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“Les telenovel·les rebaixen la
realitat, que és més crua”

“Fa 15 anys no ens imaginàvem veure sèries no americanes”
Vicenç Relats

BARCELONA

El dramaturg Josep M. Benet i
Jornet, pare de les telenovel·les
que amb tant d’èxit ha impul-
sat Televisió de Catalunya des
de la dècada dels 90 –autor de
Poble Nou, Rosa, Nissaga de poder,
Laberint d’ombres i Nissaga, l’he-
rència– reflexiona en aquesta
entrevista al voltant d’aquest gè-
nere televisiu, sobre el seu tre-
ball recent a El cor de la ciutat i
l’actual a Ventdelplà.
V.R.: Ha estat el responsable de la
‘bíblia’ (les directrius argumentals)
d’‘El cor de la ciutat’ d’aquesta
temporada i és l’autor de
‘Ventdelplà’, una ficció urbana i
una de rural. ¿Són gaire diferents
les històries que puguin passar en
aquests dos mons?
J.M.B.: Fonamentalment
canvia l’escenari. No és el
mateix sortir de casa i
trobar-te un bosc o una
granja de porcs que travessar
el carrer Balmes. En un
poble com Ventdelplà, de
menys de 2.000 habitants, es
coneix tothom i a ciutat no.
Amb tot, les diferències
s’han reduït molt, perquè
Catalunya és com una ciutat
amb jardins. Avui es pot
anar de Ventdelplà a
Barcelona en una hora i fins
i tot s’hi podria treballar.
Fins fa 25 anys els costums
eren molt diferents a la
ciutat que als pobles i avui
no. L’obertura mental de la
gent és la mateixa. Aquests
dos mons donen molt, però
tots els mons donen per a
molt... D’El cor de la ciutat
n’he dirigit la bíblia de la
temporada que ara acaba,
però és en Manel Bonany qui
realment n’ha estat el
responsable. El meu pas per
la sèrie ha estat molt lleu...
V.R.: Però la ‘bíblia’ és sagrada...
J.M.B.: Sí, la bíblia ho marca
tot, és sagrada, per això es
diu bíblia. A vegades se’n pot
treure alguna cosa que no
funciona, fer un canvi per
un actor que ha de plegar...,
però, en principi, quan es
comencen a escriure els
capítols d’una temporada se
sap exactament com acabarà
al juliol. No hi ha res
improvisat. Del previst
aquesta temporada s’hi han
fet alguns canvis a la part
final per enllaçar-la amb els
canvis molt grans que s’hi
han d’introduir la
temporada que ve, amb una
nova bíblia amb la qual no
tinc res a veure. Tinc poca
cosa a dir d’El cor de la ciutat...
S’hi han mantingut les grans

idees previstes, com ara que
hi hauria un violador.
V.R.: Aquest ha estat un fet
notable, perquè hi ha hagut
quatre violacions. ¿Era un reflex
de la violència de gènere?
J.M.B.: Sí, quatre violacions, a
part de les que no es veien,
que passaven fora del barri...
A aquestes sèries catalanes,
des de Poble Nou, sempre s’ha
procurat que reflectissin
problemes i situacions que
passaven a la societat en què
vivim. Sempre s’intenta
donar una informació a un
públic ampli sobre punts de
vista que creiem que s’han
d’explicar, des de malalties
diverses a problemes socials.
V.R.: ¿Fins a quin punt la
sensibilització social és un
objectiu d’una sèrie?
J.M.B.: La primera cosa que ha
de fer una sèrie és fer que la
gent s’ho passi bé, explicar
una història que a la gent li
agradi. Una història pot ser
més antiga o més moderna,
però pots explicar una
realitat social viva, amb totes
les passions i enigmes.
V.R.: ¿Les sèries van al davant, al
darrere o al costat de la societat?
J.M.B.: Això ho han de dir els
sociòlegs més que nosaltres.
Amb tot, a vegades hem anat
una mica per davant. A Poble
Nou, per exemple, vam dir de

posar un tiet que fos
homosexual i ho va
descobrir un nebot seu al
cap d’unes setmanes. En un
primer moment, sense dir
mai que no, TV3 va tenir
por. Això vol dir que potser
vam anar una mica més
enllà del que TV3 esperava.
Però la por els va passar de
seguida, perquè van fer un
estudi d’opinió per saber
com es valorava la qüestió i
la resposta va ser tan
favorable que no van dubtar
gens. Em fa la impressió que
a TV3 hi ha menys mitjans,
perquè hi ha menys diners
que a les teles estatals, però
hi ha més llibertat a l’hora
de tractar segons què.
V.R.: A ‘Ventdelplà’ va ser molt
sonada aquella contaminació
per purins, protestada pels
productors de porcí. Com va
veure el cas?
J.M.B: Jo tinc una caseta en
un poble on no bevem aigua
de l’aixeta i on sentim la
pudor dels purins. Què
m’han d’explicar? Entenc
que als productors de porcí
no els agradés, però vam
anar amb guants de seda.
Perquè a Ventdelplà era un
home que no ho feia
expressament i avisava de
seguida i intentava amagar-
ho. I, en canvi, aquestes
coses passen de manera
sistemàtica i no es pot dir el
contrari. També van sortir
els ecologistes a dir que això
passava contínuament. El
que tenen de bo aquestes
sèries és que tenen un públic
molt ampli i l’efecte que
tenen en la societat és
curiós...
V.R.: ¿Poden tenir tanta o més

