
	
	
	
	
	

Grau	en	Mitjans	Audiovisuals	
	
	
	
	
	
	
	

PERDUTS	PER	LA	VIDA.	CREACIÓ	D’UN	FORMAT	DE	SÈRIE	SITCOM	
	

Memòria	
	
	
	
	
	
	
	

POL	RÓDENAS	EXPÓSITO	
PONENT:	ENDIKA	REY	

	
TARDOR	2017	

	

	
 

  





 

 

 

 

 

Dedicatòria 

Aquest projecte el dedico, en primer lloc, a l’Andreu i a la Maria José, que des del primer 

dia han confiat en mi i m’han donat tot el suport i l’amor del món. I en segon lloc el dedico 

als meus avis, que han cuidat de mi tota la vida com si fossin els meus pares. Sense tots 

ells no hauria arribat mai fins aquí. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Agraïments 

En primer lloc m’agradaria donar les gràcies a la meva família, que m’han ofert consell i 

ajuda sempre que ho he necessitat. En especial als meus pares Andreu i Maria José, i als 

meus avis Andrés, Carmen i Maria Paz. 

Vull donar les gràcies també a en Pep Bras, el primer tutor d’aquest treball, no només per 

haver-me guiat i ofert bons consells durant tot el projecte, sinó sobretot perquè des del 

principi m’ha ajudat a fer més possible que aquest projecte es pugui arribar a convertir 

algun dia en una realitat gràcies a les seves correccions i a la seva experiència en el sector.  

 

 

 

 

 

 





	

Resum 

Aquest projecte consisteix en la creació d’una sitcom catalana que s’anomena Perduts per 

la vida. La sèrie gira al voltant de tres personatges que participen en una teràpia de grup 

per mirar de reconduir les seves vides personals. Per crear la sèrie s’han investigat moltes 

de les sitcoms d’èxit dels últims anys i dues obres de teatre que tracten sobre la vida de 

parella. El següent pas ha estat crear un document de bíblia de la sitcom amb tota la 

documentació necessària, inclòs el guió de l’episodi pilot, amb la intenció de vendre la idea 

a una productora per arribar a produir la sèrie per televisió. 

Resumen 

Este proyecto consiste en la creación de una sitcom catalana llamada Perduts per la vida. 

La serie gira alrededor de tres personajes que participan en una terapia de grupo para 

intentar reconducir sus vidas personales. Para crear la serie se han investigado muchas de 

las sitcoms de éxito de los últimos años y dos obras de teatro que tratan sobre la vida de 

pareja. El siguiente paso ha sido crear un documento de biblia de la sitcom con toda la 

documentación necesaria, incluído el guión del episodio piloto, con la intención de vender 

la idea a una productora para llegar a producir la serie para televisión. 

Abstract 

This project involves the creation of a catalan sitcom called Perduts per la vida. The TV 

series revolves around three characters who participate in group therapy to try to redirect 

their personal lives. To create the TV series, a lot of success sitcoms in recent years and 

two plays that are about couple life have been investigated. The next step was to create a 

sitcom bible document with all the necessary documentation, including the script of the 

pilot episode, with the purpose to sell the idea to an audiovisual production company to 

eventually produce the TV series. 
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Bíblia de la sèrie Dossier de producció que conté tots els apartats de creació d’una 

sèrie amb l’objectiu de vendre el projecte televisiu. 

Brainstorming  Aportació d’idees que es posen en comú com a punt de partida d’un 

projecte. 
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Rialles enllaunades Riure gravat que es posa en un gag d’una sitcom per emfatitzar 

l’humor en l’espectador.  

Running gag  Acudit recurrent en uns situació humorística que es repeteix diverses 

vegades de forma idèntica o de manera semblant al llarg d’una sèrie 

de televisió. 

Sàtira  Gènere en el que es critica agudament les costums o els vicis d’algú 

amb intenció lúdica o burlesca. 

Set  Recinte en el que una sèrie de televisió o pel·lícula està rodada amb 

una decoració i accessoris determinats. 

Sitcom  Gènere conegut com comèdia de situació en el que els seus episodis 

es desenvolupen habitualment en els mateixos espais i amb els 

mateixos personatges i tenen trames autoconclusives. 

Steadicam  Sistema d’estabilització per càmeres de cinema i televisió format per 

un sistema d’arnès i un braç articulat. 



IX 

Spin-off   Projecte creat com extensió d’un altre anterior. 

Subtrama Trama que es desenvolupa dins de l’episodi sense formar part de la 

història principal. 

Tag   Última escena de l’episodi d’una sitcom. 

Talk show Programa de televisió en la qual una o diverses persones parlen de 

diferents temes exposats per un presentador. 

Target   Públic objectiu.  

Teaser Primera escena de l’episodi d’una sitcom que comença la història 

directament abans que apareguin els crèdits d’entrada.  

Tràveling   Moviment de càmera cap als costats. 

VOD Video On Demand. Televisió a la carta que permet accedir a tot tipus 

de contingut multimèdia quan l’usuari ho desitgi. 

 

 

 

 





Introducció 1 

1. Introducció. 

Objecte del projecte 

En aquest projecte es pretén crear una idea original per a una sitcom, concretament per a 

una comèdia de situació per a la televisió pública de Catalunya. La sitcom gira al voltant de 

sis personatges; dues parelles, un home solter i una psicòloga. L’acció transcorre al centre 

d’una ciutat que s’entén que és Barcelona, en els pisos de les parelles, un bar i la consulta 

d’una psicòloga. Els tres protagonistes comencen una teràpia de grup per afrontar els 

problemes que afecten les seves vides per, d’aquesta manera, intentar reconduir-les a nivell 

personal i professional.  

La sèrie s’anomena Perduts per la vida, que simbolitza la situació dels protagonistes, que 

tot i tenir quaranta i tants anys, han perdut el rumb de les seves vides i necessiten l’ajuda 

de la teràpia per intentar trobar el camí correcte a seguir, tot i que sempre es compliquen la 

vida més del compte i segueixen perduts en la seva recerca de la felicitat i l’estabilitat 

emocional. 

La intenció de la sèrie és tractar les situacions i relacions quotidianes que viuen els 

personatges amb humor de tots els colors (de l’humor blanc al negre) i la sàtira, és a dir, 

que es caracteritzi per tenir un to desenfadat i que, al mateix temps, pugui tractar temes 

tabú com la mort o les malalties d’una manera còmica. El format de la sèrie és la sitcom, 

un dels formats del gènere de comèdia més utilitzats i coneguts en televisió. 

En aquest cas, com es tracta d’una sitcom en català, el principal objectiu és vendre la idea 

original a la televisió catalana, principalment a TV3, tot i que no es descarta la opció 

d’altres cadenes catalanes com el canal 33 o 8tv. El document de bíblia de la sitcom, 

juntament al guió de l’episodi pilot, es realitzen amb l’idea de captar l’atenció de 

productores i televisions del sector audiovisual català i, d’aquesta manera, que el propi 

document sigui vàlid per vendre’l en el món professional de la ficció televisiva catalana.  

El què ha inspirat el tema principal de la sèrie consisteix a la intenció de tractar els 

estereotips de la societat catalana del segle XXI, tan en l’àmbit professional com en el 

personal, però centrant-lo principalment en el personal en el cas de les relacions d’amistat, 

familiars i d’amor. Per tant, se centra en mostrar com famílies i ciutadans s’enfronten a 
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situacions econòmiques, socials i culturals que es viuen a la Catalunya actual mitjançant 

els nostres protagonistes i les seves vides. D’aquesta manera, es tracten temes com, per 

exemple, les relacions de convivència entre parelles i famílies, l’adaptació a les noves 

tecnologies a nivell social o la creixent diversitat cultural que es viu a Catalunya, entre 

molts d’altres. Tots aquests temes que afecten a la nostra societat es tracten en clau 

d’humor i sàtira a partir de les situacions i els problemes als quals s’enfronten els 

protagonistes en el seu dia a dia. 

Aquest projecte té la intenció de buscar una audiència que estigui formada per un públic 

jove d’entre 16 i 30 anys, però sobretot adult d’edats compreses entre els 30 i els 65 anys, 

que es pugui sentir identificats amb les situacions i problemes amb els que es troben els 

personatges en la seva vida diària. Tot i això, la sitcom va dirigida a tots aquells que siguin 

amants de l’humor català que es pot veure en Perduts per la vida. 

