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Aquest article té com a punt de partida la tesi doctoral de l’autora, El text audiovisual:  
Anàlisi des d’una perspectiva mediològica (Tous, 2008). 

 

INTRODUCCIÓ 

En aquest text es contextualitzen cinc sèries dels Estats Unitspel que fa als seus temes i trames. 
Partim de les sèries Perdidos (Lost, ABC: 2004-), Mujeres desesperadas (Desperate Housewives, 
ABC: 2004-), House (House, Fox: 2004-), CSI: Las Vegas (CSI: Crime Scene Investigation, CBS: 
2000-) i El ala oeste de la Casa Blanca (The West Wing, NBC: 1999-2006). Es tracta de cinc 
exponents del gènere dramàtic estatunidenc en plena era del drama (Longworth, 2000-2002). Una 
de les característiques que comparteixen les sèries és la hibridació genèrica. Exceptuant el cas d’El 
ala oeste de la Casa Blanca, que pertany bàsicament al subgènere polític, la resta és el resultat de la 
hibridació de diversos gèneres. Perdidos es construeix a partir del gènere d’aventures, el de 
nàufrags en una illa deserta, el fantàstic i la conspiranoia; Mujeres desesperadas se serveix de la 
soap-opera, el thriller i l’estil camp; CSI combina el gènere policíac (amb 50 anys d’experiència 
televisiva als EUA) i la novetat del subgènere forense; i House suposa una revisió del tema 
hospitalari amb estructura de policíac. 

A l’Estat espanyol, les emissions de les sèries analitzades comencen normalment a les cadenes de 
pagament (Mujeres desesperadas, House i Perdidos a Canal Fox, CSI a AXN), exceptuant El ala 
oeste (TVE) i CSI (Tele5). Un temps després s’emeten a televisions generalistes, majoritàriament 
públiques. Pel que fa a les cadenes privades, Tele5 va ser pionera amb l’emissió de CSI a partir del 
15 de juliol de 2002, iniciant l’emissió de les sèries estatunidenques de l’anomenada era del drama a 
Espanya. La resta de cadenes generalistes viuen una progressiva recuperació, entre 2002 i 2006, de 
sèries de ficció estatunidenca, emulant Tele5. Cuatro consolida aquest procés durant el 2005; La 
Sexta hi contribuirà a partir del març de 2006. 

Les sèries de les networks han rebut la influència de les sèries dels canals de cable i, gràcies a un 
complex procés, s’ha originat l’era del drama, mitjançant el canvi de relació entre les sèries i el 
cinema, l’alternança cíclica dels gèneres de realitat i ficció (la saturació de l’audiència dels 
programes de telerealitat), la seva configuració com a sèries de qualitat (però no sèries de culte) i 
unes característiques de producció equiparables a les cinematogràfiques.  

1. Context televisiu dels Estats Units: Sèries de ficció de l’era del drama 

NBC, CBS i ABC són les tres cadenes generalistes hertzianes (networks) que, emetent a través 
d’una xarxa d’emissores que arriba al conjunt del territori, tenen el monopoli de la programació 
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televisiva dels EUA fins als anys vuitanta, moment en què es considera que comença el seu declivi. 
Al descens de l’audiència de les networks, a causa d’una programació cada vegada més uniforme, 
s’ha de sumar la competència amb el cable, que el 1981 ja arriba al 30% de les llars 
estatunidenques (Álvarez, 1999: 99; Cantor i Pingre, 1983: 19; Cascajosa, 2005: 41).Tant aquesta 
nova televisió com els canals premium HBO –que l’any 1982 ja comptava amb 10 milions d’abonats 
(Álvarez, 1999: 99)– i Showtime acabaran actuant com a revulsiu de les networks, contribuint a 
provocar que les cadenes generalistes retornin als seus estàndards de qualitat, després de perdre 
més d’una quarta part de la seva quota de mercat a causa de la nova situació. Aquest declivi les 
obsequia amb qualificatius com “cadenes minvants”(Álvarez, 1999:99) o els “tres ratolins cecs”. De 
fet, l’expressió dóna títol al seu estudi, Three Blind Mice: How the TV Networks Lost Their 
Way(Auletta, 1991).També competeixen amb la Fox, la cadena hertziana que produeix House 
(Cuatro), creada per Rupert Murdoch el 1986 i que, amb el temps, s’ha aconseguit situar com una de 
les més vistes algunes temporades, com la de 2004-2005.  

