota de pantalla: 12,2% 

Director/ realitzador: Faenza, Roberto 

Resum: La potent dinastia dels Uzeda di Francalanza, una noble família de Catínia descendent
de Borbons, lluita per adaptar- se als nous temps. La cobdícia, l'enveja, l'orgull... passions
soterrades i antics rancors marcaran el destí del clan familiar més poderós de l'Est de Sicília, en
que només Consalvo, l'hereu, sembla aspirar a una altra vida, més lliure i més justa. 

Informació addicional: A la Biblioteca Nazionale Centrales di Roma no es troba l’original.
S’ha agafat de referència una edició de l’any 2006, Ed. Fabbri (Milano)

Informació editorial
 
Distribució audiovisual
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Títol obra original: Jo, el desconegut 

Títol obra adaptada: Jo, el desconegut 

Nom autor obra original: DALMASES, ANTONI 

Nom autor obra adaptada: Martín, Andreu; Egea, Miguel Ángel 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2005

Forma de l'obra original: Novel·la: narrativa juvenil 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007 

Format de l'obra adaptada: 1x96 

Número de pàgines de l'obra original: 256 

Gènere: Drama 

Producció: Jet Films, TVC, TVE. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 9/11/2007 

Dia d'emissió: Dissabte

Horari d'emissió: 21:45

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 430.000 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Mallarach, Joan 

Resum: L'Arnau és un jove de disset anys amb una vida totalment despreocupada. A l'institut
s'enamora de l'Olga, una ànima inquieta que s'enrola en qualsevol causa social. A partir d'aquí la
seva vida canvia. Per fer mèrits amb l'Olga, s'apunta a totes les activitats en què ella participa,
incloent anar a cuidar avis el cap de setmana a l'associació on l'Olga fa de voluntària. Així és
com coneix el Ramon, un home d'un passat llibertari confús que té un principi d'Alzeheimer.
Tot i que aquest assumpte a l'Arnau li interessa poc i que tan sols ho fa per l'Olga, comença a
agafar realment afecte per l'avi, i l'ajuda a recordar els episodis més tristos de la seva vida com a
llibertari enfront dels feixistes. La pèrdua del seu germà Frederic, quan era jove, en una de les
emboscades de la guerra civil el porta a buscar respostes a certes preguntes. L'Arnau es
preocupa d'ajudar-lo a bussejar en el seu passat. Quan les coses es resolen gràcies a l'Arnau, el
Ramon queda en pau amb si mateix i mor. La relació amb l'avi, la seva pèrdua, la relació amb
l'Olga, a vegades francament complicada, tot plegat ha donat un altre sentit a la seva vida.  

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual
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Títol obra original: L'hora violeta; Ramona, adéu; El temps de les cireres 

Títol obra adaptada: Des del balcó 

Nom autor obra original: ROIG, MONTSERRAT 

Nom autor obra adaptada: Garsaball Dalmau, Pau; Roig, Carmina 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1980, 1972, 1976 

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2001

Format de l'obra adaptada: 6x52 

Número de pàgines de l'obra original: 232, 216, 288

Gènere: Drama 

Producció: TVC, PUNT ALVER 300, IN VITRO FILMS: 2001. Amb la col·laboració del
Departament de Cultura.  

Data d'emissió: 27/12/2001 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 588.000 

Quota de pantalla: 31,1% 

Director/ realitzador: Garay, Jesús 

Resum: Basat en les obres de Montserrat Roig "L'hora violeta", "Ramona, adéu" i "Temps de
cireres", en adaptació lliure per tv de Pau Garsaball i Dalmau, Carmina Roig Fransitorra. 
Història de les famílies Miralpeix i Ventura, residents al barri barceloní de l'Eixample. Patrícia
Miralpeix, vella, als darrers anys de la seva vida, recorda la seva vida que és un recorregut per la
història de la Catalunya de la primera meitat del s. XX. 

Informació addicional: Ramona, adéu. Lectura prescriptiva de batxillerat. Promocions 2008-
2010, 2009-2011

Informació editorial 

Distribució audiovisual
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Títol obra original: L'ombre chinoise 

Títol obra adaptada: El comissari Maigret: l’ombra xinesa 

Nom autor obra original: SIMENON, GEORGES 

Nom autor obra adaptada: Castellitto, Sergio; Lusuardi, Nicola; Scardamaglia, Francesco 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1932

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2004

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: Televisió de Catalunya, Telecinco, Producciones Cinematográficas del
Mediterráneo, RTI, Grundy Italia i Alien. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: de Maria, Renato 

Resum: En un pati de París, a la Place des Vosges, unes siluetes es retallen com a ombres
xineses a les finestres d'un edifici. Les siluetes són d'un exambaixador, que viu a la primera
planta, la d'una boja i la del mort, un empresari ric assassinat a casa seva. Altres figures
travessen les finestres: burgesos acomodats i funcionaris. Quin nexe hi deu haver entre ells? 
Maigret, impassible, observa amb atenció els habitants de l'edifici, ja que el criminal és un
d’ells. El comissari haurà d'aclarir el misteri, tot i que es tracta d'un fet amb què topa sovint en
el normal desenvolupament de les seves funcions com a investigador. L'odi, la cobdícia i el
terror són elements habituals i, tanmateix, l'astut comissari de vegades se sent fastiguejat i
esgotat. 

Informació addicional / Informació editorial / Distribució audiovisual
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Títol obra original: La Bella Otero 

Títol obra adaptada: La Bella Otero
 
Nom autor obra original: POSADAS, CARMEN 

Nom autor obra adaptada: Goldsmith, John 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2001

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007  

Format de l'obra adaptada: 2x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Biografia 

Producció: Gestmusic Endemol, Televisió de Catalunya, Antena 3, Zenit TV, RAI. Amb la
col·laboració de l’ICIC. 

Data d'emissió: 01/01/2008 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 5,7 

Quota de pantalla: 16,1% 

Director/ realitzador: Frades, Jordi 

Resum: La vida, ascens i caiguda de Carolina Otero: artista, vagabunda, jugadora, comtessa. La
cortesana més famosa de la Belle Époque, l'única que podia dir: ''He estat esclava de les meves
passions, però mai dels homes''. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual
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Títol obra original: La Ciociara 

Títol obra adaptada: La camperola 

Nom autor obra original: MORAVIA, ALBERTO 

Nom autor obra adaptada 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1957

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1991  

Format de l'obra adaptada: 2x50

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama 

Producció: Carlo Ponti per a Reteitalia i Televisió de Catalunya 

Data d'emissió: 14/04/1991 i 21/04/1991

Dia d'emissió: Diumenges 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: C33 

Audiència
 
Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Risi, Dino 

Resum: Estiu  de 1943. Roma és bombardejada i una mare i la seva filla fugen per refugiar-se a
la muntanya, on coneixen un jove intel·lectual anti feixista que s’enamora de Cesira, la mare, al
mateix temps que la filla, Rosetta, queda fascinada de la seva personalitat. Els alemanys es
retiren creient que la guerra ha acabat i mare i filla tornen a Roma, on són atacades i violades
por uns soldats marroquíns. La desesperació de Cesira contrasta amb el silenci de la seva filla
que acaba perdent els valors traddicionals que són tan importants per la mare. 