 

Motivacions i justificacions 

Una de les principals intencions del projecte consisteix a elaborar una idea original per a 

una sitcom a Catalunya que pugui arribar a obtenir, en el panorama televisiu actual, l’èxit 

que han arribat a tenir en el passat a Catalunya sèries com Plats Bruts, Jet Lag o Lo 

Cartanyà. En els últims anys, concretament des de 2011, la producció de sitcoms catalanes 

ha desaparegut pràcticament. Per tant, el fet d’intentar fer sortir a la llum, tot i la poca 

experiència en el camp de l’escriptura audiovisual, una sitcom que pogués arribar a estar a 

la l’altura d’altres precedents del sector és una motivació personal del projecte. 

La societat catalana ha anat canviant durant els últims anys. S’han donat lloc fets socials, 

polítics, econòmics i culturals que han produït un efecte en la nostra societat. Per tant, la 

intenció d’aquesta sèrie és intentar reflectir al màxim tot allò que passa a la nostra societat 

actualment en clau d’humor per mitjà dels personatges de Perduts per la vida. 

Les principals fonts d’inspiració per crear una sèrie com Perduts per la Vida, tot i la seva 

diversitat de característiques formals dins el format sitcom, són les sèries; Plats Bruts a 

Catalunya, Aquí no hay quién viva a Espanya i Friends a Estats Units. Sobretot perquè, tot 

i que cada una d’elles en el seu context social i cultural, comparteixen una similitud 
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temàtica. Totes tres tracten temes quotidians de cada societat en un entorn familiar amb un 

tipus d’humor que encaixa perfectament en cada context. 

La sitcom ha de servir per fer riure al públic dels problemes i situacions que es viuen 

actualment a Catalunya, tan a nivell social, polític o cultural. La funció de Perduts per la 

vida consisteix en que l’espectador generi una empatia amb els protagonistes i tingui ganes 

de riure i veure com afronten aquests personatges els problemes i situacions amb què es 

troben. Mentre en el terreny global de les sèries, a Catalunya s’han produït productes d’una 

certa innovació, com per exemple Porca misèria o Nit i dia, no ha succeït el mateix en el 

terreny de les sitcoms, on la televisió catalana fa anys que no ha aportat cap novetat 

destacable. Tan sols rep la oferta que donen els canals de sitcoms nord-americanes i 

espanyoles, tot i que aquestes últimes tenen característiques innovadores que s’allunyen del 

format més clàssic i habitual de la sitcom. Per tant, tornar a oferir una sèrie de format 

sitcom al públic català actualitzada amb les noves tendències actuals i tornar a fer ressorgir 

la figura de les sitcoms catalanes a la nostra televisió és una intenció sòlida d’aquest 

projecte. 

Perduts per la vida pretén tenir un estil propi i original per a despertar l’interès tant de 

possibles compradors de la idea original com del futur i potencial espectador. La intenció 

principal d’aquest projecte és centrar-se en desenvolupar la idea original i escriure un guió 

de l’episodi pilot. Per tant, no existirà una fase de producció. Això significa que amb el 

projecte no s’obtindrà un feedback directe de l’espectador. És a dir, és necessari que la fase 

d’ideació i desenvolupament es converteixi en una proposta suggerent i ben treballada per 

a que una productora o televisió aposti per invertir diners o compri la idea de tal manera 

que es pugui arribar a produir i emetre algun dia per televisió. 
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2. Marc teòric. 

2.1. Comèdia de situació. La sitcom 

El primer pas per començar un projecte nou és conèixer el gènere del qual se’n vol treure 

profit. Per tant, s’ha començat per la unitat més bàsica: la definició del gènere. La sitcom 

és, com es pot observar a l’esquema següent, “un format de telecomèdia d’emissió 

generalment diària en capítols de 20-30 minuts, destinat a tots els públics per el seu 

consum en horaris de sobretaula, tarda i access prime time. Consta de repartiments corals, 

tot i que generalment d’escassos personatges i tancats. Les seves trames solen composar-se 

d’una narració principal i una o dues de secundàries, sent generalment totes 

autoconclusives, utilitzant situacions d’embolic i malentès extretes d’allò quotidià.” 

(Carrasco, 2010: 191) 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a (Carrasco, 2010: 184). Tipus d’estructures 

de ficció televisiva 

 

  

Estructura	
narrativa	
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2.1.1. Origen de la sitcom 

Per tal de conèixer bé un gènere com la comèdia, i més concretament en aquest cas, un 

format com la sitcom, és fonamental saber els seus orígens o, bàsicament, d’on ha sorgit. 

Per tant, el següent pas en la recerca ha estat buscar informació sobre d’on prové. El format 

sitcom “es va començar a produir per ràdio cap al 1926, però es va donar a conèixer a 

nivell mundial quan va passar a ser un format televisiu.” (Agosta, 2012: 5) Per tant, trobem 

que la sitcom, tal i com la coneixem avui, originalment prové d’un altre mitjà com és la 

ràdio. Tot i això, no és fins “l’any 1940, quan la sitcom va ser pràcticament el primer 

format adaptat per a la televisió. Els episodis duraven mitja hora i s’emetien setmanalment. 

Moltes de les primeres sitcoms eren adaptacions directes de programes de ràdio ja 

existents.” (Agosta 2012: 16) El que van aconseguir aleshores és donar cara i ulls a les 

veus que se sentien en aquests programes exclusivament per la ràdio per millorar la qualitat 

del gènere, ja que els gestos i els gags visuals reforcen l’humor sumat als diàlegs i acudits. 

Una de les principals i primeres sitcom televisives de la història s’anomena I Love Lucy, 

creada per l’actriu de cinema Lucille Ball. L’actriu “va voler aprofitar la seva popularitat 

per crear un programa de televisió en el qual es pogués provar certes innovacions 

temàtiques i formals.” (Agosta, 2012: 16) En un moment en el qual el format sitcom encara 

era desconegut per la majoria de la població, la potència mediàtica de l’actriu va ser un 

factor clau perquè la gent descobrís aquest gènere i es comencés a aficionar. 

 

Fig. 2.2. Imatge de l’estudi de gravació I Love Lucy 
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Es considera una de les precursores del seu format perquè “va ser una sitcom innovadora 

que va assentar les bases del gènere com a format televisiu. Va filmar els episodis amb tres 

càmeres, cosa que permetia no només estalviar temps, sinó també imprimir un gran 

dinamisme a la història gràcies al muntatge. També va mantenir l’esperit dels magazins de 

ràdio i d’aquesta manera els teleespectadors gaudien, és de les històries gràcies als riures i 

als aplaudiments enllaunats.” (Agosta, 2012: 17). A partir de la sèrie de Lucille Ball es 

considera que, tot i no ser la primera en aparèixer històricament, va crear els fonaments 

que han convertit el format sitcom en un dels més reconeguts de televisió. 

 

2.1.2. Classificació de les sitcoms 

Les sitcoms s’han classificat segons diversos criteris o tipologies al llarg de la història per 

diferents autors i referents del gènere. En aquest projecte s’ha utilitzat la classificació de 

l’autor Natxo López per segmentar els tipus de sitcom que podem trobar perquè reuneix i 

defineix molt bé cada un dels tipus de comèdia i les seves principals característiques. 

• “Comèdia familiar: Desenvolupa conflictes quotidians i comprensibles, 
amb els quals els espectadors de diferents franges d’edat es poden sentir 
identificats. 

• Comèdia coral: El protagonisme està repartit entre diversos personatges. 
• Comèdia amb un vehicle estrella: Està construït al voltant d’un actor o 

còmic conegut, que ja té un públic que el segueix i que afavoreix 
l’arrancada de la sitcom. 

• Comèdia professional: El seu tema principal gira al voltant d’un entorn de 
treball. Això permet establir vincles professionals entre els personatges, a la 
vegada que s’exploren i es desenvolupen les seves relacions personals. 

• Comèdia social: Hi ha sèries que neixen amb una intenció més o menys 
evident d’aprofitar la comèdia per posar sobre la palestra temes socials o 
polítics de certa rellevància o, al contrari, aprofitar aquesta controvèrsia per 
posar-la al servei de l’humor. 

• Comèdia racial: Està dirigida a un sector racial molt concret, com certes 
produccions nord-americanes directament pensades per el públic 
afroamericà. 

• Comèdia generacional: L’amplitud del mercat americà permet crear 
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comèdies dirigides a un públic d’una edat molt concreta. 
• Comèdia fantàstica: Tracten esdeveniments fantasiosos com a marca 

distintiva de la sèrie. Fonamenten la seva comicitat en la mescla dels 
recursos fantàstics amb elements quotidians extrets d’un ambient familiar.” 
(Natxo López en Padilla i Requeijo, 2008: 196)  

Aquesta classificació demostra que, tot i que la sitcom va néixer amb un ventall de 

tipologies molt reduït, gairebé exclusivament a comèdies domèstiques i professionals, al 

llarg del temps s’ha anat adaptant, com molts altres gèneres, als canvis socials i culturals 

de les societats i s’ha anat diversificant i evolucionant en noves i diferents maneres o 

mètodes per classificar-se. Gràcies a aquesta diversificació s’ha aconseguit enriquir el 

format sitcom arreu del món.  

