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INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest informe és fer una revisió de la producció de ficció televisiva seriada a Catalunya i 
a Espanya des del 2000 fins al moment actual, fent referència a la programació de les cadenes 
generalistes d’abast estatal TVE1, Antena 3, Cuatro, Telecinco i La Sexta, i l’autonòmica catalana, 
TV3.  

Per tal de reduir l’exploració d’aquest dens i complex panorama, s’emprarà l’índex de serialitat com a 
guia per fer una aproximació transversal.  

L’índex de serialitat en ficció correspon al nombre d’episodis per títol, i la seva aplicació dóna lloc a 
una distinció de formats, que el primer informe d’Eurofiction recull en presentar la metodologia 
aplicada inicialment per monitoritzar la ficció televisiva europea: 

Alt 
 
 
Baix 

 

Serials oberts 
Serials tancats (1) 
Sèries (més de 6 episodis) 
Minisèries (2 - 6 episodis) 
TV-movies, telefilms... (unitaris) 

 
[Adaptat i traduït de la definició de Format a M. Buonanno, 1998, pàg. 5] (2)  

La serialitat destaca unànimement com l’aspecte diferencial de la naturalesa de la ficció televisiva, 
en els estudis sobre l’adaptació del gènere de ficció al format, llenguatge i estructura del mitjà 
televisiu. Sovint lligada a la idea de repetició, esdevé un dels eixos sobre els quals es pot observar 
com la construcció textual i el llenguatge audiovisual de la ficció televisiva s’ha anat diferenciant dels 
llenguatges clàssics dels quals es considera hereva (dramàtic, literari i cinematogràfic, principalment) 
i, en certa mesura, els ha recreat en la seva adaptació.  

Ambdós trets, serialitat i repetició, remeten al conjunt de característiques de l’estructura del flux 
televisiu –fragments en contínua successió–, intrínseca del model de “neotelevisió” en tant que mitjà 
de comunicació modern amb un doble vessant industrial i cultural. La ficció televisiva, de fet, 
accentua la serialitat com a característica inherent pràcticament des dels seus inicis. 

La ficció televisiva seriada a Catalunya i Espanya 
Evolució histórica 
Anàlisi dels anys 2005 i 2006 a la televisió catalana 
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Evolució de l'index de serialitat en la ficció televisiva enpanyola 

 

Val la pena aclarir que el fet de no considerar aquí les altres variables i indicadors culturals que es 
fan servir en les investigacions d’Eurofiction en els mateixos termes, no implica que no es tinguin en 
compte en fer aquesta aproximació.  

Els informes anuals Eurofiction també aporten dades sobre la producció, l’emissió, la programació o 
l’audiència, i d’altres indicadors culturals propis de l’anàlisi textual, com l’entorn representat o els 
protagonistes, però que per la seva especificitat no són aspectes a incloure en aquest informe.  

De la mateixa manera convé justificar l’absència de la variable gènere com a criteri transversal per 
fer aquest recorregut per la ficció seriada. En aquest cas, cal remetre’s a la hibridació de gèneres 
com un dels efectes essencials del model de “neotelevisió” que suposa la liberalització del mercat 
televisiu a Europa, juntament amb l’espectacularització del discurs televisiu. La definició dels 
gèneres i subgèneres resulta a hores d’ara –si més no– complicada. Només cal observar l’extensa 
bibliografia que se n’ocupa al llarg dels darrers anys i constatar la convivència de diverses 
classificacions a Espanya i arreu, la falta d’acord i d’estabilitat de les definicions que s’evidencia 
quan hom surt dels gèneres clàssics –drama, comèdia i acció/crim–, o la simptomàticament gens 
clara diferenciació que les mateixes cadenes fan dels nous formats. (3)  

En tot cas, sí que apareixerà reiteradament al llarg del text una certa diferenciació entre drama i 
comèdia com a gèneres principals de la ficció televisiva seriada a Espanya, presents en totes les 
antologies del mitjà.  

La ficció televisiva seriada a Espanya del 2000 al 2008 

Baix índex de serialitat: minisèries i telefilms  

La producció de ficció en els orígens de la televisió es caracteritza per un baix índex de serialitat, 
que anirà incrementant-se conforme evolucioni el mitjà tant en aspectes productius com estètics. Les 
adaptacions literàries inicials i els dramàtics que manlleven de la literatura i el teatre els primers 
textos de la ficció televisiva i es configuren com la seva base de proves han desaparegut de la 
pantalla. El baix índex de serialitat de la ficció televisiva es manté, actualment, a través de les 
minisèries i els telefilms.  

Les adaptacions literàries o les biografies de personatges famosos en minisèries es consideren una 
aposta per la serialitat de baix índex amb tradició a TVE. (4) J. M. Baget (2001) situa l’època d’or de 
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les minisèries a partir del nomenament de Pilar Miró com a directora general de RTVE (1986), qui va 
potenciar el projecte de l’ens públic amb el Ministeri de Cultura i la indústria cinematogràfica. Per a 
l’historiador català es tractava d’una etapa que acaba quinze anys més tard per la crisi econòmica de 
RTVE, que havia reduït la presència de minisèries en la seva programació actual a uns “nivells 
testimonials” als inicis de la dècada actual. (5) 

Els informes del sector als inicis dels anys 2000 confirmen aquesta vigència mínima –en tant que 
presència escassa però d’èxit– de minisèries espanyoles. Aquests termes corroboren que, malgrat 
tot, TVE respecta la seva tradició, i hi afegeix, passada la dècada dels noranta, altres títols 
reconeguts, com El secreto de la porcelana (2000), Severo Ochoa (2001), Arroz y tartana (2003) o, 
més tard, Las cerezas del cementerio (2005).  

En resseguir la línia evolutiva d’aquestes produccions de ficció de baix índex de serialitat, s’arriba 
fins a l’apreciació que avui es manté sobre les minisèries com a referents de prestigi i d’identitat de 
les cadenes televisives i, especialment, de la pública estatal. Uns rols que es complementen amb la 
col•laboració de les televisions en les produccions cinematogràfiques. Charo Lacalle, investigadora 
d’Eurofiction a Espanya, es refereix a les minisèries com a format noble de producció pròpia, i aporta 
dades concretes sobre la seva vigència en les diferents cadenes en una retrospectiva sobre el 
període 1996-2001: 

“...la minisèrie de qualitat, coproduïda per amortir 
els costos i basada en esdeveniments reals 
(Padre Coraje) o adaptacions literàries (Des del 
balcó), constitueix, sense cap mena de dubte, un 
bon actiu per a les televisions europees 
necessitades de reafirmar la seva funció pública 
amb programes de qualitat, o deleroses d’assolir 
un target d’audiència més exigent, amb més 
poder adquisitiu.” 
 
