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El dramaturg dirigirà l'elaboració de la 'bíblia' de la temporada 2004-2005

Benet i Jornet s'incorpora a l'equip de guionatge d''El cor de la ciutat'

Òscar Montferrer
BARCELONA

El dramaturg Josep Maria Benet i Jornet s'incorpora a l'equip de guionatge de la telenovel·la de
TV3 'El cor de la ciutat', que ja té garantida l'emissió durant la temporada 2004-2005.

Benet i Jornet, que va estrenar l'any passat Això a un fill no se li fa i L'habitació del nen a les sales
barcelonines Teatreneu i Teatre Lliure, lidera l'equip de guionistes que ara ja està treballant en
l'elaboració de la bíblia, mot amb què s'anomena, en argot professional, el text que marca les línies
mestres de la narració d'una producció audiovisual.
Benet i Jornet, que ja té experiència directa en el procés de creació de trames per a telenovel·les -va
prendre part de manera notable en les produccions de Televisió de Catalunya Poble Nou, Nissaga de
poder i Laberint d'ombres-, "fa de cap de colla", en paraules dels responsables del departament de
Dramàtics de la televisió pública catalana.
Això comporta que el dramaturg exerceix com a director, en certa manera, del procés d'establiment de
línies argumentals en què també prenen part els guionistes Manel Bonany i Pau Sieiro.
Redactar la 'bíblia'
La intervenció de Benet i Jornet en la telenovel·la que s'ha convertit en la més llarga de totes les que ha
produït TVC -es va estrenar l'11 de setembre de l'anu 2000- té a veure amb la redacció de la bíblia i es
preveu que, un cop enllestida, el dramaturg se'n desvinculi. La tasca de desenvolupar aquest text
mestre durant la temporada 2004-2005 recaurà, en el seu moment, en Bonany i Sieiro, que faran les
trames del dia a dia, que són les que arribaran a la petita pantalla.
Es dóna el cas que la guionista Pau Sieiro ha estat vinculada al guionatge d'El cor de la ciutat des de
l'arrencada del projecte, situació amb què els responsables de la telenovel·la pretenen garantir el
manteniment de la continuïtat del to de la producció, que té com a característiques pròpies la voluntat de
narrar històries realistes i la de buscar la identificació entre els personatges i els teleespectadors.
El cor de la ciutat -un èxit d'audiència autèntic tant pel que fa al volum de seguidors com a la fidelitat
que han generat la norantena llarga de personatges que hi intervenen- va saldar les emissions del 2003
amb una quota de pantalla del 44,4 per cent i amb un registre d'audiència màxima de 923.000
teleespectadors aconseguit el 21 d'abril.
Pel que fa a les dades de l'any actual, els episodis emesos fins dimarts passat han obtingut una quota
de pantalla del 42,3 per cent i el més vist ha estat del 7 de gener, amb 920.000 teleespectadors.

Xavier Carrion / ARXIU (/ Josep Maria Benet i Jornet entra en l'equip de responsables de la telenovel·la de TV3.
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