Informació addicional Protagonitzada per Sofia Loren i dirgida pel seu marit que havia fet la
mateixa obra al 1960 per al cinema, amb Vittorio de Sicca com a director i Sofia Loren molt
jove. 

Informació editorial / Distribució audiovisual
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Títol obra original: La Dame de Monsoreau

Títol obra adaptada: La Dama de Monsoreau 

Nom autor obra original: DUMAS, ALEXANDRE
 
Nom autor obra adaptada: Deman, Alexandra 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1846

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2008 

Format de l'obra adaptada: 2x90 

Número de pàgines de l'obra original  

Gènere: Drama d’època 

Producció: TVC, ICC, TELEFRANCE, France 2. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 18/02/2009 

Dia d'emissió

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 401.000 

Quota de pantalla: 13,1% 

Director/ realitzador: Hassan, Michel 

Resum: Sèrie de ficció ambientada a la França del segle XVI on hi ha una guerra religiosa entre
catòlics i protestants, basada en la novel·la d'Alexandre Dumas del mateix títol. La sèrie narra
les intrigues polítiques de la cort, les intrigues d'ambició i poder, barrejades amb les passions
amoroses dels protagonistes. 

Informació addicional: 2n capítol emès el 25/02/2009, amb 10,6% de quota i 322.000
espectadors.

Informació editorial 

Distribució audiovisual
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Títol obra original: La febre d’or 

Títol obra adaptada: La febre d’or 

Nom autor obra original: OLLER, NARCÍS 

Nom autor obra adaptada: Graells, Guillem-Jordi; Herralde, Gonzalo 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1890-93

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 1992  

Format de l'obra adaptada: 3x100 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama d’època 

Producció: Trasbals S.A, amb la participació de TVC. Amb la col·laboració del Departament
de Cultura.

Data d'emissió: 18/09/1994 – 20/10/94

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 
 
Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Herralde, Gonzalo

Resum: A la Barcelona del 1880, durant la fugaç edat d’or d’una Europa en plena expansió
industrial i econòmica aconseguida mitjançant l’especulació borsària, es desenvolupa una
història familiar en la qual les intrigues es multipliquen i els personatges s’ enfronten en uns
episodis que sovint els superen, barrejant-se l’amor i els diners, les passions sinceres i els
desitjos tèrbols, les estafes i el sexe. En el centre d’aquesta família es juga el destí d’un home,
Gil Foix, que, arrossegat per la febre d’or, serà portat al cim de    l’èxit per a ser després
precipitat a la ruïna, la misèria i la bogeria. 
La pel·lícula és una versió resumida dels tres capítols que es vam emetre per televisió, que
corresponien a les tres parts del llibre: “la pujada”, “l’èxit” i “l’estimbada”. En la primera part,
Gil Foix és un honrat i innocent home de negocis que contagiat per altres col·legues s’inicia en
el món de la borsa i ajudat pel seu ambiciós nebot, Eladi, comença a triomfar. En la segona part,
mentre en Foix és a França ampliant els negocis, la seva filla Delfina s’enamora de l’oncle
bohemi de la família. En la tercera part, el projecte de dur el ferrocarril fins a Vilaniu fracassa i
la borsa fa fallida; en Foix queda arruïnat. 

Informació addicional: TVC hi participa però no com a soci coproductor, per tant, la seva
aportació és molt petita. 
RIAMBAU, Esteve. Diari AVUI.  [En línia]. 
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http://personales.ya.com/jbosch/cinema/febre/febre.htm. 
 “(...) és en aquest segon format (televisió) on l’adaptació que Gonzalo Herralde ha fet de la
novel·la de Narcís Oller troba tot el seu sentit. L’estructura del relat, subdividit en l’ascensió,
èxit i caiguda d’un modest agent de la Borsa de Barcelona que arriba a presidir una companyia
de ferrocarril abans de caure en la misèria i la bogeria, s’ajusta perfectament al format d’una
minisèrie de tres capítols que tenen els seu propi ritme individualitzat però també configuren un
retaule plenament convincent. (...) En el marc de la televisió la planificació en primers plans
subratlla el treball dels actors. Rosa Ma. Sardà –guardonada amb el premi de la Generalitat per
aquest paper excepcionalment dramàtic-, Fernando Guillén i Àlex Casanovas no necessiten
presentacions, però són els petits papers estel·lars de Charo López, Sergi Mateu, Fermí Reixach
o Sílvia Tortosa, així com el descobriment de Gemma Brió, els que multipliquen la dignitat del
film. Entre La febre d’or i Nissaga de poder o Laberint d’ombres encara hi ha diferències
suggestives perquè una producció audiovisual catalana pagada amb diners públics no renunciï a
uns objectius decididament més ambiciosos que els marcats per les tel·lenoveles”. [Consulta: 17
juny 2009]

Informació editorial 

Distribució audiovisual

http://personales.ya.com/jbosch/cinema/febre/febre.htm
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Títol obra original: La mar es mala mujer 

Títol obra adaptada: Terranova
 
Nom autor obra original: GUERRA GARRIDO, RAÚL 

Nom autor obra adaptada: Lorman, Josep; Llagostera, Ferran 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1987

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 1990  

Format de l'obra adaptada: 1x108 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama 

Producció: CPI, TVC, ETB i TGV, amb la col·laboració del Departament de Cultura.

Data d'emissió: 24/12/1992 

Dia d'emissió: Nit de Cap d’any 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla
 
Director/ realitzador: Llagostera, Ferran 

Resum: Antxón Elizalde, un veterà patró de pesca, s’enfronta  a un doble conflicte. Es veu
obligat a embarcar-se com a  "asessor" d’un jove capitá, José Antonio Errandonea, acabat de
llicenciar i ben preparat per a governar una nau amb els aparells més sofisticats. El jove capità li
disputa també la seva companya, Ainira. 

Informació addicional: "Terranova" es va emetre primer en format de llargmetratge de 108
minuts de durada. Primer per TV3, dins la programació especial de Nadal per la mitjanit del
24/12 de 1992 i, posteriorment dins de l’espai cinematogràfic "Cinema de Mitjanit", el 8 de
gener de 1993.
En format de sèrie de 4 episodis de mitja hora de durada no s’emetria fins passats més de quatre
des de la seva producció, aquesta vegada a través del Canal 33, els dimarts per la nit, a partir del
12 de juliol de 1994. Rodada en el mar de Terranova (Canadà), Bahía de Baffin, Saint Pierre,
Pasaia, Trintxerpe i San Sebastían (Guipúzcoa) -interiors a Barcelona-.

Informació editorial 

Distribució audiovisual: 2ª emissió: 8/1/1993 per TV3. 3ª emissió: Canal 33 en format 4x30, a
partir del 12/7/1994 els dimarts.