La programació de les cadenes per cable s’ha diferenciat sempre de la de les networks per anar un 
pas endavant. Com a mostra, el 1998-1999 les cadenes per cable emetien el doble de programació 
de ficció –pel·lícules i miniseries– que les hertzianes (Jancovich i Lyons, 2003: 70), establint la 
importància renovada de la ficció. La competència entre cable i hertzianes propicia el que Robert 
Thompson ha denominat com la “segona edat d’or de la televisió estatunidenca”, i que situa entre 
principis dels anys 80 i mitjans dels 90, de Canción triste de Hill Street (Hill Street Blues, NBC: 1981-
1987) a Urgencias (ER, NBC: 1994-) (Thompson, 1996). L’era del drama també es considera el 
període de consolidació, la tercera edat daurada de la televisió dels Estats Units (Cascajosa, 2005: 
195). L'esmentada era comença a finals del segle XX, amb l‘inici de CSI i El ala oeste. L’auge de 
sèries dramàtiques de qualitat ens obliga a emprar l’expressió era del drama (Longworth, 2000-2002) 
per a referir-nos a les sèries de ficció El ala oeste de la Casa Blanca (The west wing, NBC: 1999-
2006), CSI (CSI, CBS: 2000-), 24 (24, Fox: 2001-), House, (House, M.D., Fox: 2004-), Mujeres 
desesperadas, (Desperate housewives, ABC: 2004-), Perdidos (Lost, Fox: 2004-) i Anatomía de 
Grey (Grey’s Anatomy, ABC: 2005-), entre d’altres. Aquestes sèries de qualitat es poden considerar 
hereves de les sèries de culte dels anys 90, com Twin Peaks (Twin Peaks, ABC: 1990-91), 
Expediente X (The X-Files, Fox, 1993-2002), Doctor en Alaska (Northern Exposure, CBS: 1990-
95),Murder One (Murder One, ABC:1995-97) i Urgencias (ER, NBC: 1994-).L’escenari de les sèries 
que analitzem és el d’un mercat televisiu que reprèn la ficció després d’una saturació dels programes 
de realitat, amb una qualitat consolidada a base d’una competència creixent entre la múltiple, variada 
i complexa oferta televisiva.  

1.1. La influència de les sèries dels canals de cable en les sèries de les networks 

La tendència generalitzada des dels inicis del cable és que aquest ocupi la quota de mercat 
corresponent a la innovació: Carnivàle (HBO: 2003-2004) narra les desventures d’un circ durant la 
Gran Depressió, en clau de realisme màgic; i K Street (HBO: 2003) és un docudrama experimental 
sobre els lobbies polítics de Washington. 

Showtime, una altra cadena per cable, va ser la primera que es va atrevir amb una sèrie 
protagonitzada per homosexuals (Queer as Folk, 2000-2005), emesa per Cuatro a l’Estat espanyol a 
partir de 2006. Més endavant, la mateixa Showtime va “encarregar” la versió únicament lèsbica, The 
L Word (Showtime, 2004-). Showtime, una cadena per cable que es va crear per competir amb HBO, 
no està destinada únicament al públic homosexual, però ha trobat un filó tan important amb aquest 
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públic que va crear el primer canal de cable nacional exclusiu per al target homosexual: Logo 
(Cascajosa, 2005: 125).  

La programació innovadora dels programes dels canals de cable arriba a les networks (Lisotta, 2004: 
a). En temporades anteriors, la innovació estava restringida únicament al cable. Les sèries que es 
produeixen per al cable tenen temporades més reduïdes, d’entre 10 i 15 episodis, característica que 
les fa “més coherents i compactes” (Cascajosa, 2005: 13) i que s’afegeix a una llibertat creativa més 
gran, propiciada, principalment, pel fet que són canals de pagament. Ja s’ha esmentat que l’augment 
de qualitat de la producció de les networks prové en bona mesura de la competència amb els canals 
de cable.  

Les networks tradicionals (NBC, ABC, CBS) perden quotes de mercat a favor del cable (HBO, la Fox, 
WB...). La producció per cable fidelitza l’audiència primant la qualitat per damunt de la quantitat –
major llibertat quant a l’elecció de temes, temporades més breus–. A més, es poden permetre 
diversos “luxes” en l’àmbit de la producció, que milloren els continguts i la qualitat de les sèries, i que 
seran progressivament imitats per les networks. 