 

2.1.3. Característiques de la sitcom clàssica 

Els personatges d’una sitcom es poden classificar principalment en tres grans grups: 

personatges principals, de suport i transitoris. És important conèixer les principals 

característiques que defineixen cada tipologia de personatges. 

• Personatges principals: “Són aquells que sostenen la trama principal i els que 

concentren la major atenció de la narració. Sense aquest tipus de personatges, la 

història desapareixeria.” (Bonaut i Grandío en Heredia, 2013: 15) Per tant, són l’eix 

central de la història i els que tenen més pes en la narració. Habitualment són els 

protagonistes de la trama principal dels episodis. Es caracteritzen perquè no 

canvien mai, a diferència d’una sèrie. No evolucionen ni solen canviar de caràcter, 

perquè justament la gràcia és que l’espectador s’enganxi a les seves 

característiques. 

• Personatges de suport: “Són membres regulars del repertori i la seva funció es 

donar suport als personatges principals i ressaltar el paper destacat.” (Bonaut i 

Grandío en Heredia, 2013: 15). No és habitual que hi hagi molts personatges de 

suport. Normalment protagonitzen les trames secundàries juntament amb algun 

personatge principal. Ajuden a oferir més matisos a la narració de la història. Tot i 

això hi ha casos en el que els personatges de suport són bastant recurrents i tenen 
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més pes. 

• Personatges transitoris: “Aporten problemes i complicacions a les trames, o 

simplement, actuen com una senzilla funció mecànica de la història. Es presenten 

en dues varietats. L’estrella invitada sol dur a terme el rol més important en un únic 

episodi, desencadenant l’acció. Aquest personatge no ha d’estar necessàriament 

representat per una estrella. Els personatges amb rols petits però necessaris poden 

interactuar o no amb els personatges principals, però apareixen en escena.” (Bonaut 

i Grandío en Heredia, 2013: 15) És un clar exemple d’estrella invitada quan en una 

sitcom apareixen altres artistes, esportistes d’elit, polítics o altres personatges 

destacats en la societat en el moment d’emissió de la sèrie. 

La sitcom clàssica està definida per una sèrie de característiques concretes que determinen 

la seva essència.   

Sistema de producció estandarditzat. És un producte audiovisual d’entreteniment a 

capítol tancat i de curta durada d’aproximadament uns 22 minuts. En general es roda en 

interiors, amb un públic en directe, i utilitza un decorat únic dividit en diversos sets. Els 

diversos sets estan formats per els diferents espais de la sèrie. Aquest element ajuda a la 

producció de continguts ja que la major part de la sèrie es roda en el mateix lloc. (Bonaut i 

Grandío en Revista Latina de Comunicación Social, 2009)  

És així doncs com, “d’aquesta manera, les escenes es roden en escenaris fixes que es 

repeteixen al llarg de tots els episodis. El format es caracteritza per la inclusió d’un disc de 

riures enllaunats per emfatitzar els moments d’humor.” (Bonaut i Grandío en Revista 

Latina de Comunicación Social, 2009: 756) A Estats Units és més habitual rodar amb un 

públic en directe, com si es tractés d’una sala de teatre, i d’aquesta manera es recullen els 

riures dels espectadors per reforçar les situacions còmiques. A Espanya i Catalunya no és 

tan habitual rodar amb públic, així que es substitueix pels riures enllaunats. 
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Fig. 2.3. Font: Top 250. Le blog. Imatge del públic durant episodi The Big Bang Theory 

En la imatge anterior es pot veure com el públic està situat darrera de l’equip tècnic, 

observant la realització de l’episodi com si estigués veient una obra de teatre en directe. 

Estructura narrativa i realització fotogràfica convencional. Quan parlem de sitcom 

tradicional parlem de un tipus de sèrie que respecta l’estructura clàssica de tres actes, tot i 

tenir un guió molt condicionat als tall publicitaris. A Espanya, sobretot, no és tan habitual 

l’estructura narrativa que té la sitcom clàssica. Acostumen a tenir més nombre de trames i 

personatges, cosa que afecta també a la durada de les seves escenes i, en conseqüència, 

dels episodis. D’aquesta manera, normalment es col·loca un cliffhanger en el moment 

anterior a la pausa publicitària. La introducció del cliffhanger és també d’ús habitual en 

altres tipus de sèries procedimentals o dramàtiques.  (Bonaut i Grandío en Revista Latina 

de Comunicación Social, 2009) 

A més, “existeix generalment una trama principal i una o dues subtrames. Potser allò més 

característic de l’estructura narrativa sigui el teaser, el tag i el disc de riures enllaunats. El 

teaser o pròleg es una escena curta que serveix per captar l’atenció de l’audiència i 

assegurar que continuaran veient la sèrie després del primer tall publicitari. El tag o epíleg 

que s’emet durant els títols de crèdit és una breu escena que es presenta com a acudit final. 

Des del punt de vista de la realització, la gravació és multicàmera, poc moviment de 

càmera (joc del pla/contraplà en els diàlegs) i saturació lumínica.” (Bonaut i Grandío en 

Revista Latina de Comunicación Social, 2009: 756) Les trames dels episodis són auto-

conclusives, és a dir, comencen i acaben dins del mateix episodi. Per tant, els protagonistes 

al final de l’episodi tornen a estar al punt de partida, no evolucionen. 
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Fig. 2.4. Font: Elaboració pròpia. Arc de la història de l’episodi d’una sitcom 

En l’anterior gràfica podem observar els punts de gir i les situacions que s’esdevenen en un 

episodi, habitualment just abans de cada tall publicitari. 

Nom Descripció 

Teaser 
“Escena inicial de la sèrie, prèvia als crèdits inicials. La seva durada 
pot rondar uns 2 minuts, i és on es presenten els arguments inicials de 
la trama, però sense revelar el conflicte principal de l’episodi.” 
(Rodríguez, 2011) 

Crèdits inicials “Crèdits introductoris amb una cançó distintiva que funciona com la 
marca del producte.” (Rodríguez, 2011) 

1a pausa per publicitat Es tracta de la primera pausa, just abans de començar amb el primer 
acte. 

Acte I 

“Es presenta qui serà el personatge que tindrà el conflicte principal del 
capítol, i s’explica breument. S’introdueix un conflicte secundari que li 
passarà a un altre dels protagonistes. Al final d’aquest acte, que dura 
entre 7 i 8 minuts, s’ofereix una possible solució que no té èxit, deixant 
a l’audiència en expectativa.” (Rodríguez, 2011) 

2a pausa per publicitat “És la més llarga de les tres, quan la situació de suspens està 
establerta.” (Rodríguez, 2011) 

Acte II 
“Es resol el segon conflicte, i es presenta una solució viable per el 
dilema principal. No obstant, en aquests 7 o 8 minuts, el resultat de la 
resolució encara es desconeix.” (Rodríguez, 2011) 

Tercera pausa per 

publicitat 
És el últim tall de publicitat i serveix per deixar en expectativa a 
l’espectador abans de resoldre el conflicte. 

Tag 
“En els últims 3 o 4 minuts, es presenta el problema resolt, els efectes 
que ha provocat i les lliçons que s’han après. En aquest acte 
s’introdueix lleugerament un nou gir argumental per potenciar l’èxit 
del següent episodi. Es conclou amb un acudit.” (Rodríguez, 2011) 

Crèdits finals  Crèdits finals amb sintonia distintiva per tancar l’episodi.  

  

ACTE	I	 ACTE	II	 TAG	TEASER	

Situació							
incitadora	

	

El	problema	es	
complica	i	creix		

Les	coses	no	surten	
segons	el	previst	
FINAL	ACTE	I	

El	pla	fracassa					
FINAL	ACTE	II	

PLA	

RESOLUCIÓ	

Taula 2.1. Font: Rodríguez, 2011. Estructura narrativa d’una sitcom 	
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En aquesta taula es pot observar les parts en les que es divideix l’estructura narrativa d’un 

episodi d’una sitcom i els moments on es passa a publicitat. 

En següent lloc es troba una nova característica, ja que “L’humor s’aconsegueix a través 

d’acudits en el diàleg, i els gags visuals i sonors. És freqüent l’ús de tècniques de la 

comèdia cinematogràfica clàssica que han estat adaptades a la televisió com la sorpresa, el 

malentès verbal, el canvi de rols, l’engany o l’embolic. Les comèdies de situació són un 

gènere en el que els personatges parlen més que actuen i, per aquest motiu, en la majoria 

de les vegades la comicitat recau en els diàlegs. L’esquema habitual seria el següent: un 

personatge prepara la situació (set-up) i un altre la remata amb un acudit (punchline). 