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: La piel prestada 

Títol obra adaptada: Perfecta pell 

Nom autor obra original: PUERTA, XABI 

Nom autor obra adaptada: Puerta, Xabi; Royo, Curro 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1990

Forma de l'obra original: Teatre

Any de producció de l’obra adaptada: 2004  

Format de l'obra adaptada: 1x95 

Número de pàgines de l'obra original: 79 

Gènere: Policíac 

Producció: TVC, ICC i Publispei. Amb la col·laboració de ICIC.

Data d'emissió: 16/2/2005 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 22:06 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 3,8 

Quota de pantalla: 8,9% 

Director/ realitzador: Zimmermann, Lydia 

Resum: Paolo Doria, un atractiu expert en art i hereu d'una exquisida col·lecció familiar, ha
estat trobat assassinat a la seva mansió de La Riviera. L'inspector de policia Marco Guardi
decideix interrogar la Sara, una jove catalana que es declara autora del crim. A través del seu
testimoni, coneixerem com es va enamorar del milionari italià, instal·lant-se en aquella
residència plena de luxoses obres d'art, i com en Paolo va tractar d'utilitzar-la com a còpia d'una
altra dona a la qual, anys enrera, el va unir una obsessiva relació.
 
Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

 
Títol obra original: La punyalada 

Títol obra adaptada: La punyalada 

Nom autor obra original: VAYREDA, MARIÀ

Nom autor obra adaptada: Grau, Jordi; Hernández, Gustau; Viciano, Enric 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1904

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1989 

Format de l'obra adaptada: 3x50 

Número de pàgines de l'obra original: 392 

Gènere: Drama costumista 

Producció: Ideas y Producciones Cinematográficas, FORTA (TVC) 

Data d'emissió: 06/10/1991 i 20/10/91

Dia d'emissió: Diumenges 

Horari d'emissió: 22:25

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Grau, Jordi 

Resum: Versió televisiva del film del mateix titol basada en la novel.la de Maria Vayreda.
L'acció te lloc en un petit poble de l'alta garrotxa, a finals del segle xix, on se succeeix una
historia de passions, lluites, aventures, amor i venjances dins del marc historic del bandolerisme
a catalunya 

Informació addicional: Rodada íntegrament en espais naturals de L’Alta Garrotxa. 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: La rosa de Alejandría
 
Títol obra adaptada: La rosa d'Alexandria 

Nom autor obra original: VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL 

Nom autor obra adaptada: Molina Temboury, Pedro 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1984

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2003

Format de l'obra adaptada: 1x88 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: Televisión de Galicia, Voz Audiovisual, Studio Internacional i Arte France amb la
col·laboració de TVC. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 10/8/2003

Dia d'emissió 

Horari d'emissió

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 5,4

Quota de pantalla: 15,3% 

Director/ realitzador: Monleón, Rafael 

Resum: Encarna, cosina de Charo, ha estat assassinada de forma brutal a  Barcelona. Què hi
feia a la ciutat, lluny de Galícia, on viu el seu marit? 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Las manos del Pianista 

Títol obra adaptada: Les mans del pianista 

Nom autor obra original: FUENTES, EUGENIO 

Nom autor obra adaptada: Sánchez, Sergio G; Maíllo, Kike 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2003 

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007

Format de l'obra adaptada: 1x90

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: Rodar y Rodar, Televisió de Catalunya, Televisión Española. Amb la col·laboració
de l’ICIC. 

Data d'emissió: 15/11/2008 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 1 

Quota de pantalla: 2,4 

Director/ realitzador 

Resum: A Breda, com a tantes altres petites ciutats en ple creixement, una empresa constructora
vol aprofitar els nous temps per construir-hi una urbanització de luxe a l'extraradi. Malgrat que
entre els socis hi ha discrepàncies i temors davant d'una operació tan ambiciosa, els
substanciosos beneficis que hi ha previstos els animen a emprendre-la. Però de sobte apareix el
cadàver d'un dels socis en un dels xalets acabats de construir. Un pianista fracassat, dedicat a
completar els seus humils ingressos eliminant animals i mascotes incòmodes, sembla ser el
principal sospitós de la mort del constructor. És aleshores quan el pianista contracta els serveis
del detectiu Ricardo Cupido perquè l'exculpi del crim del qual n'és el principal sospitós. El
protagonista se submergeix aleshores en una investigació apassionant, on no importen tant les
coartades com la tèrbola i desolada descripció de la condició humana. 

Informació addicional/ Distribució audiovisual

 Informació editorial La pel·lícula és una adaptació del best-seller d'Eugenio Fuentes, una de
les cinc novel·les publicades fins ara sobre les investigacions del detectiu Ricardo Cupido,
personatge que ha convertit el seu autor en un dels noms clau de la literatura policíaca
contemporània.



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Le Coup de Lune 

Títol obra adaptada: Adela 

Nom autor obra original: SIMENON, GEORGES 

Nom autor obra adaptada: Mignona, Eduardo; Rousseau, François Olivier 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1933

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1999  

Format de l'obra adaptada: 1x90

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: Institut del Cinema Català, In Vitro Films, Televisió de Catalunya, Le Sabre
(França)

Data d'emissió: 24/11/2007

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió 

Audiència: 1,9 

Quota de pantalla: 5% 

Director/ realitzador 

Resum: Bolívia, 1945. En Timar arriba a la ciutat de San Jacinto per fer-se càrrec de la gestió
d'una empresa d'importació- exportació i es veu immers en una comunitat amb una conflictiva
barreja d'indis, criolls i europeus. Es trasllada a l'Hotel Central, un centre de persones
desplaçades que han perdut tota esperança de poder escapar d'aquest lloc miserable. Es cometen
dos crims dins l'hotel i tot apunta a Adèle, l'atractiva dona del propietari. En un intent d'escapar
de San Jacinto, l'Adèle planeja que en Timar s'enamori d'ella i s'endugui la María, una de les
criades acusada dels crims que ella mateixa va cometre. 

Informació addicional 

Informació editorial / Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Le dernier bey des Balkans
 
Títol obra adaptada: El darrer senyor dels Balcans 

Nom autor obra original: BENSOUSSAN, PASCAL; LEVIANT, MICHEL

Any de publicació editorial de l'obra original: 2001

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2004  

Format de l'obra adaptada: 2x120 

Número de pàgines de l'obra original: 427

Gènere: Drama. Històric

Producció: In Vitro Films, Televisió de Catalunya, F-Productions (França), Malvarrosa Media).
Amb la col·laboració de l’ICC.

Data d'emissió 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Favart, Michel 

Resum: Un viatge a través de la zona històrica de Laos, que fa de frontera entre Grècia,
Macedònia y Albània. La pel·lícula relata el període de 50 anys entre la caiguda de l’Imperi
Otomà al final del segle XIX i l’aparició del Teló d’Acer que va dividir Europa. Un període de
mort, guerres, revolucions, exilis y la tragèdia de moltes famílies. 