(Quaderns del CAC, nov. 2002: 40-41) 

Tot i així, la tendència general de les darreres dècades ha estat la de reduir la producció de les grans 
sèries en suport cinematogràfic, que definien el model de ficció dominant a la televisió espanyola en 
èpoques anteriors, perquè no s’adeqüen a les noves lògiques de consum i programació de la 
televisió. Resten com a productes de prestigi, però deixen de ser exclusives de la televisió pública 
espanyola i es basen en fórmules de coproducció internacional o associada. 

El relleu ve principalment de les cadenes autonòmiques, especialment la catalana i la valenciana. 
Les produccions de Televisió de Catalunya a partir del 2000 generalment aconsegueixen bons 
resultats d’audiència, i solen ser coproduccions que fomenten la indústria audiovisual catalana, tot i 
que se’n qüestiona la rendibilitat estrictament econòmica pel seu alt cost de producció. Entre els 
títols cal fer referència a Andorra, entre el torb i la Gestapo, Mirall trencat, o les originals –on 
augmenta l’índex de contemporaneïtat a un present o passat més recent– com Maresme i La Mari.  
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Les emissores privades, Antena 3 i Telecinco, també introdueixen les seves pròpies minisèries a 
finals dels noranta (Camino de Santiago, 1999, o Carvalho, 1999, per exemple). Telecinco, que havia 
destacat per les grans coproduccions internacionals recollides sota el títol de “Grandes relatos”, (6) 
que recorden la tradició televisiva de Novelas, però serialitzat, declina aviat el seu interès per aquest 
tipus de produccions. Per la seva banda, a l’inici de la nova dècada dels 2000, Antena 3 fa un viratge 
cap a una línia de producció de minisèries basades en fets reals que sembla derivar cap a la instant 
tv-movie i suposa una clara variació de la temàtica habitual de les minisèries espanyoles. D’aquesta 
tendència també es fa ressò els darrers anys TVE. 

En efecte, sorgeixen, cada cop amb més força, títols originals que tendiran a apropar-se a la 
dramatització d’històries basades en fets reals de vigent actualitat, i minva el nombre de títols 
classificables com a minisèries literàries o biogràfiques, habituals dels guions dels vuitanta, basats 
en un gran treball de documentació històrica (Los desastres de la guerra al 1982, La huella del 
crimen al 1985, o Juncal al 1989).  

Antena 3, després de l’adaptació a tv-movies de la sèrie Policías, en el corazón de la calle, la 
temporada 2002-2003, va apostar, sense gran èxit, per aquest tipus de narrativa quasi reconstructiva 
d’afers públics actuals amb casos com el dels dos trànsfugues a les eleccions de la Comunidad de 
Madrid o l’esmentatPadre Coraje. La més recent és l’estrena en dos capítols de Futuro: 48 horas, 
que narra l’assassinat de l’edil del PP Miguel Ángel Blanco l’estiu de 1997 a mans d’ETA.  

En aquesta línia, el març de 2008 TVE va estrenar quatre capítols de la minisèrie sobre l’assassinat 
de l’alcalde de Fago el gener de 2007, i al juny darrer ha emès els dos capítols d’El caso 
Wanninkhof, sobre l’assassinat d’una jove a Màlaga el 1999 a mans del britànic Tony King i l’injust 
empresonament de Dolores Vázquez, polèmicament condemnada per un jurat popular. TVE i Antena 
3 semblen apostar per aquest tipus de minisèries amb projectes similars per als propers mesos: un 
basat en la trama de presumpta corrupció policial descoberta a Coslada aquest mateix any, i l’altre 
en l’assassinat de la nena Mari Luz Cortés a mans d’un pederasta en llibertat per un error judicial, 
respectivament. 

Com s’ha assenyalat, aquesta nova tipologia de minisèrie es podria contemplar com una nova 
temptativa en la línia de les denominades instant-movie americanes. Consensuada o no la 
denominació, el que sí és clar és com s’apropen cada cop més al model de les tv-movies 
americanes genuïnes: 

“Als Estats Units, les TVM han aconseguit un 
llenguatge propi basat en un tractament intimista 
dels temes, que permet exposar conflictes de 
repercussió social, sovint molt localistes, des de 
plantejaments progressistes o conservadors però 
sempre amb tendència al ‘consens’.” 
 
(Baget, 2001; traducció pròpia).  
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Les semblances les trobem, paradoxalment, per l’allunyament progressiu delsmodels tradicionals, 
quant a origen literari o dramàtic, de la factura de realització cinematogràfica, dels intèrprets i, 
òbviament, dels pressupostos amb què es treballen. I el que decanta l’audiència és la curiositat per 
una temàtica actual i no pas el tradicional reconeixement de qualitat d’aquest format.  

Tot i així, els telefilms (o tv-movies) (7) es diferencien de les minisèries per l’origen i per l’evolució. 
Per a M. Palacio (2001), no és fins a l’entrada de la democràcia que TVE va fer intents de 
potenciació d’aquest format, de manera discontínua i amb un retard acusat respecte a les altres 
televisions públiques europees (Alemanya, Itàlia i més tard Gran Bretanya, a través de Channel 
Four, 1982). I Baget (2001) apunta el final d’aquesta iniciativa de la televisió pública estatal en el fet 
de derivar la col·laboració amb la indústria cinematogràfica cap a les pel·lícules d’estrena a sala i 
posterior emissió televisiva, un sistema de precompra força estès a Europa. En observar les graelles 
de programació de la dècada actual, es fa palès com la producció de tv-moviesgenera interès 
principalment en les cadenes autonòmiques (FORTA) i continua sense ser una gran aposta per part 
de les estatals en termes similars (El castigo, amb guió original, o Los últimos días de Franco són 
alguns dels darrers títols d’Antena 3). Cal dir que, contràriament al seguiment acceptable que tenen 
les minisèries, les tv-movies no sempre aconsegueixen grans èxits d’audiència. D’entre les possibles 
raons, se n’apunten sovint algunes de tipus industrial, com l’escassa promoció, la difícil amortització 
dels costos i la manca d’un mercat d’exportació rendible, que diferencia clarament el cas espanyol 
del dels països capdavanters en producció de tv-movies. 