També és molt habitual l’acudit recurrent o també conegut com running gag.” (Bonaut i 

Grandío en Revista Latina de Comunicación Social, 2009: 756) El running gag és una de 

les tècniques més habituals sorgides de la sitcom clàssica, ja que consisteix a repetir 

diverses vegades durant l’episodi, o al llarg de la sèrie, una situació o una frase còmica de 

manera idèntica o molt semblant. Pot semblar, a priori, que es pugui arribar a fer repetitiu 

el mateix tipus d’acudit sempre, però en una sitcom on l’important és familiaritzar-se amb 

els protagonistes fa que s’acabi convertint en una característica destacable i que 

aconsegueix reforçar l’humor. 

Per últim, una altra característica important seria la temàtica tradicional. “Originalment, 

la majoria de les sitcoms eren comèdies de situació domèstiques protagonitzades per una 

família nuclear. Tot i això, poc a poc es van anar incorporant altres temàtiques, com per 

exemple, les professionals. Per tant, s’observa com les sitcoms han estat un fidel reflex de 

l’evolució que patia la societat.” (Bonaut i Grandío en Revista Latina de Comunicación 

Social, 2009: 756) Com hem pogut veure anteriorment en la classificació de tipologies de 

sitcoms, amb el pas del temps el gènere s’ha anat diversificant en un gran ventall de 

temàtiques diferents. Tot i això, després de conèixer les principals característiques de la 

sitcom clàssica, ha estat important cercar les noves tendències que ha anat adoptant aquest 

format al llarg dels anys. 
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2.1.4. La sitcom en l’actualitat 

L’estructura de les sitcoms ha evolucionat i dóna lloc a tres tipus de duracions acceptades 

dins el format. 

En primer lloc, la durada de 22 minuts. “Típica de la sitcom, tot i que no exclusiva d’ella.” 

(López en Padilla i Requeijo, 2009) És la clàssica. Acostuma a dividir-se en dues parts de 

11 minuts aproximadament. 

La durada de 50 minuts és el “format més utilitzat a Espanya, gràcies a 7 Vidas, Cuestión 

de Sexo o Aída. Als Estats Units es recorre a ell per a comèdies que barregen gèneres, com 

Mujeres Desesperadas.” (López en Padilla i Requeijo, 2009) 

Per últim, la durada de 70 minuts és la menys habitual i la podem trobar sobretot a 

Espanya. “Aquí no hay quién viva o La família Mata són els exemples més clars. La 

excessiva duració afecta la qualitat, influeix negativament en el ritme de treball de l’equip, 

tant tècnic com de guió, i obliga a augmentar el nombre de trames, a estirar els conflictes o 

bé a recórrer a la mescla de drama i comèdia.” (López en Padilla i Requeijo, 2009)  

Actualment ens trobem amb exemples com La que se avecina, que han allargat la durada 

dels episodis gairebé a 90 minuts. Això fa que s’allunyi de classificar-se del format sitcom 

i s’acosti més a la telecomèdia. Però, tot i això, segueix conservant elements característics 

de la sitcom. 

POSICIÓ SÈRIE DE TV ANY VOTS PUNTUACIÓ 

1 The Big Bang Theory 2007 556.371 8.3 

2 Friends 1994 530.587 9.0 

3 Modern Family 2009 267.705 8.5 

4 The Office 2005 222.608 8.8 

5 How I Met Your Mother 2005 480.505 8.4 

6 Parks and Recreation 2009 138.299 8.6 

7 It’s Always Sunny in Philadelphia 2005 145.726 8.8 

8 That ’70 Show 1998 122.475 8.1 

9 Arrested Development 2003 224.737 8.9 

10 Two and a Half Men 2003 207.554 7.1 

 

Taula 2.2. Font: IMDB. Sitcoms més populars segons usuaris de IMDb 
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Per descobrir quines són les sitcoms més populars s’ha investigat a dues de les principals 

pàgines web de pel·lícules i sèries de televisió: FilmAffinity i IMDb. Com es pot veure en 

les taules, s’ha elaborat un top 10 de cada pàgina web amb les sitcoms més votades pels 

usuaris.  

Com es pot observar a la Taula 2.2, al lloc web de IMDb1, els usuaris han votat 

generalment sitcoms nord-americanes, ja que són les més reconegudes arreu del món.  

POSICIÓ SÈRIE DE TV ANY VOTS PUNTUACIÓ 
1 Friends 1994 134.659 8.18 

2 How I Met Your Mother 2005 90.714 7.66 

3 The Big Bang Theory 2007 90.229 7.81 

4 Aída 2005 71.671 6.19 

5 Aquí no hay quién viva 2003 71.086 6.34 

6 7 Vidas 1999 68.122 7.1 

7 My Name is Earl 2005 44.796 7.04 

8 Frasier 1993 39.691 6.95 

9 Seinfeld 1989 37.718 6.99 

10 Mr. Bean 1990 36.281 7.01 

 

Taula 2.3. Font: Filmaffinity. Sitcoms més populars segons usuaris de FilmAffinity 

Com que FilmAffinity2 (Taula 2.3) es tracta d’un lloc web per Espanya i països de Sud-

Amèrica principalment, trobem que apareixen en aquest segon rànquing sitcoms 

espanyoles, com Aída o Aquí no hay quién viva. Tot i això, en totes dues taules es troben 

en les cinc primeres posicions Friends, How I Met Your Mother i The Big Bang Theory.  

És cert que les sitcoms d’èxit de l’actualitat, sobretot de procedència nord-americana, 

contenen elements característics de la sitcom clàssica, però al llarg dels anys han anat 

evolucionant i incorporant nous canvis en la seva estructura tècnica i narrativa. Les 

innovacions i les característiques clàssiques es barregen per donar lloc a les noves sitcoms 

del panorama actual televisiu. 

																																																													
1 Informació extreta de 
http://www.imdb.com/list/ls000092243/?start=1&view=detail&sort=moviemeter:asc&defaults=1&scb=0.570
1844100634907 
 
2 Informació extreta de  
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=659368&attr=top_rated&nodoc 



Marc teòric 15 

Tal i com assegura Savorelli, “una de les ruptures més cridaneres de les noves sitcoms es 

troba en l’àmbit narratiu. Els diferents gèneres televisius aconsegueixen enriquir la 

narració tradicional a la que estàvem acostumats i evoluciona cap a una narrativa més 

fresca i moderna.” (Savorelli en Heredia, 2013: 15)  

Les principals característiques innovadores en l’àmbit narratiu es defineixen de la següent 

manera: 

• “Barreja de formats i gèneres audiovisuals: reality show, docu-soap, 
documental, dramedy, mockumentary, etc. 

•  Major varietat temàtica: s’aposta per temes més arriscats i polèmics (sexe, 
violència, homosexualitat, racisme, discapacitats físiques i psíquiques, crisi 
econòmica...) 

• Augment de la durada dels capítols: en moltes cadenes per cable es passa 
dels 22 minuts als 30 minuts per episodi, sense comptar les pauses 
publicitàries. 

• Major nombre d’escenes, el que comporta un increment del ritme de la 
narració. 

• Disminució de la incorporació de la banda sonora amb riures enllaunats.” 
(Savorelli en Heredia, 2013: 16)  

Si actualment s’observen les noves sitcoms que estan apareixent en el mercat televisiu 

durant els darrers anys, ràpidament es poden trobar totes aquestes innovacions el l’àmbit 

narratiu. Un element destacable és un gran augment del ritme narratiu, ja que s’utilitzen 

acudits i gags visuals de manera més consecutiva justament per això, perquè l’espectador 

no es desenganxi del ritme de la narració. A més, cada vegada s’utilitzen menys els riures 

enllaunats, ja que el propi ritme narratiu accentua més l’humor. 

També es pot observar com la evolució de la societat en termes de globalització i llibertat 

d’expressió fa que sigui molt més senzill tractar temes antigament més delicats com la 

orientació sexual, el racisme o la violència, entre d’altres. 

En l’àmbit de la realització també s’han realitzat un gran nombre d’innovacions. “Tot i que 

es segueix abordant la gravació de la majoria de les sitcoms de la manera convencional, la 

diversitat temàtica i la mescla de gèneres van permetre que s’abandoni l’estil clàssic de 

gravació en estudis i realització multicàmera per apostar per una producció més propera al 
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cinema i al documental.” (Dunleavy en Heredia, 2013: 16) Les característiques principals 

són algunes de les següents. 