Informació addicional: VO en francès 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Le grand batre 

Títol obra adaptada: La tramuntada 

Nom autor obra original: HÉBRARD, FRÉDÉRIQUE 

Nom autor obra adaptada: Velle, François 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1986

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1997 

Format de l'obra adaptada: 9x100 

Número de pàgines de l'obra original: 451

Gènere: Drama històric 

Producció: France 2, Hamster, Institut del Cinema Català, TV3 
 
Data d'emissió: 20/10/1999 

Dia d'emissió

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: France 2, TV3

Audiència: 1,7 

Quota de pantalla: 4,9% 

Director/ realitzador: Carcélès, Laurent 

Resum: Sèrie que relata la història dels Azéac, una nissaga amb un destí sacsejat per la passió i
la venjança enmig duna Europa convulsa. Aborda la supervivència duna família de terratinents
camarguesos dedicats a criar toros salvatges i duna tradició per sobre de les debilitats humanes i
del pas del temps. Un relat de proporcions èpiques, impregnat de tota la màgia de les cultures
del Mediterrani.
 
Informació addicional

Informació editorial 

Distribució audiovisual: 14/09/1997 1a emissió a França. 20/10/1999 a TV3.



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Les aventures d’en Massagran 

Títol obra adaptada: Les aventures d’en Massagran 

Nom autor obra original: FOLCH I TORRES, JOSEP MARIA;  FOLCH I CAMARASA,
RAMON; MADORELL, JOSEP M.

Nom autor obra adaptada: Vilella, Yanis 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1910

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1994

Format de l'obra adaptada: 14x22 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere Aventures. Juvenil 

Producció: TVC; PROBISO; 1994 - 1996 

Data d'emissió: 07/02/1994 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Sakov, Vladimir; Tatarski, Aleksandr 

Resum: Sèrie de dibuixos animats adaptació dels còmics de Ramon Folch i Camarasa i Josep
M. Madorell basats en la novel·la original de Josep M. Folch i Torres, il·lustrada per Joan G.
Junceda "aventures extraordinaries d'en Massagran". Narra les aventures d'un xicot amant del
mar i els viatges que es passeja per tot el mon coneixent tot tipus de gent i de cultures. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Les claus de vidre 

Títol obra adaptada: Les claus de vidre 

Nom autor obra original: FUSTER, JAUME 

Nom autor obra adaptada: Fuster, Jaume; Verdaguer, Antoni 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1984

Forma de l'obra original: Contes 

Any de producció de l’obra adaptada: 1986 

Format de l'obra adaptada: 13x12

Número de pàgines de l'obra original: 144 

Gènere: Policíac 

Producció: ICC, LOC CINEMA/VIDEO per TV3 

Data d'emissió: 03/07/1986 

Dia d'emissió: Dijous 

Horari d'emissió: 21:30

Canals d'emissió:  TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Fuster, Jaume/ Reguant, Ricard

Resum: Concurs on cada setmana s'explica un dels casos de l'arxiu de Lluís Arquer,
investigador privat creat per Jaume Fuster i protagonista de les seves novel·les policíaques. Tres
parelles de concursants han de resoldre el misteri que s'exposa en un vídeo sobre el cas. 

Informació addicional: S’emeten només 9 capítols dels 13 pels baixos nivells d’audiència i la
poca popularitat del programa. 

Informació editorial: S’ha llegit a Primària i 2n cicle d’ESO.  

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Les tres bessones 

Títol obra adaptada: Les tres bessones 

Nom autor obra original: CAPDEVILA, ROSER;  COMPANY, MERCÈ 

Nom autor obra adaptada: Cirici, David;  Espanyol, Piti; Sol, Joan; Vinyoli, Albert; Orteu,
Francesc; Salvador Gabriel;  Perelló, Gabriel. 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1983

Forma de l'obra original: Conte 

Any de producció de l’obra adaptada: 1994

Format de l'obra adaptada: 104x25 

Número de pàgines de l'obra original: 24 

Gènere: Aventures. Infantil

Producció: TVC, CROMOSOMA. Amb la col·laboració del Departament de Cultura. 

Data d'emissió: 18/4/1995 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3; K3 

Audiència 

Quota de pantalla: 14% 

Director/ realitzador: Balser, Robert 

Resum: Sèrie de dibuixos animats que centra l'argument en la relació de les tres bessones
-l'Anna, la Teresa i l'Helena- amb la Bruixa Avorrida, un personatge màgic que ha trobat en les
nenes el seu únic divertiment. A cada capítol, les tres bessones fan alguna malifeta i la bruixa
les "castiga" enviant-les a l'interior d'un conte tradicional. Si les bessones aconsegueixen que el
conte acabi com ha d'acabar, la bruixa les tornarà a casa però, sinó, s'hauran de quedar per
sempre dins el conte. A partir del capítol 40 la sèrie continua dedicada a personatges de la
literatura universal com ara Romeu i Julieta, King Kong o els Tres Mosqueters. D'altres capítols
d'aquesta nova etapa estan ambientats en èpoques històriques on les tres bessones es trobaran
amb cèlebres personatges com ara Marco Polo, Leonardo da Vinci,... 

Informació addicional: Aquesta sèrie ja ha estat traduïda a 33 llengües i s’ha emès a 158
territoris de tot el món. 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Les tres bessones bebès 

Títol obra adaptada: Les tres bessones bebès 

Nom autor obra original: CAPDEVILA, ROSER;  BALLART, ELISABET; CAPDEVILA,
MARTA 

Nom autor obra adaptada: Ballart, Elisabet; Pou, Gisela

Any de publicació editorial de l'obra original: 2003

Forma de l'obra original: Conte 

Any de producció de l’obra adaptada: 2006 

Format de l'obra adaptada: 52x6’30”

Número de pàgines de l'obra original: 12 

Gènere: Aventures. Infantil

Producció: CROMOSOMA, TVC. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 18/04/2006 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió

Canals d'emissió: K3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Muray, Jordi; Gol, Maria 

Resum: Sèrie de dibuixos animats protagonitzada per les tres bessones, anna, teresa i helena,
que miren pel·lícules de quan eren petites, amb els fets de la vida quotidiana dels infants d'arreu
del món, com ara menjar o no voler menjar unes farinetes, una nit d'insomni, aprendre a cordar-
se un botó, fer pipí a l'orinal ... 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Les tres bessones. Els contes contats

Títol obra adaptada: Els contes contats, anglès amb les tres bessones 

Nom autor obra original: CAPDEVILA, ROSER; CIRERA, EULÀLIA; BALLART,
ELISABET

Nom autor obra adaptada: Cirera, Eulàlia; Regueiro, Casilda 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2006

Forma de l'obra original: Contes 

Any de producció de l’obra adaptada: 2005

Format de l'obra adaptada: 40x13 

Número de pàgines de l'obra original: 48 

Gènere: Aventures. Infantil

Producció: CROMOSOMA, TVC. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 10/10/2005

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 
 
Canals d'emissió 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Hernández, Toni 