1.2. Sèries d’autor, sèries de culte, must-see TV? 

La millora qualitativa de la producció serial en ocasions ha estat comparada per estudiosos com 
Peter Kramer (1996) i Kristin Thompson (2003) al Hollywood clàssic, i s’ha arribat a qualificar de 
superior a la cinematogràfica actual (Joyard, 2003, 2007; Ibáñez, 2006). Justament un any després 
de l’estrena de CSI a Espanya, Cahiers du cinema (2003), la influent revista francesa que va 
impulsar la noció de cinema d’autor, i que va ser essencial per al naixement de la nouvelle vague, 
dedicava la portada del seu número 581 a les sèries de ficció estatunidenques, amb el títol Séries. 
L’age d’or. La publicació és posterior a les declaracions del prestigiós documentalista francès, Chris 
Marker -l’inventor de l’assaig fílmic-a Libération, on afirmava que considerava les sèries dels Estats 
Units molt superiors al cinema de Hollywood coetani: 

La meva necessitat de ficció s’alimenta d’allò que 
és, de lluny, la font més completa: les formidables 
sèries americanes (...). Allà hi ha un saber, un 
sentit del relat, de l’escorç, de l’el·lipse, una 
ciència de l’enquadrament i del muntatge, una 
dramatúrgia i un joc dels actors sense 
equivalència enlloc i, sobretot, no a Hollywood 
(Joyard, 2003: 13).  

Els símptomes d’aquest canvi comencen amb la creixent interrelació de cinema i televisió, iniciada 
amb la direcció i producció per part de David Lynch de Twin Peaks (Twin Peaks, ABC: 1990-1991) i 
es constaten en la direcció d’episodis de sèries televisives per part de directors de cinema com 
Quentin Tarantino (“Peligro sepulcral”, Grave Danger, 5.23 i 5.24, CSI: Las Vegas), així com en la 
producció i direcció de CSI per part de Bruckheimer, productor de grans èxits comercials 
cinematogràfics com Top Gun (1986), La roca (1996) i Armageddon (1998). Entre els directors de 
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cinema que han dirigit episodis de sèries televisives, cal destacar Orson Wells (Luz de luna), Francis 
Ford Coppola (House), Peter Bogdanovich (Los Soprano) i Stephen King (“Chinga”, Expediente X, 
5.10), l’any 1998.  

Una mostra més de la simbiosis i interrelació dels temes entre els diferents mitjans és el fet que el 
guió de Crash (Paul Haggis, 2004) s’havia concebut com un programa experimental de televisió 
(Farber, 2005: 11). Rodrigo García, director de Nine Lives (2005) ha dirigit episodis de A dos metros 
bajo tierra i Los Soprano, i Haggis (Crash) havia estat guionista de La ley de los Ángeles (Farber, 
2005: 11). A Hollywood, la inicial competència entre cinema i televisió, als anys 50, va ser ben aviat 
substituïda per la cooperació entre les dues indústries, especialment gràcies a les facilitats de 
producció i la major rendibilitat que proporcionaven les sèries televisives (Gripsrud, 1995: 27). 

També és rellevant la presència d’actors provinents de la indústria cinematogràfica: Rob Lowe i 
Martin Sheen a El ala oeste de la Casa Blanca, Kiefer Sutherland a 24, o el “cameo” de Tony Curtis i 
Frank Gorshill a CSI: Las Vegas. Aaron Sorkin és guionista de Hollywood i John Wells, productor de 
la sèrie, havia estat productor cinematogràfic. A la sèrie Friends no eren estranyes les aparicions 
d’actors i actrius de gran reputació, com la de la Julia Roberts, interpretant-se a ella mateixa. La 
simbiosi entre televisió i cinema es completa quan Kiefer Sutherland i Eva Longoria (Mujeres 
desesperadas) protagonitzen, amb Kim Basinger i Michael Douglas, la pel·lícula La sombra de la 
sospecha (The sentinel, Clark Johnson, 2006) amb una trama força similar a la de 24, la sèrie 
protagonitzada per Sutherland. D'aquesta manera, s'inverteix la situació anterior: tradicionalment els 
actors cinematogràfics de certa edat trobaven a les sèries televisives una mena de jubilació 
tranquil·la.  

