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DOLÇ I AGRE: DÈFICITS I ESPERANCES
PER L’AUDIOVISUAL VALENCIÀ

Enric Castelló

A PRIMAVERA PASSADA ENS VAM ASSABENTAR 
que Albert Sánchez Piñol havia arribat a un acord amb 
Brutal Media per tal d’adaptar Victus. Barcelona 1714 
(2012) al cinema. El mateix Piñol treballa en l’adaptació 
a la gran pantalla de la seua novel·la més important. La 
productora comandada per Raimon Masllorens també ha 
adquirit els drets de Laia (1932), de Salvador Espriu, i de 

la novel·la de l’escriptor de best-sellers Noah Gordon, El celler (2007), 
ambientada al segle xIx i que explica una història al voltant de l’activi-
tat vinícola entre Llengua d’Oc i Catalunya. Són tres projectes engres-
cadors que es concretaran durant els anys 2013 i 2014 i situaran tres 
relats a les sales que, d’una forma o una altra, se centren en Catalunya. 

És curiós que tots tres estiguen enca pçalats per Brutal Media, pro-
ductora que l’any passat va realitzar un excepcional treball amb la mini-
sèrie en dos lliuraments Tornarem (2012), premi Iris a la Millor Ficció 
Autonòmica i Gaudí a la millor pel·lícula per televisió. El teixit produc-
tiu català encara no s’ha adonat de la gran potencialitat que té la seua 
literatura, en quantitat i qualitat, com a base per a la creació audiovisu-
al. Però les coses estan canviant i les iniciatives parteixen cada vegada 
més de totes parts.

Catalunya encara un moment dolç de les adaptacions literàries al 
cinema, tant d’obres d’autors catalans com d’altres històries on el ter-
ritori, la història o la cultura propis tenen protagonisme. El triangle 
literatura-cinema-televisió funciona, gràcies també a l’impuls de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que per mitjà de Televi-
sió de Catalunya exerceix la promoció de la indústria pròpia. El sector 
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audiovisual (cinema, televisió i ràdio) ocupava l’any 2009 unes tretze 
mil persones a Catalunya, mentre que el 2010 al voltant d’una tercera 
part de la producció i coproducció de cinema de l’Estat era catalana.1 

La indústria audiovisual catalana travessa una profunda crisi, però 
també s’estan aprofitant esquerdes, reinventant-se formes d’existir i 
crear, adaptant les produccions a pressupostos petits, buscant noves ma-
neres d’encarar la feina. El cinema de producció pròpia va resistir força 
l’etapa 2006-2010. No està sent fàcil encarar una situació dramàtica 
però un dels revulsius ha estat justament el centrament o el viratge cap 
a històries arrelades al territori, cap al cinema d’autor, cap a les adap-
tacions literàries... tot buscant la complicitat d’un públic que assisteix 
a les sales, adquireix DVD o lloga pel·lícules per Internet si el que se li 
ofereix paga la pena. 

El 2010 es van arribar a produir o coproduir a Catalunya gairebé un 
centenar de pel·lícules, 1,8 milions d’espectadors van anar al cinema 
per veure aquests films que van recaptar gairebé 12 milions d’euros.2 
Tota aquesta tasca de producció i creació artística no ha estat un bolet 
eixit d’un dia per un altre i cal entendre-la en el seu context cultural, so-
cial i nacional. L’audiència catalana respon exigint bones històries, però 
també per convenciment i compromís amb el teixit cultural del país en 
un moment políticament convuls.

Una prova d’aquesta implicació de la societat amb el sector cultural 
i específicament cinematogràfic han estat les experiències de crowdfun-
ding per a diversos projectes audiovisuals. Especialment remarcable 
és el que va impulsar la directora de cinema Isona Passola per al film 
L’endemà a través de la plataforma de Verkami. El documental, que in-
tentarà explicar com serà una Catalunya l’endemà de la independència, 
necessitava 600.000 euros de pressupost. La campanya de microme-
cenatge va ser un èxit absolut i va recollir uns 350.000 euros a través 
d’uns 7.000 donants. Es va convertir així en el projecte de crowdfun-
ding més exitós a Europa i un dels cinc del món amb més recaptació.3