Per la seva banda, les cadenes autonòmiques, i molt especialment Televisió de Catalunya, han 
augmentat l’oferta de tv-movies progressivament durant els darrers anys. D’ençà de l’estrena (1993) 
de Quin curs el meu tercer!, primera tv-movie d’origen literari, es va mantenir la producció de dues a 
cinc estrenes per any, fins a arribar a dinou títols el 2001. I a partir del 2002, gràcies a unes 
polítiques públiques que aposten per la generació d’un teixit industrial amb les productores 
independents, la producció continuada de tv-movies es garanteix. Aleshores es va signar un conveni 
entre TVC i les associacions de productors audiovisuals, per a la coproducció mínima anual de 36 tv-
movies que, a banda dels mercats espanyol i internacional, veuen la llum al prime-time de TV3 els 
dimecres en l’espai Estrenes de TV3. (8)  

Les històries, els ambients, els personatges i els gèneres són d’allò més variat i potencien una 
creativitat molt diferent a la de les ficcions seriades. A tall d’exemple, es podrien citar dels primers 
anys de la dècada drames com Iris TV, Mònica, Joc i mentides o Fragments; thrillers com Germanes 
de sang, melodrames com Més enllà de les estrelles, comèdies romàntiques com Sincopat o Cala 
Reial, comèdia social com La vida aquí o Les filles de Mohamed, policíacs com cita mortal al 
Up&Down, d’acció i aventures com Cota Roja o El secret de La Belle de Mai, i fantàstic com Tempus 
Fugit o Invisibles.  

Malgrat tot, els resultats d’audiència són poc destacables i irregulars. L’informe de TVC, amb les 
darreres dades del 2006, sobre els telefilms emesos a partir del nou conveni amb les associacions 
de productors (2006-2009), situa només una de les estrenes per sobre del 15% de quota de pantalla 
(Art Heist, al mes  

de març). Fora de març i de juny les dades no arriben al 10%, ni pràcticament a una audiència 
mitjana del 4%.  



 http://www.upf.edu/depeca/opa/ 
 

6 
 

A banda dels aspectes propis del context de programació, s’observa a nivell temàtic que triomfen les 
trames d’intriga policial (Art Heist), drames familiars (Llibre de família, Més que germans), socials 
(Coses que passen) o amb clares referències a fets controvertits d’actualitat (El preu d’una Miss, 
Mobbing, Chapapote o no...). Les tendències semblen clares: es consolida el gust per la narrativa de 
ficció d’esdeveniments reals o fets plausibles tot just quan els formats de telerealitat semblen trobar 
un punt d’equilibri per sobreviure en unes graelles saturades per la ficció, pròpia i estrangera. 

Índex de serialitat mig i mig-alt: les sèries televisives  

L’eclosió de les sèries de producció pròpia espanyolaals noranta va desplaçar del prime-time nocturn 
les sèries de producció estrangera. Programades de dilluns a dijous, després dels informatius i amb 
una durada inicial d’una hora més trenta minuts de publicitat el 1995, van dominar la franja de 
màxima audiència conjuntament amb els programes d’entreteniment. La seva durada s’ha anat 
allargant conforme ha evolucionat la franja horària nocturna: ara s’inicien més tard, cap a les 22.30 h, 
amb avantsales de caire còmic o humorístic, i acaben pels volts de les dotze de la nit.  

Tot i que les anàlisis de la programació del 2002-2003 i els primers mesos del 2004 apuntaven a una 
revifada de la ficció televisiva pròpia que la situava en termes de paritat amb el període 1995-2000, 
(9) la seva proliferació, la ferotge competència directa entre les cadenes, atiada per la necessitat 
d’abastar públics cada cop més amplis, i l’esgotament de les trames i dels guionistes, sónalguns dels 
factors que analistes com P. Sangro i M. A. Huerta (2007) (10) apunten com a símptomes 
d’esgotament de la ficció televisiva espanyola. 

El 2005, segons aquests autors, només un 20% de les sèries espanyoles es consoliden. Cal veure, 
però, com s’han multiplicat les propostes de sèrie en deu anys, i tenir present que, malgrat els titulars 
que el 1995 va merèixer el renaixement de la ficció televisiva espanyola, parlàvem d’èxit a través 
d’un o dos títols per cadena sostinguts al llarg del temps en un prime-time nocturn en què la 
fragmentació de l’audiència no qüestionava el rendiment de la producció. (11) 

Superats els reajustaments i les crisis de les dues privades, la dècada del 2000 s’obre amb una 
competència directa i agressiva, que en l’oferta de prime-time es complica per a la ficció pròpia d’una 
banda, amb el fenomen Gran Hermano i el subsegüent cicle de la telerealitat com a fórmula 
d’entreteniment, i de l’altra, amb l’arribada d’una renovada ficció televisiva nord-americana que anirà 
progressivament recuperant espai al prime-time i segrestant gran part del públic més jove.  

El títol d’obligada referència aquí és CSI Las Vegas. S’estrena a Espanya la temporada 2002-2003, 
amb una audiència mitjana de més de 6 milions d’espectadors, i no només es manté com la sèrie 
més vista el 2005 (amb una mitjana de 4,7 milions), sinó que suposa el retorn amb força de la ficció 
televisiva estrangera al prime-time espanyol. 

Davant d’aquesta evolució, les cadenes generalistes estatals han actuat de manera força diversa pel 
que fa a la potenciació de la ficció televisiva pròpia, però mantenen un criteri comú: el de no deixar-
se endur per les sentències lapidàries cap a aquestes produccions i, per tant, no permetre que 
realities i sèries nord-americanes les desplacin de manera absoluta de les franges de màxima 
audiència. La seva aportació a la imatge de la cadena i el seu rendiment econòmico-industrial són 
raons de pes per no fer un pas enrere.  
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Es mantenen, amb molt bons resultats, les propostes del canvi de dècada últim, que obrien una nova 
via al relat familiar o de comunitat més o menys dramàtic, i arriben les produccions sobre col·lectius 
professionals (El comisario, Periodistas i Hospital Central a Telecinco, i Policías, en el corazón de la 
calle a Antena 3). El seu plantejament coral i l’estructura complexa de les seves narratives serials i 
episòdiques sobre relacions personals i casos sanitaris o policials permeten garantir d’una banda els 
vincles necessaris per assegurar una audiència fidel i, de l’altra, la suficient renovació temàtica de 
les trames episòdiques que l’ancoren a la realitat immediata del seu context de recepció.  

Telecinco, a excepció de Periodistas, manté l’emissió d’aquestes produccions veteranes, amb quinze 
temporades emeses (de 26 capítols) i un registre d’audiència segur, malgrat el deteriorament 
progressiu lògic i les conjuntures programàtiques canviants de cada curs. En canvi, Antena 3 va 
tancar la seva aposta policial el 2003, en el marc d’una reestructuració molt més àmplia que la va dur 
a iniciar un periple a la recerca d’una fórmula eficaç per fer-se un lloc en la ficció pròpia espanyola. 
De les sis estrenes del 2003, només Aquí no hay quien viva va renovar, que es va mantenir en 
antena fins a la reorganització de les relacions entre cadenes i productores, que al 2007 va portar el 
seu homònim La que se avecinaa Telecinco.  