• “S’abandonen els decorats d’estudi per rodar més escenes en localitzacions 
exteriors. 

• Es porta a terme la realització amb una càmera (a l’estil cinematogràfic) i es 
renuncia a treballar amb l’estil clàssic multicàmera d’estudi. 

• S’adapten les estratègies de realització del documental i del docu-soap: la 
càmera en mà, referències directes a càmera , moviments desordenats, 
testimonis i entrevistes... 

• Més compte en la posada en escena i la introducció de moviments de 
càmera complexos com tràvelings, grues, steady-cam... 

• Ús de noves càmeres digitals d’alta definició que faciliten els moviments i 
la agilitat en la producció.” (Dunleavy en Heredia, 2013: 17) 
 

Com a tots els gèneres, formats i diversos estils televisius i cinematogràfics, la tecnologia 

marca molt els canvis de tècniques i les implementacions de nous estils que modifiquen el 

format original, com és el cas de la sitcom. S’ha de tenir clar, però, que tot i que les 

tècniques que s’usen en la sitcom han anat evolucionant i, en alguns casos, mutant, sempre 

existiran uns elements formals que donaran a entendre que el que es té davant és una 

sitcom.  

Per aquest motiu ha estat molt important conèixer quines eren les principals 

característiques d’una sitcom clàssica, i en quines noves tendències han anat modificant 

amb el temps fins arribar a l’actualitat. Perquè gràcies a aquest estudi s’ha pogut 

determinar quines característiques clàssiques de la sitcom mantindria fermes la sèrie o 

quines noves característiques més actuals adaptaria al seu estil propi. Com es pot veure en 

el resultat final, s’ha optat més per utilitzar més elements característics de la sitcom 

clàssica. 
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2.1.5. La producció pròpia de sitcoms a Catalunya 

És important assenyalar que “les comèdies realitzades per TV3 durant el període de 1984 a 

1988 no compleixen amb els cànons de la típica comèdia de situació nord-americana. Tot i 

això, respecten algunes normes bàsiques com la duració, el registre en interiors i sense 

interrupcions.” (Martínez, 2008) De 1984 a 2011 s’han realitzat un total de 20 sitcoms a 

TV3. 

 

SITCOMS EMISSIÓ 

Carme i David, cuina, menjador i llit 1984 

Tot queda en família 1986 

De professió A.P.I 1988 

Tot un senyor 1989 

Sóc com sóc 1990 

Avui per demà 1991 

Quart segona 1991 

Teresina, S.A. 1992 

Quico 1992 

L’agència de viatges 1993 

I ara què, Xènia? 1993 

Oh, Europa! 1994 

Oh, Espanya! 1996 

Plats Bruts 1999 

Psico Express 2001 

Jet Lag 2001 

L’un per l’altre 2003 

Lo Cartanyà 2004 

Tretze anys i un dia 2008 

Dues dones divines 2011 

 

Taula 2.4. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a (Martínez, 2005: 4). Sitcoms de 

producció pròpia a TV3 

Com es pot veure a la taula, a principis dels anys noranta és el període on es van realitzar 

més quantitat de comèdies de situació. Això es pot deure a que en aquells anys comença a 
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aparèixer molta competència televisiva i TV3 decideix exprimir més aquest gènere per tal 

de competir amb altres cadenes de televisió. 

 
   Fig. 2.5. Imatge del públic durant episodi Plats Bruts  

Plats Bruts es tracta de “la primera, en l’àmbit espanyol i català, que segueix els cànons de 

les sèries produïdes a Amèrica del Nord.” (Martínez, 2008) Si s’analitza el conjunt de 

sitcoms de producció pròpia a Catalunya, la major part de les temàtiques estan relacionades 

amb l’àmbit professional i familiar dels personatges. És habitual que s’esdevinguin en 

espais com cases, pisos, llocs de treball o bars. A més, també s’observa que la major part 

tenen lloc en un context d’actualitat del moment en el que s’emet i amb localització 

habitual a la ciutat de Barcelona. Hi ha excepcions, com és el cas de Lo Cartanyà, on els 

fets ocorren a un poble de Lleida. 

Es pot determinar, d’aquesta manera, que “amb la comèdia, TV3 aconsegueix realitzar 

productes de ficció propers al mercat català, de manera particular al barcelonès, no només 

per la llengua en la que s’emeten les sèries sinó per els contextos representats.” (Martínez, 

2008) 

Ens trobem actualment en un moment de la història de la televisió a Catalunya on la figura 

de la sitcom pràcticament ha desaparegut. És cert que han aparegut conceptes nous com la 

websèrie o la oferta humorística prové d’altres canals. Però per aprofundir més en els 

motius de l’èxode de la sitcom a Catalunya, ha estat necessari fer una recerca més 

exhaustiva. A més, ha estat important ja que si es pretén que aquest projecte es pugui 

arribar a realitzar, s’ha de conèixer l’entorn i el context en el qual s’haurà d’emetre. 
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2.1.6. La situació de la sitcom a Catalunya en l’actualitat 

Actualment no cal fer una gran recerca ni ser un expert en televisió per donar-se compte 

que la sitcom no té el mateix protagonisme que fa 10 o 15 anys tenia. A finals dels noranta 

i principis dels 2000 les sitcoms passaven per la seva època daurada a Catalunya. Amb 

títols com Friends, Frasier, Seinfeld o Plats Bruts l’èxit estava garantit i el públic estava 

entusiasmat amb l’oferta que tenia per televisió. (Cama, 2015) 

També és cert que han canviat molt les regles del joc per visualitzar els productes 

televisius. La gent busca ficció a través d’altres vies i no només pels canals convencionals, 

com per exemple Internet, Movistar+, Netflix o TV3 a la carta, entre moltes d’altres. Això, 

per una banda, fa que la oferta de sèries s’ampliï en un gran ventall d’infinites possibilitats. 

Cosa que abans no passava, ja que tot el contingut que no fos emès en la seva franja 

horària ja no tenia alternativa al seu visionat.  

Per tant, això afecta per força a la manera de mirar sèries. Des de fa uns anys, sembla que 

les cadenes de televisió catalanes ja no tenen com a objectiu oferir a l’espectador sèries de 

format sitcom. En canvi, per altra banda, a la televisió espanyola es segueixen emetent 

sitcoms com Aída o La que se avecina, però són una excepció dins el format sitcom, ja que, 

tot i que mantenen aspectes formals de la sitcom, pertanyen a un format de telecomèdia 

més proper al llargmetratge que a la sitcom. (Cama, 2015) 

L’única oferta que es rep a la televisió catalana es tracta de canals com FDF o Neox que 

emeten capítols de sitcoms nord-americanes una i altra vegada, com és el cas de How I Met 

Your Mother o The Big Bang Theory. Aleshores el ciutadà de Catalunya amb interès per 

l’humor català de collita pròpia es troba amb una situació estranya, ja que només pot rebre 

les americanes i espanyoles, però què passa amb les catalanes? Només té l’opció de buscar 

a Internet antics episodis de sitcoms de fa 10 o 15 anys, no existeix una oferta nova i actual 

que cobreixi aquest buit en el mercat del sitcom català. 

Els motius pels quals la producció de sitcoms catalanes s’ha aturat en els últims anys poden 

ser alguns dels següents. 

En primer lloc, perquè “el format de ficció curta ja no interessa. Amb la inversió que 

suposa produir ficció, 25 o 30 minuts no és una durada prou llarga per aportar publicitat i 
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diners a la cadena. La sitcom és un producte relativament car a l’inici, però potser no ho és 

tant respecte a d’altres sèries.” (Cama, 2015) Tot i que, vist l’èxit de sitcoms com La que se 

avecina a Espanya o The Big Bang Theory als Estats Units, no seria un producte car si la 

sèrie tingués un èxit d’audiència i de seguiment dels espectadors prou gran com per 

aconseguir beneficis a gran escala. Es tracta d’una qüestió d’apostar pel format novament i 

reinventar-lo a la televisió catalana. 

Un altre motiu pel qual es poden haver deixat de fer sitcoms podria ser que “el que està de 

moda és el drama i el misteri. Les sèries policíaques i les de misteri, més o menys 

barrejades amb el drama, han envaït la graella de programació.” (Cama, 2015) L’èxit de 

grans sèries d’HBO com The Sopranos o The Wire, de sèries procedimentals amb múltiples 

franquícies com CSI o el fenomen modern de l’engagement a una sèrie que podríem 

personalitzar en Lost. Avui dia la primera temporada de True Detective o les sèries de 

misteri com Fargo o Sherlock en són bons exemples.  

La gent s’enganxa a aquest tipus de sèries amb històries més llargues i de molts episodis. 