Pel que fa a les adaptacions recents al cinema o en format minisèrie 
televisiva han estat bastant reeixides. L’any 2010 s’estrenà al Festival 
de Sant Sebastià Pa Negre (Agustí Villaronga), amb una boníssima 
acollida per part de la crítica i del públic. La cinta adaptà al cinema la 
1Font: http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eac10.pdf, 
consultada el 3 de setembre de 2013.
2 Font: http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/ICIC/Documents Arxiu%20
ICIC/ICIC_fulleto_2011_cat.pdf, consultada el 3 de setembre de 2013.
3 Font: http://www.ara.cat/cultura/Lendema-dIsona-Passola-reuneix-microfinanca-
ment_0_884311718.html, consultada el 5 de setembre de 2013.
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novel·la d’Emili Teixidor (2003) i va guanyar nou Goya i tretze Gaudí; 
va ser la primera pel·lícula rodada en català en competir en la cursa pels 
Oscar. L’any anterior TV3 va estrenar Les veus del Pamano (Lluís M. 
Güell), adaptada de la novel·la de Jaume Cabré. La minisèrie en dos 
lliuraments va obtenir un 21,3% de quota de pantalla i una audiència 
mitjana de 667.000 espectadors.

Sembla que en els darrers cinc anys la producció televisiva i cinema-
togràfica a Catalunya va girant la vista més decididament cap als escrip-
tors i escriptores que han donat algunes de les obres més importants de 
la literatura recent. Però, des dels inicis, la producció de ficció seriada 
de TV3 ha anat de la mà de la relació amb els escriptors de teatre i de 
ficció que van participar de forma més central o lateral en la creació i el 
guionatge d’històries per la pantalla. Entre els escriptors i dramaturgs 
de més renom que han fet possible aquest encontre hi ha el mateix Jau-
me Cabré (La granja, 1989; Estació d’enllaç, 1994), Josep M. Benet i 
Jornet (Poble Nou, 1994; Nissaga de poder, 1996); Sergi Belbel (Se-
crets de família, 1995), Jordi Galceran (El cor de la ciutat, 2000), Maria 
Mercè Roca (Secrets de família, 1995) o Maria Jaén (Sitges, 1996; El 
cor de la ciutat, 2000), etc. 

El pas d’escriptors de ficció i dramaturgs per la televisió ha estat 
enriquidor en ambdós sentits. Els personatges a la pantalla han guanyat 
profunditat psicològica, les trames han estat força polièdriques, hi ha 
hagut una preocupació en el text. La qualitat literària de la televisió de 
ficció catalana, en comparació a d’altres experiències, ha suplit en certa 
forma la mancança pressupostària que ha patit històricament la produc-
ció. També ha guanyat la llengua de la televisió, la riquesa expressiva i 
l’exigència del respecte a la narrativa proposada pels creadors. A Cata-
lunya sempre hi ha hagut una preocupació que a la tele “es parle bé”, a 
vegades fins i tot convertida en dèria.

Per suposat, el desenvolupament dels capítols i el guionatge estan 
a mans de molts altres professionals, escriptors menys coneguts, di-
aloguistes, etc., no depèn només dels creadors: l’engranatge televisiu 
és certament complex i col·lectiu. Però el fet d’haver pogut involucrar 
creadors literaris de talla ha estat una de les marques de la televisió i 
l’audiovisual català en general, i tots han sortit millorats.

De retruc, la literatura catalana s’ha enriquit del pas d’alguns 
d’aquests escriptors per la televisió i el cinema. Quan un autor escriu 
per televisió o pel cinema ha de tenir present com “es veurà” la pàgi-
na, com “s’escoltarà” el diàleg. És un canvi psicològic creatiu que té 
implicacions directes en el plantejament literari. Alguns dels escriptors 
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catalans esmentats i d’altres acaben traslladant part d’aquest esquema 
mental en certs passatges de les obres. El resultat és que a alguns llibres 
trobem paràgrafs amb una força visual molt cinematogràfica o amb un 
ritme narratiu propi de la televisió. 

El benefici, com diem, és recíproc. Quan l’any 2009 TV3 va estrenar 
Les veus del Pamano, la novel·la de Cabré havia estat tot un èxit literari 
en vendes i en crítica (Premi Crítica 2005 i èxit a la Fira de Frankfurt). 
A més, era una novel·la traduïda a múltiples idiomes (inclosos el caste-
llà, el francès o l’alemany). Per tant, Lluís M. Güell i el tàndem de gui-
onistes d’Eduard Cortés i Xesc Barceló partien d’una obra de qualitat 
literària indiscutible que a més era un èxit de vendes. Però, a banda, cal 
dir que també el llibre es va veure de nou promocionat en el cas d’un 
autor excepcional, en llengua catalana, que ven centenars de milers 
d’exemplars. El context cultural català és molt interessant: una novel·la 
com Jo confesso va vendre 12.000 exemplars en només 12 dies;4 ara la 
productora Diagonal TV treballa en una adaptació a la ficció d’aquest 
èxit literari.