Caldria veure si Mujeres desesperadas, El ala oeste, Perdidos, House i CSI es poden qualificar de 
sèries de culte. El 2003 la productora ABC intentava sortir d'una important crisi mitjançant èxits 
comercials, i ho va aconseguir amb Mujeres desesperadas i Perdidos. Les sèries que analitzem es 
caracteritzen per ser productes creats amb uns estàndards de qualitat elevats, una idiosincràsia 
particular pel que fa a l’argument i els personatges, i un públic objectiu determinat, seguidor 
incondicional del producte. Aquestes tres característiques –qualitat, idiosincràsia i fans–, que podem 
considerar suficients per a parlar de sèries de culte, es compleixen, però són “superades” per uns 
índexs d’audiència superiors als de les sèries de culte, més propers a la mainstream que al públic 
restringit dels productes de culte. La temàtica truculenta ha estat sempre present en la producció de 
culte. Algunes de les sèries que ens ocupen, encara que de manera tangencial i gràcies a la 
hibridació genèrica, també tracten la temàtica truculenta –misteri i humor negre a Mujeres 
desesperadas, ciència ficció, misteri i elements sobrenaturals a Perdidos, i ingredients gore tant a 
House com a CSI. Malgrat honroses excepcions com The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 
1975), difícilment es barreja la truculència amb la comèdia o el musical, ja que es reserva per al 
gènere d'aventures o el dramàtic, com en els casos esmentats. Les sèries de culte, d'altra banda, 
són emblemàtiques d'una subcultura determinada, es relacionen amb un món sectari, proporcionen 
una determinada identificació amb els personatges i acostumen a ser productes fragmentaris, amb 
poc respecte pel conjunt (Gwenllian-Jones i Pearson,2004: ix). La televisió de culte, per tant, s'entén 
per oposició a la mainstream (són productes de difusió minoritària) i es defineix no només per les 
característiques del producte sinó per la relació que s'estableix entre l'audiència (els fans) i la sèrie 
(Gwenllian-Jones i Pearson,2004: 27-28). La relació entre els productes de culte i la mainstream és 
problemàtica i ha estat àmpliament estudiada (Jenkins, 1992, 2006; Gwenllian-Jones i 
Pearson,2004). Els mitjans reforcen les comunitats culturals, adoptant i emprant la seva lògica, 
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sovint mitjançant les plataformes proporcionades per Internet. Però, alhora, aquestes corren el risc 
de ser destruïdes pels mitjans: una disseminació massa àmplia és contradictòria amb els productes 
de culte (Gwenllian-Jones i Pearson,2004: 29).  

Les sèries del corpus han tingut l’acceptació corresponent als productes mainstream als Estats Units 
–de fet, sobrepassant les expectatives de les productores–, tant per part del públic com de la crítica, 
com demostren els múltiples premis que han rebut. El ala oeste n’és el màxim exponent, ja que ha 
rebut l’Emmy al millor drama televisiu durant quatre temporades seguides.  

A Espanya, els índexs d’audiència de les sèries dels Estats Units han millorat gràcies al fet que 
aquestes hagin sortit de l’ostracisme de matinada –en els casos d’algunes sèries emeses per TVE, o 
en determinats períodes– i es difonguin en prime time. Els productes de culte sempre s’han associat 
a comunitats de fans més restringides, per la qual cosa considerem preferible emprar els termes 
must-see TV o quality TVper a definir-les. 

Les cinc sèries del corpus obtenen uns índexs d’audiència respectables, al voltant del preuat 20% de 
quota de pantalla, exceptuant el cas de CSI, un exemple excepcional d’audiències massives en una 
era caracteritzada per la fragmentació de l’audiència, i que a Espanya ha arribat a un cobejat 40% de 
quota, (1) molt superior a les de les quatre sèries restants. Mujeres desesperadas i El ala oeste 
estaven clarament destinades a targets més restringits des del seu plantejament. L’èxit de les sèries 
estatunidenques, en la competència amb les sèries de producció espanyola, també es deu a la 
diferenciació de costos, ja que és més rendible l’emissió de producció forana. En qualsevol cas, els 
targets són més amplis i heterogenis, més propers a la mainstream que si es tractés de sèries de 
culte. Als EUA, els índexs d'audiència són clarament superiors als d'Espanya. Per primera vegada 
en molt temps, crítica i audiència, tradicionalment separades pel que fa a les seves preferències, es 
posen d'acord, gràcies a productes de qualitat com les sèries que ens ocupen (Shales, 2004). Must-
see TV no és una denominació per a productes de públic restringit. 