“No només han desplaçat la comèdia, sinó també el cinema i s’han convertit en obres de 

culte.” (Cama, 2015) I com a conseqüència d’aquesta tendència, la producció espanyola i 

catalana de ficció televisiva actualment prioritza aquest tipus de produccions per davant de 

la comèdia. En són exemples el cas recent a Espanya de la sèrie Sé quién eres i la sèrie Nit 

i Dia a Catalunya.  

I per últim, “a TV3, l’oferta d’humor ve servida per un altre costat. La sitcom Plats 

Bruts va marcar el punt àlgid de la comèdia a TV3. L’humor era líder d’audiència, a l’any 

2000, no només hi havia sitcom, sinó talk show amb La cosa nostra o Malalts de Tele.” 

(Cama, 2015)  

Però el que ha passat és que des que ha sorgit la figura de Polònia i Crackòvia, l’humor a 

TV3 s’ha concentrat en la producció d’aquest tipus de programes d’esquetxos gairebé 

exclusivament. Actualment només en Polònia, després de la cancel·lació del Crackòvia. I 

també ha aparegut la nova figura del Està Passant, que forma part del gènere informatiu 

satíric. (Cama, 2015) 

Així doncs, es pot veure com la figura de la sitcom queda totalment arraconada en un 

segon pla a Catalunya durant els últims anys. TV3 té coberta la programació d’humor en 
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l’actualitat, i aquest estudi de l’estat de la sitcom al mercat català de televisió fa que encara 

prengui més pes el fet de tirar endavant aquest projecte i d’altres semblants per tal de fer 

ressorgir la figura de la sitcom novament en la televisió, sense variants que acaben en 

websèrie ni barreges de gèneres que determinin un producte que no se sap ni definir, una 

sitcom convencional de 30 minuts. Si als Estats Units tenen èxit i a Espanya tenen èxit, 

perquè no en poden tenir a Catalunya novament? És qüestió de apostar novament per la 

sitcom. 
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3. Objectius i abast. 

3.1. Objectius principals 

L’objectiu principal del projecte consisteix a crear un document de venta vàlid perquè una 

productora o televisió pugui finançar la producció de la sitcom. Complir l'objectiu de ser 

acceptat per a una posterior producció és important, ja que d'aquesta manera es podria 

emetre o difondre per televisió o Internet per arribar finalment a l'espectador, que al cap i a 

la fi és qui valora una sèrie amb la seva crítica, fidelitat i posterior suport. 

De l’objectiu principal se’n deriven dos. En primer lloc, obtenir una sèrie que contingui els 

elements característics estudiats i analitzats que conté la sitcom satisfactòriament, com per 

exemple l’estructura i durada de les seqüències i les escenes per fer capítols de 30 minuts o 

els conflictes interns entre personatges per exprimir al màxim l’humor a oferir, i també 

aconseguir que funcioni narrativament és un altre objectiu principal d’aquest projecte, ja 

que d’aquesta manera es garanteixen més opcions d’èxit i d’obtenir finançament per 

produir-la. 

I en segon lloc, aconseguir que el projecte sigui sòlid, consistent i de qualitat perquè pugui 

arribar a mans d’experts del sector i sigui qualificat per ells també forma part dels objectius 

principals, ja que són qui millor coneixen el funcionament del sector televisiu i poden 

valorar les opcions d’èxit de la sitcom en el mercat. 

 

3.2. Objectius secundaris 

Convertir la bíblia de la sitcom3 i el guió de l’episodi pilot en una carta de presentació d'un 

projecte professional de l’autor per vendre-ho a una televisió o productora i poder així 

trobar feina en el sector de la ficció televisiva.  

Connectar amb el públic al qual es vol dirigir la sitcom. El propòsit és que l'espectador 

s'identifiqui amb els problemes i situacions que viuen els protagonistes, no pels seus 

trastorns de personalitat i els seus problemes particulars estrictament, sinó per les 
																																																													
3 El format de la bíblia que es troba en els Annexos manté l’estructura i la tipografia formal del TFG. No 
s’ha desenvolupat un estil propi en el marc d’aquest treball. 
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situacions que els ocorren i alguns hàbits en els seus gestos o diàlegs. És la millor manera 

de connectar amb el públic, que tot i que els facin riure els personatges puguin també 

sentir-se identificats amb ells. I també es pretén que el públic entengui el tipus d’humor 

que utilitza aquesta sitcom, s’identifiqui amb ell i, d’aquesta manera, es rigui 

descontroladament amb els protagonistes. Evidentment, sense una producció, com ja s’ha 

comentat anteriorment, és impossible arribar a l’espectador i fer realitat aquest objectiu 

sense complir el principal, però no deixa de ser un futur objectiu si s’aconsegueix el primer 

pas, que seria arribar a produir-se i difondre’s per televisió o Internet. 

 

3.3. Objectius personals 

Aprofitant que actualment l’autor de Perduts per la Vida està cursant un postgrau de Guió i 

Realització de programes d’humor de televisió i ràdio a la Universitat Ramon Llull, es 

pretén créixer en coneixements i habilitats per escriure històries de ficció amb l'ambició de 

crear un producte d'èxit en l'àmbit professional del guionatge audiovisual com a principal 

objectiu personal que s’ha marcat en aquest projecte. 

També es pretén obtenir un producte final sòlid, completant els terminis planificats i evitar 

el major nombre d'imprevistos i irregularitats durant tot el projecte, per tal que es puguin 

realitzar totes les tasques del projecte amb solvència i amb la planificació establerta des de 

bon principi. I per últim demostrar, només amb el guió de l’episodi pilot de la sitcom i el 

dossier de venta, que pot convertir-se una bona història per vendre i que es pugui convertir 

en un fenomen d’impacte televisiu. 

 

3.4. Abast 

Per dur a terme el projecte es volen centrar els esforços en la fase de preproducció d'un 

projecte de ficció televisiva. Per tant, només consta de la bíblia de la sitcom i un guió de 

l’episodi pilot, que es tracta d’aquesta primera fase de preproducció. La bíblia de la sitcom 

conté tots els elements que donen la informació necessària de la sèrie, encara que només 

està pensat que arribi a l'abast de productores o televisions, ja que si no es realitza la fase 
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de producció de la sèrie no arribarà a l'espectador o públic. 

El projecte constarà doncs de crear dos documents, la bíblia de la sèrie i el guió de l'episodi 

pilot. Si s’aconsegueix finançament d’alguna productora que pugui produir o coproduir la 

sitcom, es plantejaran més guions dels episodis següents i un pla de producció dels episodis 

per arribar algun dia a ser emesos per televisió i que arribin al públic. 
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4. Metodologia. 

4.1. Metodologia d’anàlisi de referents 

En aquest apartat s’ha creat un conjunt de taules amb la mateixa plantilla per tal d’analitzar 

per punts algunes de les principals sitcoms de més èxit tant en el panorama internacional 

(nord-americanes i britàniques) com del panorama nacional (espanyoles i catalanes). A 

més, també s’han analitzat dues obres de teatre còmiques amb un procediment semblant.  

L’elecció de les sitcoms a analitzar ha estat, en primer lloc, per recomanació de 

professionals dedicats al guionatge de comèdies i, per altra banda, pel prestigi que han 

obtingut tant a nivell nacional com internacional. A partir de la visualització d’alguns 

episodis (en general els primers episodis i, sobretot, els pilots) s’ha elaborat una fitxa 

tècnica de cada sèrie i s’ha inclòs un apartat d’observacions que, posteriorment, ha estat 

útil per definir l’estil que ha acabat adoptant la sèrie Perduts per la vida i en el que 

s’analitzen els resultats obtinguts de cada un dels referents4.  

Per fer aquestes observacions s’han analitzat tant elements narratius com pròpiament 

tècnics de la sitcom, d’aquesta manera s’han pogut observar les diferències entre unes i 

altres, i així recollir el millor de cada una. 

En darrer lloc, s’ha afegit un altre apartat a la classificació d’anàlisi de dues obres de teatre 

relacionades amb la temàtica de la sitcom que s’han visualitzat per poder obtenir 

informació temàtica de com construir històries al voltant de les relacions de parella i en 

una teràpia. Per fer-ho, es va anar al Teatre Borràs de Barcelona amb una llibreta per 

prendre notes dels elements destacats necessaris per a construir els personatges, les 

relacions i els conflictes entre ells. 

A continuació es mostra un exemple de les taules que s’han utilitzat per analitzar els 

referents. 