La contraprogramació, la dificultat d’arribar a promocionar les estrenes en un panorama saturat de 
noves ofertes, la competència d’altres produccions alienes i la pressió per aconseguir en terminis 
massa curts un bon rendiment van col·laborar en la retirada de sèries dramàtiques com la 
professional Código fuego, la més juvenil London Street, i les apostes amb més possibilitats 
d’evolució, com Un lugar en el mundo o El Pantano, de les quals tan sols es van veure els primers 
capítols. Fins i tot, el promocionat retorn d’Antonio Mercero amb Manolito Gafotas va tancar la 
temporada amb un imparable descens que va impedir proclamar-ne la salvació. L’handicap per a 
Antena 3 era més gran que per a les altres dues cadenes, ja que només mantenia reeixidament al 
prime-time l’oferta de ficció seriada destinada al p úblic juvenil hereva de Compañeros (1998) i de 
Nada es para siempre (1999): el fenomen Un paso adelante (2002).  

Els anys següents suposen afegir més títols a aquesta llista de propostes fallides: El inquilino (2004), 
Casi perfectos (2004), el dramàtic judicial Lobos (2005), el fracàs destacat d’Ana Obregón amb Ellas 
y el sexo débil (2006), o de les comèdies Divinos (2006) i la recuperada Manolo y Benito 
Corporeision (2006), que no aconsegueixen assentar-se com ho van fer, durant un temps, Mis 
adorables vecinos (2004) i A tortas con la vida (2005). La seva aposta supervivent en aquesta difícil 
etapa és l’híbrid Los hombres de Paco (2005), que aconsegueix una segona oportunitat a la cadena i 
se suma a les sèries de referència –Un paso adelante i Aquí no hay quien viva– fins a l’arribada, ja el 
2007, de les ficcions que porten a parlar de renovació d’aquestes produccions a Antena 3. Es tracta 
de títols com la comèdia La familia Mata (2007) –potser la més continuista, amb la qual recupera dos 
actors de la ficció humorística de Telecinco, Escenas de matrimonio com a contrapartida per la 
pèrdua d’Aquí no hay quien viva–, la qüestionada pel seu alt cost però amb bona acceptació El 
síndrome de Ulises (2007) i, després de la incursió en la narrativa de suspens de Círculo Rojo 
(2007), la producció de reconeguda qualitat tant per la crítica com per l’audiència El internado 
(2007), amb intèrprets novells i veterans de prestigi com Amparo Baró.  

A aquests títols cal afegir la polèmica Física y Química (2007), ambientada en un institut, amb la qual 
consolida un nínxol de mercat molt atractiu per als anunciants, el dels adolescents, com ho va ser Un 
paso adelante en les sinergies amb el món de l’espectacle i les discogràfiques del fenomen UPA 
Dance. Mentrestant es preparen nous projectes per al prime-time, com el format adaptat de Doc 



 http://www.upf.edu/depeca/opa/ 
 

8 
 

Martin, el metge que comença una nova vida fora de la ciutat. Falta veure si el nou drama judicial de 
Javier Cámara, Lex (2008), sobreviu a la competència directa del tancament de Los Serrano, amb el 
que la mateixa productora (Globomedia) posa punt i final a la relació amb Telecinco.  

Però la cadena de Fuencarral no va quedar exempta del via crucis d’aquesta etapa d’esgotament i 
certa desafecció de l’audiència que ha patit la ficció espanyola als primers anys del 2000. De fet, 
aquests registres de fracassos es podien fer extensius a totes les cadenes d’abast estatal, incloses 
les de nova aparició.  

La diferència entre Antena 3 i Telecinco la marcava a inicis del anys 2000 únicament la pervivència 
de les seves pioneres sèries professionals, un èxit que no s’havia consolidat amb altres apostes 
malgrat la seva cuidada producció, com El grupo (2000) o l’altra ficció d’Emilio Aragón, Javier ya no 
vive solo (2002), que almenys va concloure la temporada. En matèria de sit-coms, Siete vidas (1999) 
només va trobar relleu, després d’un llarg recorregut a la cadena, en el seu spin-offAída (2005) que, 
a hores d’ara, esdevé la sèrie més vista de producció pròpia. (12)  

En el decurs dels darrers anys, Telecinco ha retirat del prime-time noves apostes fallides de tot tipus: 
un altre spin-off, en aquest cas de la seva veterana sanitària, Una nueva vida (2003); un revival amb 
tocs musicals, Los 80 (2004); les comèdies Maneras de sobrevivir (2005) i Tirando a dar (2006), i 
una gran producció, Vientos de agua (2006). Però com a contrapartida, va col·locar sòlidament la 
comèdia familiar que recuperava en certa mesura l’esperit de la Globomedia inicial, Los Serrano 
(2003), i aconseguia audiències familiars amb una àmplia cobertura d’edats garantida per la 
representació de totes les generacions entre els protagonistes d’aquesta història coral.  

El 2005 va tenir sort amb la recuperació de Lidia Bosch a la sèrie de suspens Motivos personales, de 
la productora Ida y vuelta, tot i que argumentalment no permetia un llarg recorregut i l’audiència es 
va ressentir en la seva segona part. Després d’un recés, el 2007 va tornar a provar amb tres apostes 
d’adaptació de formats estrangers: Hermanos y detectives, de referent argentí; RIS Científica, de la 
sèrie dramàtica italiana però amb reminiscències dels forenses de Las Vegas; i MIR, un símil 
d’Anatomia de Grey ancorat en la trajectòria d’Hospital Central. Però aquestes adaptacions tampoc 
no semblen arrelar en un panorama cada cop més competitiu, en el qual els succedanis de la ficció 
nord-americana no triomfen fàcilment i cal, a més, aprendre a ponderar els resultats, i e ls costos, 
d’acord amb la fragmentació creixent que experimenta l’audiència.  

L’èxit, tot i que també en menor mesura del previst, l’assoleix darrerament amb La que se avecina, i 
de manera clara amb l’oferta d’humor de la franja prèvia (Camera café, el 2006, i Escenas de 
matrimonio, el 2007, després d’altres intents fallits) i en l’adaptació dels formats llatinoamericans: 
tant en la franja de prime-time, on triomfa Sin tetas no hay paraíso (2008), amb el valor afegit de 
l’atractiu per al jovent que l’equipara a les ofertes específiques d’Antena 3, i en la franja de tarda, en 
què Yo soy Bea esdevé el serial capdavanter en audiències.  