Resum: S’ha partit de la versió anglesa de la sèrie Les Tres Bessones. De cada episodi de mitja
hora se n’ha fet un treball exhaustiu per deixar-ne tan sols l’essència de la història però aquest
cop, en anglès. A més, s’ha tingut en compte que la part seleccionada tingués un estil simple i
directe. Dues persones nadiues, una d’anglesa i l’altra americana són els contecontistes,
narradors que van introduint explicacions del conte amb  molta expressivitat, i amb
construccions de llengua molt senzilla, per anar fent entenedora la història. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Les veus del Pamano 

Títol obra adaptada: Les veus del Pamano 

Nom autor obra original: CABRÉ, JAUME 

Nom autor obra adaptada: Barceló, Xesc; Cortés, Eduard 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2004

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2008

Format de l'obra adaptada: 2x90 

Número de pàgines de l'obra original: 697

Gènere: Drama 

Producció: Diagonal TV, Mallerich Films. TVC, TVE. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Güell, Lluís Maria 

Resum: Durant els temps difícils de després de la Guerra Civil espanyola, un mestre d'escola,
Oriol Fontelles, acompanyat de la seva dona, encinta, arriba a una petita i aparentment idíl·lica
comunitat del Pirineu català on, a poc a poc, es veurà embolicat en una doble vida que no es
descobrirà mai fins que, 50 anys més tard, una mestra d'escola troba el seu diari secret entre les
ruïnes de l’antic col·legi. Intrigada pel seu contingut, es disposa a aclarir les veritables
circumstàncies de la vida i de la mort del seu autor. Descobrirà en el procés un camp de mines
sembrat amb l'amor, la por i l'engany. 

Informació addicional: Les veus del Pamano  s'ha convertit, d'ençà de la seva publicació el
gener del 2004, en una de les novel·les catalanes més llegides, recomanades i difoses dels
darrers anys. A hores d'ara, l'extraordinària aventura personal d'Oriol Fontelles i Elisenda
Vilabrú, els afers de Tina Bros, la singularitat de Jaume Serrallac i el drama del Ventureta es
disposen a conquerir els lectors d'Europa. 
No s’ha emès ni a TVC ni a TVE (18/06/2009) 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Los mares del sur 

Títol obra adaptada: Els mars del sud 

Nom autor obra original: VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL 

Nom autor obra adaptada: Gerard Carre, Philippe Venault 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1978

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 2002  

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original: 216 

Gènere: Misteri. Suspens

Producció: Institut del Cinema Català, ARTE (França), Studio International (França),
Televisión de Galicia,Voz Audiovisual, TVC. Amb la col·laboració de l’ICIC.  

Data d'emissió 

Dia d'emissió

Horari d'emissió

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Venault, Philippe 

Resum: És la novel·la més popular de tota la sèrie Carvalho. El detectiu investiga el cas Stuart
Pedrell, un important home de negocis que apareix mort a ganivetades en un barri suburbial
barceloní quan tothom creia que feia un any que era de viatge a la Polinèsia. Per esbrinar el que
va fer durant aquell any Stuart Pedrell, Carvalho comença per conèixer la peculiar personalitat
de la víctima -les aficions intel•lectuals, l'obsessió per seguir els passos de Gauguin i anar-se'n
als mars del Sud, un insistent símbol de plenitud vital somniada-. Així, des de l'alta societat a
l'inframón dels suburbis, la novel•la traça un intens quadre de personatges i ambients que
reflecteix els conflictes personals i col•lectius del nostre país en el moment de la Transició. 

Informació addicional: Es va emetre el 09/07/04 a la cadena Arte, a les 20:45. 

Informació editorial / Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Maigret tend un piège 

Títol obra adaptada: El comissari Maigret: la trampa 

Nom autor obra original: SIMENON, GEORGES 

Nom autor obra adaptada: Castellitto, Sergio; Lusuardi, Nicola; Scardamaglia, Francesco 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1955

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 2005

Format de l'obra adaptada: 1x90

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: RTI, Alien, Telecinco, TVC, PCM (Prod. Cinem. Mediterráneo), GRUNDY
ITALIA. Amb la col·laboració de l'ICIC 

Data d'emissió: 13/8/2006 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 17:40:35 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 1,6 

Quota de pantalla: 9,1% 

Director/ realitzador: De Maria, Renato 

Resum: Maigret investiga una sèrie d'assassinats en què totes les víctimes són dones joves.
muestra un caso de un asesino en serie de mujeres en París. Al investigar, Maigret se encuentra
con varios curiosos personajes, tanto de clase baja como de más alta o de burgueses medios,
todos con sus traumas o ambiciones frustradas. Algo que Maigret, de estricto código moral pero
nada hipócrita, detesta. 

Informació addicional: Reemissió: 23/3/09, tarda. 158.00 espectadors. 10,1% 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Mecanoscrit del segon origen 

Títol obra adaptada: Mecanoscrit del segon origen
 
Nom autor obra original: DE PEDROLO, MANUEL 

Nom autor obra adaptada: Barceló, Xesc 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1974 

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1985

Format de l'obra adaptada: 7x 30 

Número de pàgines de l'obra original: 256 

Gènere: Ciència ficció

Producció: TV3

Data d'emissió: 29/12/1985 

Dia d'emissió: Diumenges

Horari d'emissió: 21:00

Canals d'emissio: TV3 

Audiència

Quota de pantalla

Director/ realitzador: Reguant, Ricard 

Resum: Adaptació de la novel·la homònima de Manuel de Pedrolo on es descriu la lluita per la
vida i l'esforç per autoeducar-se de dos joves, un noi i una noia, únics supervivents a la terra
després de la seva destrucció per unes mans extraterrestres. Es tracta de la primera sèrie de
ficció de producció pròpia, en la seva totalitat, de TV3. El capítol de presentació és un
reportatge realitzat per Ignasi Fariñas i Lluis Diumaró que inclou moments del rodatge i
entrevistes als protagonistes. 

Informació addicional: Es va reemetre durant els caps de setmana de l’estiu següent, del 23
d’agost al 17 d’octubre de 1987; els dissabtes a les 19:30 i els diumenges a les 20:00. Va tenir
molt poc seguiment del públic. 

Informació editorial És una de les obres més llegides de la literatura catalana, especialment a
la dècada dels 70.

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Mirall Trencat 

Títol obra adaptada: Mirall Trencat 

Nom autor obra original: RODOREDA, MERCÈ

Nom autor obra adaptada: Benet i Jornet, Josep Maria 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1974

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2001  

Format de l'obra adaptada: 13x50 

Número de pàgines de l'obra original: 388 

Gènere: Drama 

Producció: TVC, DIAGONAL TV, VIA DIGITAL. Amb la col·laboració del Departament de
Cultura.

Data d'emissió: 17/04/2002 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 635.000 

Quota de pantalla: 24,2% 

Director/ realitzador: Lara, Orestes 

Resum: Sèrie basada en la novel·la homònima de Mercè Rodoreda, és la història d'una casa i de
les tres generacions de la família que hi va viure. 