Els vincles entre cinema, televisió i literatura tenen un bon historial 
en el context català. Només per fixar-nos en l’àmbit televisiu, Benet i 
Jornet va adaptar la novel·la de Mercè Rodoreda Mirall trencat (1974) 
l’any 2001 en una sèrie de 13 capítols de 50 minuts, tot un repte cre-
atiu i televisiu. L’any 2000 el canal català també va adaptar una altra 
obra literària en la minisèrie de quatre capítols Andorra, entre el torb 
i la Gespapo, portada a la pantalla per Lluís Maria Güell i basada en 
la novel·la de Francesc Viadiu (1974). Aquestes i d’altres experiències 
d’adaptació literària, ja siga en sèries, mini-sèries o telefilms, han estat 
una escola i un viver de relacions entre escriptors, agents literaris, gui-
onistes, realitzadors, directius televisius, productors, etc.

Per altra banda, i més enllà de les adaptacions concretes i habituals, 
el sector audiovisual ha estat sensible a la tradició literària de Cata-
lunya. En moltes produccions televisives i cinematogràfiques és fàcil 
identificar influències d’autors catalans o d’obres específiques. Per po-
sar un exemple recent, Tornarem (2012) té connexions amb la tradició 
literària sobre l’exili republicà en autors com Xavier Berenguel, Avel-
lí Artís Gener o Joan Sales. Però a la històrica sèrie Temps de silenci 
(2001) –en què participà el dramaturg valencià Rodolf Sirera–, podem 
entreveure també un to proper a la literatura de postguerra de Mercè 
Rodoreda.
4 Font: http://www.lavanguardia.com/libros/20110913/54215179836/jaume-cabre-
vende-en-doce-dias-12-000-ejemplares-de-jo-confesso.html, darrer accés 6 de se-
tembre de 2013.
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A més a més, la producció de Televisió de Catalunya ha estat atenta 
als mites històrics i literaris. Aquesta història va començar potser amb 
Arnau (1994), sèrie dirigida i dissenyada per Lluís Maria Güell que 
dóna vida al mite del Comte Arnau. Coproduïda per Ovideo, aquesta 
minisèrie de cinc capítols va comptar amb un pressupost modest per 
ser una producció històrica i va ser catalogada com la primera super-
producció catalana, arribant a ser finalista a festivals de Nova York i 
Montecarlo l’any 1995. La sèrie recull aspectes de la història, la lite-
ratura i la cultura popular, com també ho farà la minisèrie Serrallonga 
(1998), dirigida per Esteve Rovira, o fins i tot Ermessenda (2001), diri-
gida també per Lluís Maria Güell. Totes aquestes sèries naveguen entre 
la història, el mite, la literatura, la llegenda i la cultura popular i han 
tingut un trasllat a la pantalla amb una molt bona acceptació de públic i 
una digna acollida crítica.

Fixant-nos en aquesta experiència catalana que lliga cinema, tele-
visió i literatura, què podríem aplicar els valencians? És evident que 
molts referents catalans són també nostres, però cal anar més enllà i 
buscar-los al País Valencià. Quins podrien servir per basar històries 
qualitativament ben adaptades a les pantalles i que tingueren un públic? 
Com es pot procedir per millorar les relacions entre la indústria cultu-
ral i la creació literària en valencià? Aquesta és una qüestió complexa 
i difícil de resoldre, més encara en un context en què una de les eines 
principals que hauria d’ajudar a això, Radiotelevisió Valenciana, està 
en un procés de desballestament després d’anys seguint un model de 
producció de ficció esquifit i mal encarat.

En primer lloc, no podem quedar-nos amb actituds derrotistes ni 
tampoc pretendre aplicar tal qual un model –el català– a una realitat 
–la valenciana– que no encaixaria per estructura social, econòmica i 
cultural. El viratge que als anys noranta va prendre la televisió valen-
ciana pel que fa a la política de producció televisiva va allunyar encara 
més el model de públic valencià del català. Actualment estem davant 
de dues realitats divergents. Si bé es impensable aplicar el model en el 
seu estat actual, cal treballar per aconseguir a mig termini els resultats 
que produeix aquesta política: promoció d’indústria audiovisual pròpia, 
potencialitat creativa, creació d’un públic avesat a la producció en clau 
valenciana, establiment de sinergies amb altres productes i països, etc.