incidència que les
notícies reals?
J.M.B.: Això no ho sé dir, però
en un moment determinat
realment poden tenir molta
incidència. L’últim capítol
d’aquesta setmana a Ventdel
plà l’hem acabat amb un
accident de trànsit de joves
que van de copes perquè, per
desgràcia, és una cosa terrible
que passa cada estiu i hi hem
volgut incidir.
V.R.: ¿O sigui que són sèries reals
com la vida mateixa?
J.M.B.: Totes les coses que hi
passen són coses que passen a
la vida, però aquí n’hi passen
més de les que toquen. Hi ha
una acumulació de material
dramàtic que normalment a
la vida es dóna més esponjat.
Amb tot, el que més sovint
fan les telenovel·les és
rebaixar la realitat, que és
més crua.
V.R.: Segur?
J.M.B.: Sí, i molt. Per exemple,
a Ventdelpla, l’home que
agredeix la seva dona només
li dóna un parell de
plantufades, que és molt i és
per anar-se’n i per quedar
afectada psicològicament.
Però en molts casos els
maltractaments són molt
més greus i els marits les
maten o els claven pallisses
brutals que acaben a
l’hospital. Rebaixem
moltíssim la realitat. Jo
hauria volgut anar un pèl
més enllà i em van dir que
no, però la realitat és més
crua i més bèstia que
qualsevol telenovel·la.
V.R.: ‘Ventdelpla’, que s’havia
d’acabar aquest juliol, continua
la pròxima temporada. Com?
J.M.B.: Continuarà només una

temporada més, perquè una
sèrie com aquesta, amb un
nivell d’actors com els que
té, amb molts compromisos,
no es pot allargar més,
perquè no poden aguantar
més temps. Hem sabut amb
poc temps que s’havia
d’allargar i ara estem
elaborant uns 90 capítols
més per a tota la temporada
que ve. N’està elaborant la
bíblia en Jaume Cabré.
Haurem d’obrir línies
dramàtiques noves,
respectant al màxim el que
hi havia previst al principi,
perquè hi ha unes
expectatives creades en els
espectadors que s’han de
complir. En aquests capítols
finals ja hem obert alguna
porta, perquè l’accident d’un
grup de joves en sortir de la
discoteca permetrà obrir
tota una línia, en què els
joves tindran més
protagonisme.
V.R.: Des que TV3 les va
popularitzar, hi ha hagut un boom
de sèries a les teles estatals. ¿Hi ha
un estil català propi?
J.M.B.: No per parlar d’un estil
millor ni pitjor, perquè hi ha
sèries espanyoles molt
bones, però sí que hi ha un
estil català, perquè el
sistema de fer sèries ens el
vam inventar aquí i hem
dissenyat com s’ha de dur la
factoria. I assenyalar a les
sèries qüestions reals sobre
problemes socials o de
memòria històrica es fa més
aquí que a la resta de l’Estat.
Hi va haver el Cuéntame, però
no deixava de ser nascut de
Temps de silenci, d’en Rodolf
Sirera, de TV3 i Diagonal TV.
V.R.: ¿Per què, en general,
enganxen tant aquestes sèries?
J.M.B.: És curiós, perquè han
enganxat, quan fa 15 anys no
ens imaginàvem –era
impossible– que es poguessin
veure sèries i produccions de
ficció no americanes. En
canvi, avui les sèries
americanes no tenen
acceptació, excepte CSI, que
està francament bé. Aquest és
un fenomen nou que passa a
tot Europa. Als americans el
mercat europeu els ha fallat.
A la gent li agraden els
paisatges i la manera de fer
més propers. Ara l’ofici de
guionista és emergent i fins i
tot es fan cursos de
guionatge, però són
artificials. El guionista el
bàsic que ha de fer és llegir
molt i tenir passió per
l’escriptura. Per això els
millors guionistes de TV són
els que són autors de teatre.

“A TV3 hi ha
menys mitjans que

a les televisions
estatals però més

llibertat per tractar
segons què”
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