S’ha procedit, per part de la indústria televisiva, a rendibilitzar una mecànica que va sorgir de manera 
espontània: sèries de culte i sèries pertanyents a la must-see tv comparteixen la generació de 
merchandising (fenomen que, aplicat a la generació de productes arran de les sèries, denominem 
expansió diegètica comercial). Considerem que l’ús d’Internet per part de les productores a fi 
d’incentivar el seguiment de les sèries prové de la utilització, amb finalitats comercials, del concepte i 
la dinàmica de les cult series. Cal buscar els precedents d’aquestes dinàmiques en les dels fans de 
Star Trek (Star Trek, NBC: 1966-1969), la sèrie de culte per excel·lència dels anys 60, i també de 
sèries més properes a les aquí analitzades, temàticament i genèrica, com Twin Peaks o Expediente 
X. Les sèries analitzades són canòniques quant al seguiment dels fans i la generació de 
merchandising, així com per les elaborades estratègies interactives que es duen a terme a través de 
les pàgines web (xats, fòrums, jocs d’identificació de l’espectador respecte dels personatges de les 
sèries, jocs sobre el grau de coneixement de les sèries, transcripcions dels capítols, identificació de 
la banda sonora dels episodis, videojocs i jocs en línia de les sèries). Es tracta d’un públic que no és 
en absolut passiu (Jenkins, 1992; 2006), sinó que recupera les característiques d’audiència activa 
(Morley, 1998),de manera que les productores se serveixen de la xarxa per potenciar la interacció 
amb actors i productors, mesurar el grau d’acceptació de les sèries i incentivar-les amb campanyes 
de màrqueting. Mujeres desesperadas, CSI, Alias, Perdidos i 24 tenen el seu propi videojoc. (2) A 
més, Perdidos, té un joc mundial en línia anomenat “Lost Experience”. (3) Els creadors de CSI 
Miami, en la seva quarta temporada, van donar a conèixer la pista de l’existència d’un “talp” a l’equip 
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d’Horatio mitjançant la web de la cadena (http://www.cbs.com), la identitat del qual es donava a 
conèixer al final de la temporada. (4) Per part de creadors i fans, la utilització de les noves 
tecnologies també ha estat rellevant. El creador d’El ala oeste, Aaron Sorkin, intervenia al fòrum de 
la sèrie a www.TVwithoutpity.com amb l’àlies “Benjamin”, identitat que va donar a conèixer amb 
posterioritat, i un grup nombrós de fans d’aquesta mateixa sèrie va crear la plataforma 
www.dontsaveourshow.com, descontents amb el canvi de direcció d’El ala oeste al finalitzar la 
quarta temporada (John Wells substituint Sorkin com a director).  

Les sèries de qualitat també hereten de les sèries de culte el fet d’emfasitzar els problemes i 
impediments per a produir-les, situacions que la premsa narra detalladament i que, quantitativament, 
són equivalents al seu èxit i qualitat posteriors: la idea de Lloyd Braun va trigar cert temps i va passar 
dificultats fins que es va convertir en Perdidos(Manly, 2005); el projecte de Mujeres desesperadas 
havia estat rebutjat per totes les productores i Marc Cherry estava a l'atur; Sorkin i Wells van tenir 
problemes per a convèncer la NBC que una sèrie política com El ala oeste podia funcionar...Aquest 
procediment acaba creant una espècie de mitologia que ha arribat a ser indispensable per a les 
sèries d'èxit i que emmascara la realitat de la indústria televisiva estatunidenca: de la gran quantitat 
de pitches i guions que es proposen a les cadenes i productores, només una petita part pot arribar a 
tenir èxit. El 50% dels programes fracassa cada any als EUA i, a Espanya, succeeix el mateix però 
amb un 75% de la programació televisiva (Gómez, 2006). Els productes afortunats es consoliden 
mitjançant potents campanyes de màrqueting que garanteixen el seu èxit per al gran públic, partint 
de la base d'un producte de qualitat. 