València no ha fet tard per liderar un canvi. En primer lloc, si es 
volgués seguir aquest camí és molt probable que, si més no al principi, 
s’hagués de fer en col·laboració de productores pròpies i externes, ja 
foren ubicades a Madrid o a Barcelona, però sempre amb l’actitud d’ar-
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ribar a establir una indústria singular, alimentar un teixit creatiu al País 
i promoure una producció arrelada a la llengua i la cultura valencianes. 
Són condicionants necessaris si es vol construir quelcom consistent i 
amb sentit. Seria en aquest tipus de viratge que prendria també sentit un 
projecte com el de la Ciutat de la Llum. 

Calen recursos i l’audiovisual valencià ha de tenir més protagonis-
me en projectes de sèries com Els Borja (Fontana, 2011), que hauria 
pogut tenir més localitzacions a Xàtiva, Gandia o València, més actors 
propis, etc. Podria haver comptat amb experts com el mateix Joan Fran-
cesc Mira, qui va fer una agra crítica al resultat de la sèrie.5 El teixit 
creatiu valencià no pot deixar en mans d’altri l’adaptació de personat-
ges fonamentals per la història pròpia com van ser els Borja. Cal tenir 
professionals, creadors i productors, que s’involucren en aquest tipus 
de projectes i els facen seus, i els apropen a l’audiència. Les coproduc-
cions amb d’altres televisions europees són urgents i les productores 
valencianes han de jugar en aquesta divisió. Els partners cal buscar-los 
no només a Barcelona o a Madrid. Cal aixecar la vista com ho estan fent 
a d’altres regions europees perquè les produccions ben fetes poden tenir 
interés a Itàlia, al sud de França o a països sud-americans.6  

Un exemple d’aquest tipus de coproduccions ha estat la recent Enric 
IV (Baier, 2012), basada en la història del primer monarca Borbó, darrer 
Rei de Navarra i copríncep d’Andorra. Televisió de Catalunya va parti-
cipar en aquesta producció internacional, que també va emetre Euskal 
Telebista el 2012 amb el títol Enrique de Navarra. A la sèrie hi van tenir 
espai alguns actors catalans, com el popular Pep Antón Muñoz. A vega-
des l’estratègia és justament posar-se com un partner secundari en una 
producció molt cara o participar en determinats aspectes de la sèrie o 
telefilm per tal de poder participar també en la història. La sèrie, a més, 
és un exemple de que no sempre calen pressupostos desorbitats per fer 
una producció televisiva.

Un altre problema és que a València no s’ha aprofitat el llegat lite-
rari, i quan s’ha fet, s’han malmés ocasions històriques per fer cinema 
de qualitat. Un exemple d’això és el del film Tirant lo Blanc (Aranda, 
2006), que ostenta l’honor de ser la pel·lícula amb més nominacions als 
5 Mira, J. F. (2012) “Els Borja, l’horror, TV3”. El temps, 9 d’octubre 2012. Accessible 
on-line: http://www.joanfmira.info/articles/index.php?id=419, darrer accés 5 de setem-
bre de 2013.
6 En una conversa recent, una col·lega gal·lesa em comentava que la S4C està arribant a 
acords amb televisions daneses per vendre productes de ficció que, subtitulats o doblats, 
són emesos fora. Un exemple és la sèrie gal·lesa Hinterland’s (2013) venuda a una ca-
dena danesa recentment. Vegeu: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-20906436, dar-
rer accés. 
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premis Godoy 2006 (un guardó del públic per les pitjors pel·lícules es-
panyoles). És una llàstima tot plegat que les coses no es facen, i quan es 
fan, que es facen tan malament. Figures com el Tirant, però per què no, 
el seu creador Joanot Martorell, o Ausiàs March, podrien ser el centre 
de produccions audiovisuals engrescadores i de qualitat, amb partici-
pació de diversos països, i que dignificarien el llegat i la història dels 
valencians. Això, per no parlar de la figura de Jaume I, que encara no té 
una pel·lícula com cal. Si no la fem nosaltres, potser un dia veurem un 
James I en una superproducció de Hollywood replicat en un estereotip 
de cavaller de les croades.