 

 

																																																													
4 Les taules es poden trobar a l’apartat 5. Estudi previ. entre les pàgines 32 i 58. 



28	  Perduts per la vida. Creació d’un format de sèrie sitcom - Memòria 

Nom de la sèrie 

Fitxa tècnica Portada 
Any d’estrena  

 
 

Any de fi  

Durada dels episodis  

Temporades  

Episodis  

Localització  

Productora  

Emissió  

Sinopsi Observacions 

  

Comentaris d’experts televisius Aportacions 

  

 

Taula 4.1. Fitxes d’anàlisi d’antecedents 

 

L’objectiu de les taules de referents ha estat trobar els elements d’èxit més importants de 

les sitcoms a cada territori i captar informació per poder ambientar la sitcom Perduts per la 

vida. En aquest sentit, s’han afegit dos apartats més a les taules. En primer lloc, un per a 

comentaris trobats a diaris web d’experts crítics televisius per tal de contrastar les 

observacions captades amb la visualització dels episodis. També s’ha afegit un darrer 

apartat per tal de intentar captar algunes de les principals aportacions que cada referent pot 

donar a Perduts per la vida. S’han analitzat les estructures de les sitcoms, tant narratives 

com formals, per tal d’aprendre a crear històries, accions i diàlegs de qualitat i que 

funcionin. 
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4.2. Metodologia bíblia de venta i guió 

Per a la següent fase del projecte, aquesta vegada de caràcter més pràctic, s’ha requerit de 

l'ús d'un programa d'ofimàtica com Microsoft Word. Es tracta de la bíblia de la sèrie que 

recull tots els elements que ha de contenir el document de venda d’una sèrie5. S’ha 

investigat les parts imprescindibles que ha de contenir aquest document i s’ha intentat 

dotar a cada part de la informació necessària amb el màxim detall i precisió que requereix. 

El guió s’ha dut a terme també amb el programa Microsoft Word, però dotant-lo d’un 

format adequat de guió i amb la tipografia adequada, com si es tractés d’un software 

d’escriptura de guions com el Celtx. Tot i que la primera intenció va ser elaborar el guió 

amb el Celtx, finalment el motiu pel qual es va optar per realitzar-lo amb Microsoft Word 

ha estat el fet de parlar amb professionals del guionatge, que han explicat que per realitzar 

un guió professional realment no és necessari utilitzar programes expressament fets per fer 

guions, ja que el resultat final del guió depèn fonamentalment de la seva pròpia qualitat. 

Per aquesta raó, es comença redactant el guió en Microsoft Word, tot i tenir la intenció 

d’adaptar el guió a Celtx en un futur.  

Per la creació del guió i de la idea original de la història, s’ha fet un brainstorming d’idees 

que podien servir per donar peu a la història de Perduts per la vida, agafant com a 

principal inspiració els gags i situacions que s’han analitzat en les sitcoms visionades i en 

les dues obres de teatre. Tot i que en un principi es volia fer una sitcom que tingués el pes 

del protagonisme en la teràpia d’un psicòleg, finalment s’ha decidit que la història girés 

més aviat al voltant de les vides privades de parella i familiars dels protagonistes i que les 

accions de la teràpia servissin de suport, i no de plat principal. Per crear la tipografia de la 

marca de la sèrie, s’ha utilitzat el software Adobe Illustrator. S’ha intentat crear una 

tipografia desenfadada i divertida, per donar personalitat de sitcom a la sèrie. S’ha afegit un 

logotip d’un personatge fent teràpia amb un psicòleg, per donar més consistència a la 

marca.Per crear les fitxes dels personatges s’ha utilitzat també una taula que conté totes les 

parts importants per detallar al màxim tots els elements que caracteritzen cada un d’ells6. 

 

																																																													
5 La bíblia de la sèrie es troba als Annexos. 
6 Les fitxes dels personatges es troben a l’Annex III. 
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Nom del personatge 

Fitxa tècnica 

Foto del personatge 

Nom original  

Sexe  

Edat  

Altura  

Pes  

Origen  

Estat sentimental  

Professió  

Aficions  

Descripció física Descripció general 

  

Personalitat 

 

Conflictes 

 

Semblances raonables 

 

Taula 4.2. Fitxes d’informació dels personatges 

Per crear el títol de cada episodi de la primera temporada de la sitcom s’ha elaborat una 

imatge que reforça la marca del producte. S’ha utilitzat la icona que apareix al logotip de la 

sèrie del pacient en una teràpia amb una bafarada de còmic amb el títol inclòs a dins. 

 

 

 

Fig. 4.1. Capçalera de cada episodi 
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Finalment, en aquesta fase del projecte s’ha decidit redactar els continguts sent conscients 

que en el moment en que es procedeixi a vendre la bíblia s’haurà de maquetar i donar-li 

importància al disseny gràfic perquè resulti més atractiva i desitjable. Ara mateix cal 

remarcar que no és l’objectiu principal, però es té en compte per un futur proper. 
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5. Estudi previ. 

5.1. Context 

Aquesta sitcom se situa en un context d’actualitat, on la vida en parella no dura per sempre 

com sempre anys enrere, el divorci estava mal vist i els matrimonis duraven tota la vida. A 

més, avui en dia fer teràpia amb un psicòleg està vist i entès com un mètode per solucionar 

els problemes de convivència amb un mateix i amb els altres. És per això que la sèrie se 

situa en una teràpia de grup de tres adults, dels quals dos d’ells estan passant un moment de 

crisi de parella i necessitaran l’ajuda d’una professional per mirar de reconduir les seves 

relacions i, de pas, les seves vides. 

La societat catalana es troba en un context també d’actualitat social, on la crisi econòmica 

afecta als individus i a la seva situació econòmica i professional. Es podrà veure en els 

llocs de treball dels nostres protagonistes com els hi afecta aquesta situació que es viu 

actualment.  

També es pot deduir que la situació cultural a la societat és de grans canvis, de noves 

tendències que arriben d’arreu del món per el contacte entre diverses cultures i de la 

necessitat de fer del món un lloc més globalitzat. Tot i que algun personatge de la sèrie no 

estigui d’acord amb aquest fet, veurem com aquestes situacions afecten als nostres 

personatges i, com a conseqüència, a la nostra societat. 

I per últim, el context polític de tensió que es viu a l’actualitat a Catalunya serà un dels 

altres punts forts de la sèrie, ja que es tractarà des de la visió interna d’una família, la qual 

tindrà opinions i punts de vista totalment oposats respecte el tema. 

En definitiva, el context generalitzat que es viu actualment a Catalunya servirà de 

precedent i de motiu per crear les trames, conflictes i situacions entre els nostres 

personatges per tal de generar una crítica social vista des de la comicitat i l’humor. 
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5.2. Referents 

5.2.1. Sitcoms nord-americanes 

Friends 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1994 

 
Fig. 5.1. Portada de la sitcom Friends  

Any de fi 2004 

Durada dels episodis 20 minuts 

Temporades 10 

Episodis 236 

Localització Nova York 

Productora Warner Bros 

Emissió NBC 

Sinopsi Observacions 

Narra les aventures i vivències de sis joves de 

Nova York. Els sis amics formen una colla 

que es sol reunir en els seus apartaments i el 

bar on solen queden. Tot i els diversos canvis 

que afecten les seves vides, la seva amistat es 

mantindrà sòlida mentre intenten tenir èxit en 

les seves vides personals i professionals.7 

Té uns guions plens d’ingeni i ha quedat com un clàssic del 

gènere. La història entre les dues protagonistes Ross i 

Rachel conté una tensió narrativa que es manté durant totes 

les temporades. Utilitza un format clàssic i un tipus d’humor 

senzill, però molt efectiu i que manté a l’espectador lligat a 

la sèrie.  

Els estereotips dels personatges queden molt marcats i estan 

molt ben definits. Els gags funcionen correctament i les 

trames estan molt treballades, aconsegueixen que 

l’espectador quedi vinculat a la història. El repartiment coral 

dels personatges és una característica innovadora, ja que no 

s’havia utilitzat gaire abans en altres sitcoms. Moltes 

sitcoms que l’han precedit s’han inspirat en el seu estil de 

gags i construcció de trames per triomfar, com és el cas de 

Plats Bruts a Catalunya.  

																																																													
7 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film234364.html 
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“La sèrie, que relata la historia de sis amics a 

Manhattan, durant una dècada, es recolza en 

uns guions impressionants, uns personatges 

que funcionen molt bé, un ingeni imbatible en 

els gags i uns actors fantàstics. Però hi ha 

quelcom que converteix a Friends en una 

ficció invencible: que ens parla de nosaltres 

mateixos, és una sèrie sobre la vida, amb la 

que hem madurat a la vegada que els seus 

personatges.” (Altares, 2011) 

Tot i que l’edat dels personatges de Friends és 

aproximadament una dècada més jove que els de Perduts 

per la vida, les relacions i situacions que enfronten els 

personatges (amistat, parella, amor, desamor...) són molt 

semblants. En aquest sentit, la nostra proposta també és 

coral.  