L’expressió quality television prové de la indústria estatunidenca i s’utilitza per a designar 
determinada producció televisiva de ficció per a adults (Jancovich i Lyons, 2003). Les sèries de ficció 
de qualitat tenen com a precedents les sèries antològiques de l’era d’or de la televisió (1948-1956), 
caracteritzades per episodis independents, pràcticament sense indicis de serialitat i al servei d’un 
únic tema, com indica el seu nom, així com per guions encara molt propers a la ràdio i el teatre (5) 
Algunes antologies d’èxit van ser Alfred Hitchcock presenta (CBS: 1955-1960, NBC: 1960-1962) i La 
dimensió desconeguda (CBS: 1959-1965). (6) Les sèries antològiques van desaparèixer perquè els 
anunciants publicitaris consideraven que els temes que tractaven, pel fet de no oferir una “visió 
idíl·lica de l’existència”, no propiciaven el consum. A dos metros bajo tierra (Six Feet Under, HBO: 
2001-2005), una de les sèries de qualitat actuals, parodia aquest fet en el seu episodi pilot 
(Cascajosa, 2005: 110-111). És una de les mostres del fet que la mort ha deixat de ser un tabú a la 
serialitat estatunidenca contemporània.  

Altres referents de la televisió de qualitat són les sèries de la productora de Grant Tinker, MTM, com 
La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show, CBS: 1970-1977), Lou Grant (CBS: 1977-1982), A 
cor obert (St. Elsewhere, NBC: 1982-1987), All in the family (1971-1979) i Canción triste de Hill 
Street (1981-1987) (Álvarez, 1999: 237-238; Jancovich i Lyons, 2003: 1.). Dins d’aquestes sèries de 
qualitat hi ha algunes sèries clau que marquen un abans i un després en la història de la televisió 
dels Estats Units,com són Canción triste de Hill Street, Star Trek, Twin Peaks i Expediente X. 

El terme quality television ja s’ha utilitzat per a designar la producció de MTM (Feuer, Kerr i 
Vahimagi, 1984). La productora es pot considerar el precedent d’HBO, ja que contractava els millors 
guionistes i directors i els deixava treballar en llibertat, sense interferències en el procés creatiu (7). 
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Jancovich i Lyons (2003) utilitzen l’expressió Quality popular television per donar títol al seu estudi 
sobre sèries de ficció dels Estats Units, en el qual destaquen la qualitat de la producció serial 
precedent a les sèries que ens ocupen (8) i acoten el terme must-see TV per a definir-les:  

Els crítics han de ser conscients de les 
condicions en què transformen l’anàlisi dels 
apreciats programes “must-see” –almenys per a 
reconèixer els valors culturals i els criteris de 
valor sovint inherents a aquestes definicions de 
qualitat (Jancovich i Lyons, 2003: 3).  

L’expressió prové de la publicitat de la cadena NBC per a promocionar els seus programes i, en 
alguns casos, no s’havia utilitzat per evitar confusions entre l’àmbit acadè¬mic i el professional. 
Observem com són d’aplicables les definicions de quality i must-see television a les sèries 
analitzades. Tal com Jancovich i Lyons els defineixen, els programes de must-see TV no són 
simple¬ment part del flux televisiu (Williams, 1974), com un programa més, sinó que han esdevingut 
“essential viewing” gràcies al seu estil o a la resposta de l’audiència. El seguiment per part dels fans 
és comparable al de les sèries de culte, però must-see TV és el nom que rep la programació de 
qualitat que provoca la compe¬tència entre les networks, el cable i el satèl•lit a partir dels anys 80, 
no destinat a la recerca de més audiència sinó buscant una audiència de qualitat. 

The compulsiveness of must-see television is 
designed to appeal to affluent, highly educated 
consumers who value the literary qualities of 
these programmes, and they are used by the 
networks to hookthis valuable cohort of viewers 
into their schedules (Jancovich i Lyons, 2005: 2).  

La compulsivitat de la must-see television està 
pensada per atraure consumidors acomodats i 
amb nivell educatiu alt, que valoren les qualitats 
literàries d’aquests programes, i les networks han 
acostumat a aquesta valuosa cohort 
d’espectadors a enganxar-se a les seves graelles 
de programació (Jancovich i Lyons, 2005: 2).  