Prepara per a la temporada 2008-2009 noves comèdies familiars i sèries dramàtiques. Entre les 
primeres, cal remarcar el projecte de José Luis Moreno A ver si llego, en què la bateria de 
personatges es desplega al voltant d’un mercat; i entre les segones, una producció de caire judicial 
amb Blanca Portillo en el rol femení protagonista, que sembla retornar el reflex de Lex. (13) Es 
confirma, per tant, una línia força conservadora en la ficció, en què imperen la comèdia familiar i els 
dramàtics professionals.  
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Per la seva banda, TVE tancava els noranta amb la comèdia A las once en casa (1998) i marcava 
una certa continuïtat amb Ala... Dina (2000) i una més discreta acollida de la darrera sèrie de Lina 
Morgan (Academia de baile Gloria, 2001), clàssica estrella femenina de la qual va prendre el relleu 
Ana Obregón. La familiar Ana y los siete (2002) constitueix, amb Cuéntame cómo pasó (2001) i 
salvant totes les distàncies, el pilar de la ficció espanyola en prime-time a la cadena pública durant 
els anys següents. Cap de les altres estrenes aconsegueix arrelar al llarg d’aquests anys. Cauen a 
final de temporada, si no abans, apostes tan diverses com Raquel busca su sitio (2000), La vida de 
Rita (2003), Paco y Veva (2004), Al filo de la ley (2005), les estiuenques Diez en Ibiza (2004) i 
Abuela de verano (200 5) i, ja al 2006, Mujeres, Con dos tacones, Fuera de control, la recuperació 
d’altres actors clàssics de l’humor espanyol a Como el perro y el gato el 2007, i la darrera a ser 
retirada, Fuera de lugar, tot just després de la seva segona emissió el 2008.  

Els èxits arribaran la darrera temporada, amb les propostes que privilegien el segell de qualitat de 
TVE adscrit a produccions emblemàtiques com la reconeguda i premiada Cuéntame cómo pasó 
(2001). Obre nous camins amb Desaparecida (2007), centrada en una trama de suspens i el seu 
spin-off UCO en fórmula breu (Unidad Central Operativa) com a prova del que podria ser una oferta 
pròpia de temàtica policial per al nou curs. (14) Però també en la combinació d’aquest savoir faire 
amb la capacitat de reconstrucció històrica de la ficció televisiva seriada que ja havia estat provada 
per la cadena pública i per la productora Diagonal TV (amb Temps de silenci a TVC, i Amar en 
tiempos revueltos a TVE en horari de sobretaula), sorgeix La señora (2008), ambientada als anys 
vint i amb un clar regust de les minisèries pròpies i les telenovel·les d’època de gran prestigi que el 
públic espanyol ha pogut gaudir les darreres dècades.  

En un escenari actual, el melodrama Herederos (2007), amb Cuarzo TV, ambientat en el món dels 
toros, ha aconseguit fer-se lloc al prime-time. Aquesta història, encapçalada per Concha Velasco, 
igual que la menys reeixida La dàrsena de poniente (de Linze, Endemol) al voltant d’una naviliera, 
tenen clares reminiscències de les grans produccions nord-americanes de sagues familiars, però es 
veuen en major o menor grau realçades per l’elenc interpretatiu, el treball de guió i una factura de 
realització pròpia de la maduresa assolida pel sector. El seu predecessor va ser l’estiuenca Paraíso 
(2000), d’emissió diària i amb una factura i pressupost molt inferiors, que ja introduïa l’herència dels 
Dinastia i Dallas en l’escenari d’un hotel de luxe.  

Però, tot i l’incipient remuntada de la ficció espanyola en veure’s avalada per l’audiència en més 
casos particulars, les lluites estratègiques per la compra dels drets d’emissió de la nova ficció 
televisiva nord-americana no deixen de ser clau en les darreries d’aquesta dècada. Des dels CSI, 
títols com Perdidos, Mujeres desesperadas, Mentes criminales, Sin rastro, 24, Caso abierto..., han 
anat apareixent en les nits d’aquestes tres cadenes al llarg dels últims anys. Es tracta d’un tipus de 
producció d’alta qualitat, al qual ve associat el fenomen cult que genera, especialment entre els més 
joves, un seguiment a Espanya més o menys reeixit en funció de factors com la programació o la 
imatge de la cadena emissora. Però és, indubtablement, una altra variable que cal tenir en compte 
en la construcció de les estratègies programàtiques de les cadenes espanyoles, agreujada, a més, 
per l’entrada dels dos nous actors, Cuatro i La Sexta. 

Com a qualsevol inici, totes dues emissores, amb major o menor grau, depenen de la ficció televisiva 
estrangera, amb la qual componen el seu catàleg de ficció de partida. La recuperació de sèries dels 
vuitanta i noranta, apel·lant a la nostàlgia del televident adult que volien captar, es complementa amb 
la introducció amb més o menys encert d’algunes d’aquestes noves produccions nord-americanes, 
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com a estratègia d’aquestes noves cadenes. El cas de Cuatro amb House (però també amb altres 
produccions com Anatomia de Grey o Entre fantasmas) exemplifica clarament com aquestes sèries 
nord-americanes contribueixen a la construcció de la imatge de marca de la cadena en poc temps. 
La Sexta, molt menys ofensiva en la producció pròpia, destaca per l’adquisició d’aquelles sèries que 
poden ajustar-se millor a un públic masculí, adult i jove: Prison break, Bones, Shark o Padre de 
familia, són alguns dels títols inclosos fins ara en la seva programació.  

Tot i això, i malgrat que les darreres promocions mostren l’ampli catàleg de ficció adquirida per a la 
temporada 2008-2009 (“les series eligen Cuatro”), Cuatro es diferencia de La Sexta per haver lluitat 
des dels inicis per tal de col·locar sèries de producció pròpia entre els pilars de la seva graella de 
prime-time. (15)  

El 2007, però, l’aposta de Cuatro esdevé molt més contundent. La cadena engega una àmplia 
promoció que, si bé no permet salvar un nou revival dels vuitanta en to àcid com Gominolas, col·loca 
la posterior estrena de Cuestión de sexo. Aquest recurs també li permet donar a conèixer la sèrie 
policial Cuenta atrás, amb la qual debuta el cantant d’El Canto del loco, Dani Martín, un ídol juvenil 
que suma el seu rostre a la imatge de la cadena i reforça els valors de transgressió i rebel·lia amb 
què busca l’empatia del seu públic. Cuenta atrás comptava amb l’al·licient de l’estructura temporal 
inversa, ben après de les experiències nord-americanes i potencialment extensible a més de dos 
cursos televisius; però va tancar argumentalment la seva segona temporada en perdre 
progressivament audiència i cedir espai a la programació de prime-time de sèries estrangeres més 
competitives. Fins ara, a Cuatro l’oferta nord-americana de ficció televisiva supera amb escreix el 
rendiment de la ficció espanyola; però val la pena destacar la capacitat del canal de Sogecable per 
col·locar, en poc temps, més d’una producció pròpia en prime-time. 