No s’entén que figures com Lluís Vives o la València cortesana del 
segle xv hagen estat simplement ignorades per la producció audiovi-
sual; que no hi hagen accions d’impuls per part de les polítiques cultu-
rals o les corporacions públiques. En general, els personatges històrics 
i literaris valencians han estat absents de la producció televisiva i de 
cinema, i especialment els que tenen producció en valencià. No ha estat 
per exemple el cas de la rellevant figura de Vicente Blasco Ibáñez, les 
obres del qual van ser posades a la pantalla per Televisión Española 
amb el resultat de Cañas y barro (1978) o La Barraca (1979). Més tard, 
Canal 9 va participar en Blasco Ibáñez, la novela de su vida (García 
Berlanga, 1996), que va ser estrenada en televisió després de diverses 
controvèrsies pel seu pressupost i la poca promoció a nivell estatal.7 
Però més enllà del reportatge que va dedicar el programa “Dossiers” 
l’any 2001 (Entre l’oblit i la glòria), no trobem gaire més atenció a una 
de les figures valencianes amb més importància del segle passat. Dolç 
i agre: dèficits i esperances per l’audiovisual valencià han estat molt o 
totalment absents. 

Un altre exemple és el llegat literari d’Enric Valor, que va crear 
un univers propi al “Cicle de Cassana”, o que va recollir les populars 
Rondalles valencianes. Tot això ha estat desaprofitat, apartat i ignorat 
com a material d’interés audiovisual. També autors com Joan Francesc 
Mira, Martí Domínguez, Josep Lozano, Josep Piera, Isabel Clara-Simó, 
i molts d’altres que tenen obres que són certament adaptables tant al 
cinema com a la televisió o que podrien haver assessorat a nivell artís-
tic han restat massa apartats de la creació audiovisual. I hi ha algunes 
experiències puntuals com les adaptacions al cinema d’algunes obres de 
Ferran Torrent –fetes, per cert, pel català Francesc Bellmunt–, però en 
general podem afirmar que la presència d’autors valencians en el sec-

7 Font: http://elpais.com/diario/1998/02/25/radiotv/888361203_850215.html, consulta-
da el 9 de setembre de 2013.
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tor audiovisual és mínima. Finalment, haver donat l’esquena a figures 
com Vicent Andrés Estellés (tímidament atés aquest al reportatge de 
“Dossiers” titulat Poeta de Meravelles), Ovidi Montllor o Joan Fuster, 
és del tot inexplicable més enllà del raonament de pura discriminació 
ideològica.

Per acabar, hi ha perles específiques, poc conegudes, que poden 
esdevenir veritables guions tant de mini-sèries com de telefilms. Em 
referisc a obres com L’home manuscrit (2007), de Manuel Baixauli, 
que té el potencial per esdevenir un interessant telefilm d’intriga entre 
la metaliteratura i el thriller psicològic. O novel·les com La solsida 
(2000), de Rafael Arnal, que podrien inspirar perfectament una sèrie 
dramàtica en clau pròpia sobre els anys de la guerra i la postguerra que 
els valencians i valencianes veurien com a propers (esperem que en-
cara!). Per no parlar de la quantitat d’històries que apareixen a estudis 
locals o d’investigació acadèmica, com l’interessant cas dels valencians 
de la Marina Alta immigrants entre 1912 i 1920 a Nova York estudiat 
per Teresa Morell;8 una història apassionant que bé mereixeria un docu-
mental o una ficció ben produïda per la televisió pròpia. Esperem veure 
en breu quelcom al respecte.

Tota aquesta negligència es converteix, en la reiteració, en una opció 
política deliberada. Tot això no s’ha fet, però res no ens pot limitar a 
pensar que mai no es puga fer. Literatura i audiovisuals han d’anar de la 
mà i s’han d’enriquir mútuament. Hi ha tot un camí a València per re-
córrer en un moment en què la ingent oferta cinematogràfica i televisiva 
no comporta una riquesa i una pluralitat de punts de vista. És justament 
l’especificitat cultural, l’arrelament en el llegat literari i històric propi, 
la llengua pròpia, el que configura un nínxol possible. Sense aquesta 
especificitat, no hi ha horitzó, perquè una producció qualsevol es pot fer 
també a Madrid, Buenos Aires o Nova York, certament. Com sempre, la 
clau la té l’audiència, el públic, els ciutadans, que potser davant la solsi-
da d’un model que no funciona, tria finalment una via digna de consum 
cultural. Però això requereix de polítiques, de contextos, de vivers, i de 
facilitats per part de les institucions perquè la indústria cultural pròpia 
revife amb més força que mai i sense complexos. La feina no es fa en 
dos dies, però sempre estem a temps de posar-nos al tall.

8 Morell, Teresa (2012): Valencians a Nova York. El cas de la Marina Alta (1912-
1920). Edicions 96 i Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, Benissa.