Informació addicional 

Informació editorial: Lectura prescriptiva de batxillerat Promocions 2008-2010, 2009-2011  

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: O Bosque De Levas 

Títol obra adaptada: El Bosc de Levas 

Nom autor obra original: ÁLVAREZ CÁCCAMO, A. 

Nom autor obra adaptada: Dobao, Antón; Lopo, Antón, 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2002

Forma de l'obra original 

Any de producció de l’obra adaptada: 2006 

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Comèdia, Drama 

Producció: Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Ficción Producciones, Xunta de
Galicia. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador 

Resum: La vida tranquil·la i rutinària de la Lucia, l'Albert i dels seus tres fills adolescents es
veu transformada amb la instal·lació a casa seva d'un espectre que respon al nom de Marcelo.
Republicà lluitador contra l'absolutisme borbònic, va ser executat a garrot i ara, tragicòmic, trist
i errant, és incapaç de morir fins que no rebi la mort justa per a un revolucionari: l'afusellament.
La família l'adopta i l'ajuda a consumar aquest fi digne. 

Informació addicional: No s’ha emès ni a TVC ni a TVG (18/06/2009). 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Peixos al desert 

Títol obra adaptada: Peixos al desert 

Nom autor obra original: AUBETS, ORIOL 

Nom autor obra adaptada: Aubets, Oriol; Pérez, Sergi 

Any de publicació editorial de l'obra original

Forma de l'obra original: Teatre 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007 

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Comèdia 

Producció: Fair Play Produccions S.L., Aurea Documentary, Pep Armengol, Televisió de
Catalunya. Amb la col·laboració de l’ICIC.

Data d'emissió: 10/02/2009 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 01:00

Canals d'emissió: C33 

Audiència: 8.000 

Quota de pantalla: 0,5% 

Director/ realitzador: Aubets, Oriol; Pérez,Sergi 

Resum: Al costat de la Nacional II. Al mig del desert. En un petit drugstore nocturn que té com
a veí una macrodiscoteca viu en Pablo amb la seva visitant perenne: l’Adu, la dj que punxa a
primera hora. En la rutina nocturna irromp, un curiós home, en Frank. Tot i l’ensurt inicial en
Frank s’instala a viure allà. 
 
Informació addicional: Es va emetre a la una de la matinada. 

Informació editorial 

Distribució audiovisual Forma part del projecte Més que un curt.



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Plou a Barcelona 

Títol obra adaptada: Plou a Barcelona 

Nom autor obra original: MIRÓ, PAU 

Nom autor obra adaptada: Miró, Pau; Mallol, Carles 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2004

Forma de l'obra original: Teatre 

Any de producció de l’obra adaptada: 2007

Format de l'obra adaptada: 1x75

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama

Producció: Fair Play Produccions, Aurea Documentary, Pep Armengol, Televisió de
Catalunya. Amb la col·laboració de l’ICIC. 

Data d'emissió: 20/01/2009 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 31.000 

Quota de pantalla: 1,9% 

Director/ realitzador 

Resum: Una prostituta interessada en Dant i que busca clients en els museus. Un proxeneta que
no para de menjar hamburgueses i bombons. I un client que cada nit desitja que es mori la seva
dona.
A les ciutats amb ports, els indrets de la marginalitat i els de la cultura oficial solen coincidir en
un mateix barri. A Plou a Barcelona, el triangle fràgil i obscur que composen els tres
personatges (una prostituta, el seu company proxeneta i un dels seus clients habituals) té com a
rerefons aquesta particular proximitat, tan pròpia del barri del Raval, entre els signes de la ciutat
oculta, els del consumisme globalitzador i els del món de l'''alta cultura''. 

Informació addicional Forma part del projecte Més que un curt.

Informació editorial / Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Quico el progre 

Títol obra adaptada: Quico 

Nom autor obra original: MARTIN, JOSE LUIS

Nom autor obra adaptada: Martin, José Luis; Ballabriga, Raquel; Sarrias, Mercè

Any de publicació editorial de l'obra original: 1988

Forma de l'obra original: Còmic 

Any de producció de l’obra adaptada: 1992 

Format de l'obra adaptada: 52x27 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Humor 

Producció: TVC/MAD TV 

Data d'emissió: 17/09/1992 – 18/03/1993 (Cap.1-26); 21/04/1994  - 20/06/1994 (Cap.27-
36);  22/01/1995 – 05/03/1995 (Cap.37-43); 24/08/1995 – 05/09/1995 (Cap.44-52)

Dia d'emissió: Dijous 

Horari d'emissió: 21:15

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Reguant, Ricard; Cortés, Eduard 

Resum: Sèrie d'humor basada en el personatge de Quico el progre creat per Jose Luis Martin als
anys 80. Quico s'ha fet gran i és Quico l'exprogre, un antiheroi que ha deixat de ser progressista
per a ser traddicionalista tant en l'aspecte personal com laboral. 

Informació addicional: 1a temporada: 13 capítols. Abans de ser estrenada, i vista la qualitat de
la primera entrega de 13 capítols, Televisió de Catalunya va decidir ampliar-ne la producció
amb 13 episodis més. 
Va guanyar el premi Ondas 1993 de ficció televisiva.

Informació editorial 

Distribució audiovisual 



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Quin curs el meu tercer! 

Títol obra adaptada: Quin curs el meu tercer! 

Nom autor obra original: VERGÉS, ORIOL 

Nom autor obra adaptada: Vergés, Oriol, Bellmunt, Francesc 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1986

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1994  

Format de l'obra adaptada: 1x90 

Número de pàgines de l'obra original: 133

Gènere: Aventures. Juvenil 

Producció: FAIR PLAY PRODUCCIONS, S.A. i TVC. Amb la col·laboració del Departament
de Cultura.

Data d'emissió: 09/10/1994 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió: 21:45

Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Pere Ferre, Ignasi 

Resum: A San Diego, California, en PERE MOLINS estudia C.O.U. perquè a Barcelona les
coses s’havien complicat molt. Els problemes se li havien anat encadenant de tal manera, que
els disset anys se li van fer estrets. Havia hagut de viure la separació dels seus pares i ara, des
dels Estats Units i per recomanació del seu professor de llengua, en Foques, escriu al seu diari
tot el que li va passar durant aquell tercer de BUP per superar aquesta etapa de la seva
adolescència. 

Informació addicional: Primera tvmovie que va produir TVC. 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Retrouver Sara 

Títol obra adaptada: Cal trobar la Sara 

Nom autor obra original: BRIN, FABIENNE 

Nom autor obra adaptada: Bonin, Laure, d'Anna, Claude 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2003

Forma de l'obra original 

Any de producció de l’obra adaptada: 2005 

Format de l'obra adaptada: 2x90 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama 

Producció: Institut del Cinema Català, Televisió de Catalunya, Barjac Production (França), BE-
Films (Bèlgica), France Television (França), RTBF (Bèlgica). Amb la col·laboració de l’ICIC. 