Com a contrapartida, allà on sembla no trobar el seu lloc la ficció estrangera és a TV3. La cadena 
catalana introdueix aquesta dècada produccions com El guardià, o les més arriscades com Nip Tuck, 
en un intent d’obrir-se envers la franja del ja consolidat segon prime-time. Malgrat la promoció, i fins i 
tot el reconeixement internacional de les ficcions que importa (Herois, per exemple), el públic català 
no dóna suport a la ficció estrangera com ho fa amb l’autòctona.  

En matèria de ficció de producció pròpia, TVC presenta una gran diferència amb les cadenes 
estatalsen diversificar els títols al llarg dels primers anys 2000. Tot mantenint Plats bruts, TV3 
engega amb èxit la sit-com del grup T de teatre Jet Lag (2001) i la comèdia familiar amb la qual 
retorna Emma Vilarasau de la mà de Joaquim Oristrell (després d’un intent fallit de dramàtic policial 
d’ambient futurista, Crims, l’any 2000): Majoria absoluta (2002). També pren força el relat històric de 
Temps de silenci (2001), amb tocs de les antigues minisèries i de les novel·les catalanes que en 
paral·lel es veien en produccions com Mirall trencat (2002). Però fan fallida, d’acord amb el context 
televisiu general, Psico Express (2002) i en menor grau L’un per l’altre (2003), dins la comèdia, i en 
dramàtic l’híbrid spin off de Temps de silenci en què la casa dels Dalmau és un hotel familiar, 16 
dobles, juntament amb coproduccions com De moda (2004) o altres bons relats audiovisuals de 
gènere policial-negre com Àngels i Sants (2006) pels quals, igual que amb Crims, el públic català no 
sembla disposat a fer concessions.  

Amb tot, TV3 manté la seva tradicional línia de ficció amb la sit-com Lo Cartanyà (2005) i la nova 
història dels Pera, 13 anys i un dia (2008) (16) i els darrers anys troba una nova via d’èxit en els 
dramàtics amb Porca misèria (2004), de la factoria Kràmpack, que suposa –a més– un mode de 
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narrativa que trenca amb els precedents, tant pel que fa a la realització visual com pel to de les 
històries que planteja.  

Com a contrapartida, els fracassos els troba amb l’experiència històrica dels romans de Via Augusta 
(2007) i els nous intents de sèrie dramàtica de prime-time que passen d’un seguiment mínimament 
acceptable com Mar de fons (2006) a unes dades que decauen capítol a capítol, com les de Zoo 
(2008), tot evidenciant que l’única competència a les sèries nord-americanes de les cadenes estatals 
la pot oferir el serial Ventdelplà (2005). 

Índex de serialitat alt: els serials televisius  

En paral·lel al triomf en prime-time d’aquesta darrera producció catalana entorn a un poble inexistent 
però plausible, Ventdelplà, veuen la llum altres ficcions similars a la cadena pública espanyola, 
destinades a l’horari tradicional del serial, el de sobretaula.  

Convé tenir present que la permanència de les telenovel·les llatinoamericanes a la sobretaula de 
TVE i Antena 3 TV arriba fins a la dècada actual, i només la televisió pública, animada per la tímida 
però prometedora acollida de Calle Nueva (1995) i la fidelitat del seu públic envers aquest tipus de 
ficció, ha provat més fórmules per trobar el model de telenovel·la espanyola. Són títols reeixits de 
TVE als primers anys El Secreto (2001), La verdad de Laura (2002) i Luna negra (2003), coproduïts 
amb Televisa per Europroducciones, o Géminis (2002), de la productora gallega TeleFicción.  

Malgrat tot, l’informe d’audiències de televisió del 2003 de Corporación Multimedia assenyalava com 
a assignatura pendent de les televisions estatals la programació de ficció espanyola en daytime, ja 
que, tret d’aquests serials, pràcticament tot eren produccions foranes. Cinc anys després es pot 
afirmar que més d’un producte ha superat amb escreix el repte. Amb estils diferents, TVE i Telecinco 
consoliden serials diürns més o menys oberts que fan variar les graelles de programació i obren 
noves perspectives en la producció de ficció destinada a aquesta franja a partir del 2005. Antena 3 
se suma a les cadenes veteranes aquest estiu del 2008, com veurem, amb l’estrena de Lalola. 

Pel que fa a TVE, caltenir present que la inversió en coproducció de fulletons amb Televisa, amb les 
estrenes reeixides a inicis dels 2000, va obrir la possibilitat d’introduir noves produccions espanyoles 
que es combinaven amb les telenovel·les llatinoamericanes. Però després del fracàs d’Obsesión, el 
2005, la cadena pública aposta per un fulletó d’ambientació històrica amb el qual troba el to adequat 
per al que podria ser el serial obert espanyol. Amar en tiempos revueltos, de Diagonal TV (Calle 
Nueva, El Súper, Temps de silenci), amb més de 500 capítols, és un serial que recupera, 
paradoxalment, part del prestigi, l’èxit i el regust històric del format que serialment està a les 
antípodes, el de la minisèrie.  

En contrast amb la visió tradicionalment pejorativa de les produccions de llarga trajectòria, aquest 
serial marca punts comuns amb les clàssiques adaptacions literàries en l’ambientació i la bateria 
d’intèrprets de prestigi (compta amb actors reconeguts del cinema espanyol) i n’extreu, de retruc, 
una valoració social molt més positiva. La intervenció d’aquest ampli conjunt d’actors és possible 
gràcies a l’estructura narrativa del serial, que comprèn diversos nuclis argumentals connectats pels 
personatges principals, cinc joves de diferent condició social i ideologia en la postguerra espanyola, 
en un plantejament coral que permet ampliar el nombre de trames i d’ambients representats. Els 
seus dos capítols especials de Flores para Belle, com a epíleg de la temporada 2007-2008, a inicis 
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de juny, van reunir tres milions i mig d’espectadors en prime-time, superant les sèries de producció 
espanyola i estrangerade la competència en el moment d’emissió. Mentre se’n prepara la nova 
entrega, TVE ja té en cartera una producció de FicciónTV, El porvenir es largo, que és previst que 
s’estreni al juliol.  