Les sèries analitzades pertanyen al que Feuer i Thompson han denominat quality drama, que 
consideren una categoria genèrica, no un judici estètic, referit a programes dels 80 i 90. El primer 
exponent del gènere és Canción triste de Hill Street i perdura en sèries com Los Soprano i A dos 
metros bajo tierra (Feuer, 2005: 28, 30). 

De manera homogènia, es tracta de sèries de qualitat perdurables en el temps: El ala oeste de la 
Casa Blanca no finalitza fins arribar a la seva setena temporada, el maig de 2006. La NBC hi va 
posar fi poc després de la mort de l’actor John Spencer, que caracteritzava Leo McGarrett, cap del 
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gabinet de Comunicació de la Casa Blanca. També s’observava un descens de l’audiènciad’una 
sèrie que havia arribat a guanyar 24 Emmys, nou dels quals a la primera temporada.  

Pel que fa a l’habitual prolongació de les sèries, Álvarez (1999: 133) recorda que es tracta d’un factor 
rellevant de la producció televisiva estatunidenca: les cadenes sindicades necessiten sèries 
composades per diverses temporades –com a mínim cent capítols– per poder-les emetre diàriament, 
la qual cosa compensa el risc de saturació del públic. Pel que fa a l’Estat espanyol, ja hem constatat 
que la serialitat de llarga durada i una quota elevada es complementen en les sèries de ficció 
coetànies a les analitzades. També s’opta, doncs, per la política d’afavorir amb escreix la 
programació d’èxit i, en general, per formats televisius que proporcionin una elevada quantitat 
d’hores d’emissió (GECA, 2005: 122). 

1.3. Característiques de producció de les sèries de l’era del drama 

La majoria de sèries de l’era del drama es creen com a superproduccions televisives, sovint similars 
a les cinematogràfiques, ja que la direcció i l’escriptura va a càrrec de grans equips, però amb la 
diferència que l’autoria és difusa, tot i que s’acabin establint caps visibles com a creadors (Aaron 
Sorkin d’El ala oeste, J.J. Abrams de Perdidos, Marc Cherry de Mujeres desesperadas, Bryan Singer 
de House i Jerry Bruckheimer de CSI). El sistema de producció de les sèries de les grans cadenes 
dels Estats Units és més proper al dels estudis de Hollywood actuals que a la política d’autors –
gairebé única al món– de la cadena HBO, que confia en creadors com David Chase (Los Soprano) i 
Alan Ball (A dos metros bajo tierra), als quals dóna les claus de la producció i, després, llibertat 
creativa (Joyard, 2005: 34). En aquesta mateixa línia, la CBS va emetre The Unit (The Unit, CBS: 
2006-), creada pel prestigiós dramaturg David Mamet. Són casos ben diferenciats el Twin Peaks de 
David Lynch o la minisèrie Riget, de Lars von Trier, però contribueixen a donar importància a l'autoria 
individual de les sèries. 
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• 2.“Episodio extra”, El País, 13-IV-2006; Pascual, A., “Llega el videojuego de Mujeres desesperadas”, El País, 
14-VII-2006.  

• 3.“La serie de televisión ‘Perdidos’ inspira un juego mundial en la Red”, El Mundo, 26-IV-2006. Un dels jocs de 
coneixement de Perdidos era <http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz2054251785a00.hml>  

• 4.Miami’ ¿Quién es el topo?”, TV manía, La Vanguardia, 31/12-2005/01-2006.  
 

• 5.Alguns exemples són: Kraft TV Theatre (NBC: 1947-1958), Ford Theatre (CBS: 1949-1951), Actors Studio 
(ABC: 1948-1949) i Colgate Theatre (NBC: 1949-1950). 
  

• 6.Creeber també inclou en aquesta categoria sèries més recents com Boys from Blackstuff (BBC: 1982) i 
Clocking Off (BBC: 2000-2003) (Creeber, 2004: 8).  
 

• 7.“Tinker encarregat de lidiar amb els executius de las cadenes per a aconseguir la mínimainterferència en el 
procés creatiu” (Cascajosa, 2005: 31).  
 

• 8.Buffy cazavampiros, Ellen, Star Trek, Ally Mc Beal, Friends, Los Soprano,...  

 
 