Data d'emissió: 07/09/2007 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió: 21:45

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 3,4 

Quota de pantalla: 11,9%

Director/ realitzador: d'Anna, Claude 

Resum: La vida feliç d'Armelle i Nadim es veu enterbolida per les diferències culturals, que
cada cop s'accentuen més, sotmetent Armelle a una rutina d'aïllament, culpabilització i càstigs
constants. Fins que, pres d'un atac de gelosia injustificada, Nadim desfigura el rostre d'Armelle i
fuig amb Sara, la filla d'ambdós. A partir d'aleshores, la vida d'Armelle només tindrà un
objectiu: retrobar Sara. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Rovelló

Títol obra adaptada: Rovelló
 
Nom autor obra original: VALLVERDÚ, JOSEP 

Nom autor obra adaptada: Penya, Josep 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1969 

Forma de l'obra original: Novel·la: narrativa infantil i juvenil 

Any de producció de l’obra adaptada: 1999  

Format de l'obra adaptada: 105x24 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Aventures. Juvenil 

Producció: TVC, D'Ocon Films, La Galera. Amb la col·laboració del Departament de Cultura.

Data d'emissió: 01/11/2000 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: C33; K3; TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: D'Ocon, Antoni; Luna, Víctor 

Resum: Sèrie de dibuixos animats, basats en la novel·la del clàssic infantil homònim de
l'escriptor Josep Vallverdú. El gosset "Rovelló" recorre una sèrie d'aventures en les que
descobreix un nou món. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Sabato, domenica e lunedi 

Títol obra adaptada: Dissabte, diumenge i dilluns 

Nom autor obra original: DE FILIPPO, EDUARDO 

Nom autor obra adaptada 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1959

Forma de l'obra original: Teatre

Any de producció de l’obra adaptada: 1989 

Format de l'obra adaptada: 4x50

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Comèdia 

Producció: Reteitalia, Silvio Berlusconi Communications, Facon Prod., Televisió de Catalunya.

Data d'emissió: 27/10/1991 – 24/11/1991

Dia d'emissió: Diumenges 

Horari d'emissió 
 
Canals d'emissió: TV3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Wertmüller, Lina 

Resum: Història d’amor i gelosia ambientada en una localitat napolitana als primers anys 30, en
plena època feixista. 
Protagonitzada per Luca De Filippo -el fill de l’autor-, Luciano De Crescenzo i Sofía Loren.
Una mini sèrie per al lluïment de Sofía Loren,  tant amb les parts de comèdia com amb el drama
de la mare que sota l’aparença de les rígides costums traddicionals amaga un gran cor. 

Informació addicional: En el format de llargmetratge va obtenir èxit i guardons internacionals. 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: “L’altra vida”, “Sang de la nostra sang”, “Convalescència”, “El joc”, “La
vida dolça”, “El desenllaç”, “Precisament parlàvem de tu”, a Si menges una llimona sense fer
ganyotes. “La màquina de fer pessigolles” a L’últim llibre de Sergi Pàmies. “Romeo i Julieta” a
La gran novel·la sobre Barcelona. 

Títol obra adaptada: Mà morta truca a la porta 

Nom autor obra original: PÀMIES, SERGI 

Nom autor obra adaptada: Obiols, Miquel 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2006 

Forma de l'obra original: Contes

Any de producció de l’obra adaptada: 2007

Format de l'obra adaptada: 1x85 

Número de pàgines de l'obra original: 142 

Gènere: Drama 

Producció: Diagonal Televisió, Ficción Producciones, TVC, TVG. Amb la col·laboració de
l’ICIC.

Data d'emissió: 22/11/2008 

Dia d'emissió: Dissabte 

Horari d'emissió: 22:15 

Canals d'emissió: C33 

Audiència: 77.000 

Quota de pantalla: 2,45% 

Director/ realitzador: Costafreda, Ramon 

Resum: Històries d'amor, de mort i de sexe que barregen realitat i ficció, mostrades amb ironia,
sarcasme i humor. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Teo

Títol obra adaptada: Teo
 
Nom autor obra original: DENOU, VIOLETA 

Nom autor obra adaptada 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1977

Forma de l'obra original: Contes 

Any de producció de l’obra adaptada: 1996

Format de l'obra adaptada: 45x7 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere Aventures. Infantil

Producció: BRB INTERNACIONAL, TVC. Amb la col·laboració del Departament de Cultura.

Data d'emissió: 16/09/1996 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió: C33; K3 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Biern Boyd, Claudi 

Resum: Sèrie de dibuixos animats protagonitzada per Teo, el seu germà petit Pau, el seu os de
peluix Rufus, i la resta de la família. Basada en els llibres de Violeta Denou. 

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: The Unforgiven 

Títol obra adaptada: La forastera 

Nom autor obra original: MACDONALD, PATRICIA 

Nom autor obra adaptada: Balazuc, Olivier 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1981

Forma de l'obra original: Novel·la

Any de producció de l’obra adaptada: 2006  

Format de l'obra adaptada: 1x91

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Policíac 

Producció: Diagonal Televisió, Televisió de Catalunya, Dune (França). Amb la col·laboració
de l’ICIC. 

Data d'emissió: 21/07/2007 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió: 23:45

Canals d'emissió: TV3 

Audiència: 103.000 

Quota de pantalla: 7,6% 

Director/ realitzador: Pinheiro, José

Resum: Una dona d'uns trenta anys, Marie Fraser, arriba a una petita illa del Midi francès on
l'han contractat com a periodista de la delegació local d'un important diari regional. Acollida
calorosament per l'equip del diari, Marie comença una nova vida. Tot i això, Marie sembla patir
una angoixa profunda, terrors irracionals i una manca de confiança en ella mateixa que complica
les seves relacions amb els habitants de l'illa. Quin obscur passat intenta ocultar? Dels records
despertats, d'estranyes coincidències, emergiran els problemes. Al costat de Pierre Levaillant, el
redactor en cap, Marie creu trobar una relació amorosa que la pot ajudar a trencar amb tanta
fatalitat i angoixa. Però no tothom se n'alegra; Melanie, una jove col·laboradora, manifesta una
evident gelosia. Els esdeveniments es precipitaran quan, després de la desaparició del director
del diari, Pierre també desapareix i se sospita de Marie. Els secrets sepultats surten sobtadament
a la superfície.

Informació addicional 

Informació editorial 

Distribució audiovisual: S’emet a France 2, amb data: 31-08-2007, a les 20.50h (18,1% share /
4.100.000 espectadors).



La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Uuuuh! 

Títol obra adaptada: El pallasso i el Führer 

Nom autor obra original: VÁZQUEZ, GERARD 

Nom autor obra adaptada: Vázquez, Gerard; Font, Joan; Cortés, Eduard 

Any de publicació editorial de l'obra original: 2005 

Forma de l'obra original: Teatre 

Any de producció de l’obra adaptada: 2006

Format de l'obra adaptada: 1x95 

Número de pàgines de l'obra original 

Gènere: Drama 

Producció: Benecé Produccions, Televisió de Catalunya. Amb la participació de l’ICIC i TVE. 