Per la seva banda, Telecinco, que també havia fracassat el 2005 amb El pasado es mañana, tot i 
haver-ne produït cent capítols per no arribar a emetre’ls, troba l’any següent un filó d’or en 
l’adaptació de la internacionalitzada Betty la fea, també ambientada en el món de la moda. Yo soy 
Bea conclou la trama amorosa central al juny de 2008, però continua en antena amb nous 
personatges, en el que s’ha presentat com un spin off sense interrupció. Aquesta política 
conservadora de Telecinco amb Yo soy Bea no respon només al rendiment obtingut pel serial (una 
mitjana de més de tres milions d’espectadors, líder el 99,3% de les seves emissions) sinó també a 
l’estrena de l’adaptació nord-americana Betty a Cuatro –si bé aquesta producció d’alt cost s’ubica en 
horari de prime-time nocturn i inicialment no sembla donar els resultats desitjables– i al projecte amb 
el qual Antena 3 s’endinsa en l’adaptació d’un tipus de format diari en clau de comèdia, Lalola, que 
s’ha estrenat aquest juliol. (17) 

Efectivament, Antena 3, que les primeres temporades duu una política de compra i programació de 
telenovel·les llatinoamericanes avalades pel reconeixement de l’audiència als seus llocs d’origen o 
pel seu desplegament de producció i el seu caràcter innovador dins del gènere, acumula fracassos o 
discretes acceptacions entre alguns èxits inesperats, com va passar amb l’original colombià de Betty 
la fea (2001-2002), amb un desenllaç programat en prime-time (tal com ara ha fet la seva adaptació 
a Telecinco) o el fenomen quasi desaprofitat de l’estiu de 2005 amb Pasión de gavilanes, que va 
atreure el públic més jove del perfil femení habitual d’aquestes ficcions. (18) En paral·lel, fa 
incursions a la comèdia diària amb La sopa boba (2004) i a serials de temàtica actual però barrejada 
amb un cert to metalingüístic que no acaba de reeixir, com El auténtico Rodrigo Leal (2005), la 
història d’un concursant de reality que es fa passar per homosexual.  

Aquesta línia d’actuació es manté, i Antena 3 adquireix per a les darreres temporades els drets 
d’emissió de telenovel·les llatinoamericanes per a la franja de sobretaula (PuraSangre i Las tontas 
no van al cielo) a l’hora que segueix els passos de les seves competidores, i planteja l’adaptació del 
format argentí Lalola (de Zebra Producciones), en què el component de fantasia, la comèdia i la lluita 
de sexes recupera l’ideari de les produccions argentines del clan DelBoca i la transmutació de 
gènere del protagonista Lalo en Lola a l’estil de Dustin Hofman a Tootsie (1982), tot i que aquí de 
manera estable gràcies a un encanteri. 

Una altra línia és la que va obrir Cuatro en emetre la producció argentina de caràcter juvenil Rebelde 
Way inicialment a primera hora de la tarda. La seva reubicació els matins del cap de setmana i en 
períodes estiuencs sí que li va permetre arrelar entre els joves espanyols, fins al punt de fer-se ressò 
el grup musical vinculat a la telenovel·la. Les semblances amb Un paso adelante i el fenomen UPA 
Dance (d’Antena 3) són evidents, tot i que aquesta última és una sèrie amb estructura diversa. Cal 
tenir present que el serial juvenil en la línia Al salir de clase (1997) no té seqüeles en aquesta 
dècada, després que Telecinco desistís en el seu intent de mantenir la bretxa de mercat juvenil que 
havia obert en la franja de migdia i retirar-ne el successor, 20 y tantos, de la mateixa productora 
BocaBoca, a les poques setmanes de la seva estrena el 2003. Les empremtes d’aquests serials 
juvenils espanyols amb clares reminiscències dels precedents francesos i nord-americans dels 
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noranta només es troben en sèries de prime-time d’Antena 3, i eventualment, a La Sexta, amb Sin 
Miedo a Soñar (SMS).  

Per la seva banda, les televisions autonòmiques ja es desmarcaven des de finals dels norantadels 
camins empresos pels grans canals espanyols: als clàssics Goenkale (ETB) i el llistat de 
produccions catalanes (de Poblenou a El cor de la ciutat), es poden afegir títols com Mareas vivas 
(1998-2000), Rías baixas (2000-2002) a la televisió gallega o Plaza Alta i –en certa mesura–Arrayán, 
a Canal Sur. En destaca no només l’alt índex de serialitat, sinó també l’apropament a les tradicions i 
la llengua pròpia, a través dels seus personatges i els escenaris locals. Ch. Lacalle (2002) afirma, 
fins i tot, que: 

“...l’excel·lent salut de la major part dels serials de 
la FORTA (El cor de la ciutat, Plaza Alta, 
Goenkale) és, en bona mesura, responsable, 
juntament amb la competència que representen 
alguns magazins de tarda, de la fase 
d’inestabilitat per la qual passa aquest format en 
la difusió estatal.” 
 
(Quaderns del CAC, nov. 2002: 39).  

Cinc anys després, els magazins perden espai, i fins i tot els talkshow clàssics de darrera hora com 
El diario de Patricia (Antena 3) semblen destinats a desaparèixer. El seu lloc l’ocupen, 
progressivament, els serials propis o d’importació, els nous formats de reportatges de proximitat amb 
una més o menys dissimulada temàtica rosa que sempre revifa i els diversos intents de concursos 
que volen connectar amb els interessos d’un públic cada cop més diferenciat del perfil femení que ha 
estat habitual en aquesta franja horària.  

Televisió de Catalunya, mentrestant, sembla mantenir la seva aposta de magazín allunyat del 
sensacionalisme, El Club, com a complement de la que serà la vuitena temporada d’El cor de la 
ciutat. Els resultats d’audiència, malgrat distanciar-se del 40% de quota amb què es va posicionar als 
inicis de la dècada, s’ajusten al rendiment desitjable en la conjuntura del 2008, per sobre del 25% de 
la quota de pantalla que a hores d’ara es reparteixen dues cadenes generalistes més i una cada cop 
més àmplia i enfortida oferta alternativa de televisió.  
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• 1. Una diferència entre sèrie i serial tancat vindria donada per la temporada d’emissió: les sèries solen donar-
se per temporades, generalment de tretze episodis (un trimestre, si són setmanals); mentre que els serials, en 
ser normalment d’emissió diària, no diferencien temporades (s’emeten d’inici a fi, durant un o més trimestres).  
 

• 2. Imaginary Dreamscapes. Television Fiction in Europe. First Report of the Eurofiction Project. Edited by Milly 
Buonanno, University of Luton Press, 1998. Aquest indicador es fa servir en les anàlisis de l’observatori 
Eurofiction (de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual) per mesurar el rendiment assolit per cada producció. 
Se’n pot consultar la referència en relació amb el treball de l’equip espanyol a l’informe “La producció de ficció 
a Espanya”, publicat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Quaderns del CAC, número extraordinari, 
novembre de 2002: 7).  
 

• 3. Són casos significatius els nous formats de TVC: des d’Explica’ns la teva vida, memòria pública ciutadana, o 
la producció de docu-soaps, “documentals seriats que reflecteixen la realitat quotidiana i social” que s’emeten 
per primer cop a Espanya, després dels primers intents de la BBC en la temporada 1998-99 com Bellvitge 
Hospital, Veterinaris, Jutjats o Barri, retrat de la vida de Cornellà (Quaderns del CAC, nov. 2002: 16-17) o els 
darrers quatre anys, Bèsties, Caçadors de bolets, Mares, Mestres, Caçadors de paraules, Un lloc per viure..., i 
el més recent, presentat com a a ficció documental o docuficció històrica, Els diaris de Pascal.  
 