Data d'emissió: 07/06/2008 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió

Canals d'emissió 

Audiència: 3,7 

Quota de pantalla: 10,6% 

Director/ realitzador: Cortés, Eduard 

Resum: La pel·lícula passa al Berlín del 1944, en plena Segona Guerra Mundial. Charlie Rivel
fa tres anys que actua a la capital alemanya sota l’obligació de complir els contractes que té
signats amb els teatres berlinesos. El seu èxit és tan gran que s’ha convertit en una de les
estrelles més aclamades pel règim nazi, fins al punt que l’any 1944, durant una de les seves
actuacions, un agent de la Gestapo, Krauss, el “convida” a preparar una actuació per la festa
d’aniversari del Führer. La història es complica quan Krauss decideix que vol actuar amb
Charlie Rivel, i també ho fa algú que ha planejat un atemptat que pot canviar el curs de la
guerra. Charlie Rivel i el seu company d’escenari, Witzi, es veuen obligats a acceptar la
proposta. 
La peculiaritat i la força narrativa d’EL PALLASSO I EL FÜHRER prové de la història
mateixa, basada en un fet històric real protagonitzat per dos personatges carismàtics: Charlie
Rivel, el gran clown català, d’àmplia projecció internacional, i Adolf Hitler, un dels dictadors
més cruels de la història. 
Informació addicional 
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La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Un Amour Clair-Obscur 

Títol obra adaptada: Un amor clar-obscur 

Nom autor obra original: CODERC, CLAUDE
 
Nom autor obra adaptada: Cases, Ester; Debaisieux, Huguette; 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1994

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 1995  

Format de l'obra adaptada 

Número de pàgines de l'obra original

Gènere: Melodrama 

Producció: Hamster, ICC, TVC. 

Data d'emissió: 10/12/1996

Dia d'emissió 

Horari d'emissió
 
Canals d'emissió 

Audiència 

Quota de pantalla 

Director/ realitzador: Garay, Jesús 

Resum: Ambientada a Barcelona el 1990. Un accident de cotxe va deixar cec a Sebastià quan
tenia deu anys. Ara és un jove independent que lluita contra la seva discapacitat, destaca tocant
el violí i es presenta a un concurs nacional. 

Informació addicional 
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La producció televisiva d’adaptacions d’obres literàries a Televisió de Catalunya. 1983-2008 · Rosa Pons ·

Títol obra original: Zeru Horiek 

Títol obra adaptada: Aquells cels 

Nom autor obra original: ATXAGA, BERNARDO 

Nom autor obra adaptada: Goenaga, Aizpea 

Any de publicació editorial de l'obra original: 1995

Forma de l'obra original: Novel·la 

Any de producció de l’obra adaptada: 2005

Format de l'obra adaptada: 1x86 

Número de pàgines de l'obra original 141

Gènere: Drama

Producció: Factotum Barcelona, Televisió de Catalunya, Compañía Vasca de Audiovisuales.
Amb la col·laboració de l’ICIC.  

Data d'emissió: 30/07/2006 

Dia d'emissió 

Horari d'emissió 

Canals d'emissió 

Audiència: 1,5 

Quota de pantalla: 7,2%

Director/ realitzador 

Resum Tenia trenta-sis anys i havia passat l'última part de la seva vida a la presó". Així
comença aquesta pel·lícula i la novel·la en què es basa, Aquells cels, del reconegut novel·lista
basc Bernardo Atxaga. 
La Irene acaba de sortir de la presó. Ha estat indultada per penedir-se de la seva activitat com a
terrorista, tot i que fa aquesta tria sense el consentiment del grup terrorista al qual pertany
(suposadament ETA, malgrat que no s'esmenta en cap moment). 
La seva sortida de la presó és el començament d'una mena de road-movie que en descriu el
viatge físic, però també interior, cap a la ciutat natal, Sant Sebastià, i cap a un nou futur. La
història es narra per mitjà d'una sèrie de flashbacks que en revelen els somnis, les conviccions,
les amistats que deixa a la presó i el compromís polític, que no la deixa acceptar l'home que
estima. De tornada a casa, és víctima de la coerció policial, ja que dos policies se'n burlen.
Alhora, però, també es fa amiga d'unes monges i d'una dona, la solidaritat i la compassió de les
quals l'ajuden a trencar amb el passat i a tirar endavant. Tot i que el viatge de la Irene l'obligarà
a afrontar un futur incert i solitari, aquest serà un pas més cap a la llibertat real. 

Informació addicional 
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	... cuantos más comentarios genera una obra y durante más tiempo, más probabilidades tiene de sobrevivir a su época, puesto que le aseguran una permanente modernidad.12
	Resulta cuando menos digno de mención que la batalla del canon se libra de manera casi exclusiva en la literatura, con mínimas intervenciones de filósofos, científicos o políticos de nota. Como si de la literatura dependiera precisamente esa contestada identidad occidental, americana, femenina, afroamericana, gay o la que sea. (…)
	…todo ello en el horizonte de una cultura en la que la literatura culta o gran literatura está sometida a las presiones combinadas de la producción literaria de masas y de los medios audiovisuales, donde ya no reina el cine, sino la televisión (con una oferta cada vez más amplia y competitiva). (...) el problema del canon no se limita a los confines de lo estrictamente universitario, puesto que los desborda y se convierte, así, en un problema pedagógico (¿qué enseñar, por qué y para qué?) y, en última instancia, en un problema cultural, social y, por qué no, político, por su relación con la identidad cultural y la tradición nacional, claro que sí, que garantizan un pasado que esté a mano, que sea útil para reconocerse a sí mismo y como miembro de un colectivo. Todo ello suponiendo que se acepte que la literatura todavía tiene algo que ver con la sociedad y que ésta le conceda una cierta medida de utilidad.17

	En darrer terme és important constatar l’impuls donat a la ficció televisiva amb les sèries d’alguns canals de pagament americans. Aquestes produccions han aconseguit innovar en la narració i en el llenguatge, creant uns productes de gran qualitat que fidelitzen les audiències de tal manera que un projecte de sèrie es pot allargar més de sis temporades. La majoria són sèries originals. A la introducció de The contemporary television series69, Luzy Mazdon introdueix el fenomen anomenat “Nova Ficció Televisiva”:
	Fa uns deu anys, al mateix temps que la televisió es llançava a la lluita per l’audiència amb els realities i el periodisme televisiu quedava en mans de les demandes del mercat (de l’espectacle), les sèries feien un tomb cap a la innovació i la qualitat. La crítica americana sempre havia recriminat falta de qualitat i integritat a la ficció, en comparació amb la producció anglesa. Ara és als Estats Units d’Amèrica on s’ha liderat aquest canvi. Les sèries contemporànies no només tenen qualitat, sinó èxit de crítica i de públic. Són una resposta de la indústria televisiva a la cinematogràfica que ha aconseguit que les sèries es percebin com a estalvi de diners, creació d’identitat del canal i estabilitat de l’audiència.
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