• 4. Per a més referències, vegeu “La producció de ficció televisiva a Espanya: 4. La producció pròpia a les 
televisions d’Espanya”, a Quaderns del CAC, número extraordinari, novembre 2002 (pàg. 28-29).  
 

• 5. Vegeu J. M. Baget i Herms, “Panorámica de las Tv-movies”, a Formats, revista digital de comunicació 
audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, 2001: “La Regenta (1995) fue probablemente la última gran 
producción de este período histórico difícilmente repetible.”  
 

• 6. Balzac, Las mil y una noches, Dune o Los miserables són alguns dels darrers títols que recull Eurofiction 
dels emesos al 2001. 
 

• 7. J. M. Baget, a l’article que dedica a aquest format, unifica les dues denominacions: “El telefilme unitario sería 
por tanto una obra no estructurada en episodios pero dotada de una estructura narrativa propia que permita las 
interrupciones publicitarias y que incluya por tanto unos niveles de fragmentación narrativa…”. I diferencia dos 
models: l’americà, originat als anys seixanta, com a producte hereu de les pel·lícules cinematogràfiques de 
sèrie B, però estrictament televisiu; i l’europeu: “Ambos modelos pertenecen al ámbito del telefilme, 
macrogénero que incluye básicamente toda la producción de ficción. En el caso de las TVM europeas su 
modelo se acerca más a la estética del cine mientras que en las TVM norteamericanas se ajusta a los códigos 
del telefilme.” (“Panorámica de las tv-movies (TVM)” a Formats. Revista digital de comunicació audiovisual, 
UPF, 2001)  
 

• 8. “En l’àmbit de la ficció, les iniciatives de l’Institut Català d’Indústries Culturals (ICIC), que dóna suport a la 
distribució de l’audiovisual a l’exterior, i la signatura del conveni entre TVC i els productors independents 
representen un compromís d’estabilitat per a la ficció pròpia. La col•laboració suposa una inversió de 43,4 
milions d’euros durant quatre anys per a la coproducció de tv-movies, documentals i sèries d’animació. (...)” 
(Quaderns del CAC, nov. 2002: 28). Vegeu més informació als informes anuals de la CCRTV. A l’annex 5 de 
l’Informe de programació dels canals de televisió de Catalunya adreçat a professionals i productores per a la 
temporada 2002-2003 (11 de febrer de 2002) es diu, en relació amb les sèries (minisèries, en general) i les tv-
movies en coproducció: “Valorem la tv-movie com a gènere propi per a televisió, més que com una pel•lícula de 
baix pressupost..., ha de convertir-se en un producte de referència”. 
 

• 9. Los Serrano arriba el 2004 als 7,6 milions d’espectadors, 41,9% de quota segons Sofres, i es converteix “en 
la serie española más vista desde el último capítulo de Médico de familia en junio de 1999” (Font digital: 
IBLnews, 22 enero 2004; informa EFE). La segueixen de prop: Aquí no hay quien viva, 7,3 milions 
d’espectadors i un 40,1% de quota; Cuéntame, 7.253.000 espectadors i 51% de share el passat 3 de juliol; i 
Ana y los siete, 6.929.000 espectadors i 38,1% de quota, el 23 de gener de 2003. Però el panorama dels anys 
següents canviarà dràsticament els màxims assolibles.  
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• 10. Miguel Ángel Huerta; Pedro Sangro. De los Serrano a Cuéntame. Cómo se crean las series de televisión en 
España. Madrid, Arkadín Ediciones, 2007.  
 

• 11. Farmàcia de guàrdia, que deixaria pas a les comèdies amb més resistència: La casa de los líos iMenudo es 
mi padre, a Antena 3; Médico de familia com a oferta estelar de Telecinco, fins que al 1998 arriben Periodistes i 
El comisario; i Hostal Royal Manzanares com a oferta sòlida de TVE1.  
 

• 12. El recorregut de Siete vidas va ser llarg i extenuant per als guionistes, però no pas per a l’audiència, que hi 
va respondre fins a l’últim moment. Ara, els símptomes de cansament a Aída els presenta l’actriu principal, 
Carmen Machi, i la fórmula per pal·liar-ho la propera temporada sembla apuntar a la introducció d’un nou 
personatge que relegui l’Aída a un segon pla.  
 

• 13. Si LEX té punts en comú amb Shark, la sèrie de Portillo (amb el nom provisional Acusados) recorda el 
plantejament de Daños y perjuicios i altres sèries nord-americanes en què la dona esdevé protagonista (en 
l’àmbit judicial de les sèries retransmeses per TVC, dos models més allunyats són Jutjant l’Amy i Fiscal 
Chase).  
 

• 14. TVE dóna llum verda a UCO, a més de la segona temporada de Desaparecida i un nou projecte de trama 
policial, més híbrid, com Guante blanco per al setembre de 2008.  
 

• 15. Mesa para cinco (2006), adaptació del format americà Party of five (emès a TVC com a “Tots cinc”) va ser 
ràpidament retirada, i juntament a l’experiència en telefonia mòbil de Sin miedo a soñar (SMS) (2006), són els 
dos únics títols per destacar. El 2008 proposen l’humorístic tipus sketch La tira (2008).  
 

• 16. Un dels títols que han permès crear un spin-off en forma de making-off comentat per Roger Pera i Joan 
Pera, a través de telefonia mòbil, i que evidencia, com tantes altres produccions de ficció específiques per als 
canals TDT de TVC, Telecinco o Antena 3, la diversificació de les apostes d’acord a les noves vies de consum 
dels espectadors. Les dues privades no només troben una bona via d’explotació comercial dels seus catàlegs 
de ficció pròpia recuperant antics títols, d’èxit o no al seu moment, sinó que aprofiten aquests canals per llançar 
noves apostes, de pressupost més reduït o de línia més arriscada.  
 

• 17. La campanya de promoció sembla haver resultat efectiva per a la seva estrena, però cal veure’n l’evolució 
en el context de competència directa de la franja horària de destinació, on ja s’ha recol·locat, oportunament, Yo 
soy bea.  
 

• 18. I la controvèrsia, a la llarga, entorn a la sobrerepresentació de població immigrant d’origen llatinoamericà 
com a ponderant dels resultats del plafó de Sofres. En aquest sentit, també cadenes com Td8 o la xarxa de 
Localia nodreixen la seva graella de programació d’aquestes produccions, matí i tarda, amb resultats 
d’audiència positius allà on es concentra gran part de la població immigrant d’origen llatinoamericà. (anual). 