La gran quantitat de situacions quotidianes que viuen els 

personatges tractades amb humor que ajudin a l’espectador 

a identificar-se amb els protagonistes. 

   

Taula 5.1. Anàlisi de la sitcom Friends 
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The Big Bang Theory 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 2007 

 
Fig. 5.2. Portada de la sitcom The Big Bang Theory  

Any de fi Actualitat 

Durada dels episodis 20 minuts 

Temporades 10 

Episodis 228 

Localització 
Pasadena, Los 

Ángeles 

Productora Warner Bros 

Emissió CBS 

Sinopsi Observacions 

En Leonard i en Sheldon són dos ments 

privilegiades que treballen de físics i 

comparteixen pis. Tot i el seu gran 

intel·lecte, tenen problemes per 

relacionar-se amb els altres. L’arribada 

de la Penny desajusta els esquemes dels 

dos protagonistes: la vida sentimental 

d’en Leonard i el trastorn obsessiu-

compulsiu d’en Sheldon.8 

 

 

 

Una de les claus d’èxit d’aquesta sitcom es tracta del personatge 

Sheldon. És un personatge inofensiu, com si fos un nen. Tot i 

això, el veritable motiu que ha construït l’èxit d’aquesta sèrie és 

la construcció dels personatges, és una de les primeres vegades 

que un grup de protagonistes sense capacitats socials s’integren 

com a protagonistes d’una sitcom.  

 

En general, els protagonistes desperten compassió i admiració 

per part dels espectadors. Poden fer acudits tan per un públic 

general com per un públic més específic com els friquis 

d’algunes sèries. Fan referències a una gran quantitat d’altres 

sèries d’actualitat i del passat i, en aquest sentit, podríem dir que 

és una sèrie metalingüística i postmoderna. Aconsegueixen amb 

les seves trames conduïdes pels protagonistes que els guions 

funcionin molt bé i de manera fluïda. A més, encaixen en un 

públic molt divers. 

 

 

 

																																																													
8 Dada extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film745443.html 
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“Tot i estar construïda a partir de 

diverses referències friquis i cinèfiles, 

els gags de The Big Bang Theory no són 

excloents. És molt fàcil enganxar-se en 

qualsevol moment sense tenir la sensació 

d’haver-se perdut quelcom important.” 

(Lagoa, 2014)   

 

Es tracta d’una sitcom que no aportaria elements directament a 

Perduts per la vida però els trets característics dels personatges 

socialment incompresos podrien ajudar a construir els 

personatges i els problemes que tenen i es tracten a la teràpia de 

grup amb la psicòloga. Tot i això és important recalcar que no es 

tracta d’un referent directe per Perduts per la vida. 

 

 

Taula 5.2. Anàlisi de la sitcom The Big Bang Theory 
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Frasier 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1993 

 
Fig. 5.3. Portada de la sitcom Frasier 

Any de fi 2004 

Durada dels 

episodis 
24 minuts 

Temporades 11 

Episodis 264 

Localització Seattle 

Productora Paramount Television 

Emissió NBC 

Sinopsi Observacions 

El doctor Frasier és un psiquiatra que es trasllada a 

Seattle per portar un programa-consultori de ràdio. 

Viurà amb el seu pare, un peculiar expolicia, i tindrà 

molta relació amb el seu germà, també psiquiatra. A 

la seva vida destaquen dues dones: Roz, la mà dreta 

de Frasier a la ràdio, i Daphne, la seva assistenta, i 

de qui s’enamora el seu germà Niles.9 

Nascut com un spin-off de la també exitosa Cheers, 

es tracta del gran referent de sitcom nord-americana 

dels anys noranta. Ha marcat una època i ha servit 

d’inspiració a moltes noves sitcoms que han anat 

apareixent. Té un humor refinat, que costa de veure 

en altres sèries. Està ple de ironia i sarcasme, 

sobretot per la gran interpretació dels actors. Es 

tracta del millor remei perquè l’espectador rigui de 

veritat i tingui una visió intel·ligent de la vida 

quotidiana.  

Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“Els brillants personatges i diàlegs són l’essència 

d’aquesta sèrie que ha sabut entremesclar com 

ninguna en la trama immensos detalls de lo millor 

dels clowns, tant en gestos con en acció.” (Ruiz, 

2012) 

Aquesta sitcom pot aportar idees envers la 

psiquiatria que aporta el doctor Frasier. I a més, les 

relacions entre personatges familiars poden generar 

idees de cara als protagonistes de Perduts per la 

vida. 

Taula 5.3. Anàlisi de la sitcom Frasier 

																																																													
9 Dada extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film871605.html  
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Community 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 2009 

 
Fig. 5.4. Portada de la sitcom Community  

Any de fi Actualitat 

Durada dels 

episodis 
20 minuts 

Temporades 6 

Episodis 110 

Localització 
Greendale, 

Wisconsin 

Productora 
Sony Pictures 

Television 

Emissió NBC 

Sinopsi Observacions 

Un grup d’inadaptats assisteixen a la 

Universitat Comunitària de Greendale. En 

Jeff Winger és un advocat carismàtic sense 

escrúpols a qui li han invalidat el seu títol 

universitari. Amb l’ajuda dels seus 

companys de classe, en Winger forma un 

grup d’estudi en el que predominen les 

discussions un tant peculiars.10 

Community és una de les sitcoms de l’actualitat que més 

bona crítica ha rebut i més encaix a tingut entre el públic. 

Utilitza uns acudits enginyosos, ràpids i incisius. A més, 

utilitza un humor sarcàstic que és difícil de trobar avui en 

dia. Combina elements com el cinisme, els sentiments i les 

situacions surrealistes, que tot junt ofereixen un magnífic 

equilibri a la sèrie. Els guionistes han creat un grup de 

personatges molt peculiar i variat. Són molt conscients de la 

pròpia essència de la sèrie, i també dels seus antecedents, ja 

que fa constants referències a pel·lícules i sèries. 

Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“L’aposta de la sèrie, bastant inèdita fins a 

dia d’avui i que li dóna una originalitat 

constant, admet qualsevol tipus de trama. És 

mèrit del creador Dan Harmon i els 

guionistes el haver creat un univers tan 

especial, amb regles particulars però 

transparents i una amplia gamma de 

recursos còmics.” (González, 2014) 

Sobretot pot aportar idees a Perduts per la vida en les 

situacions en que els personatges s’ajunten a l’aula en grup 

de la mateixa manera que els protagonistes s’uneixen en la 

teràpia de grup. 

Taula 5.4. Anàlisi de la sitcom Community 

																																																													
10 Dada extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film662404.html  
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Seinfeld 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1989 

 
Fig. 5.5. Portada de la sitcom Seinfeld  

Any de fi 1998 

Durada dels 

episodis 
20 minuts 

Temporades 9 

Episodis 175 

Localització Nova York 

Productora 
Castle Rock 

Entertainment 

Emissió NBC 

Sinopsi Observacions 

El còmic Jerry Seinfeld i el seu grup d’amics 

viuen innumerables peripècies a la ciutat de 

Nova York. Tracta sobre la vida diària del 

còmic Seinfeld juntament amb la seva ex-nòvia 

Elaine, el seu amic de la infància George i el 

seu peculiar veí Kramer.11 

 

Es tracta de la sitcom que va batre tots els rècords 

d’audiència del moment. Considerada una sèrie que tracta 

sobre res, s’ha convertit en una llegenda de la televisió 

americana. El seu secret consisteix a exprimir al màxim 

les rutines del dia a dia fins al punt de convertir-les en 

reflexions filosòfiques sobre les misèries humanes i les 

circumstàncies que rodegen les vides dels ciutadans de 

Nova York.  

El secret del seu èxit és que relata les vides miserables 

dels personatges amb un to humorístic intel·ligent. Els 

diàlegs tenen un ritme trepidant, a l’abast de poques 

sitcoms. Es diferencia de la resta de sitcoms com Frasier 

o Friends perquè no té un humor basat en els acudits 

verbals, més aviat centra el seu humor en una sèrie de 

comentaris que fan els personatges que provoquen que el 

públic gaudeixi i rigui amb qualsevol d’ells. En 

definitiva, es tracta d’humor absurd, humor pur i dur. 

																																																													
11 Dada extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film604873.html  
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“Seinfeld va trigar poc a convertir-se en un 

fenomen durant la seva emissió, amb multitud 

de rècords d’audiència i premis, i ser la 

precursora de totes les comèdies modernes que 

van terroritzar després als Estats Units.” 

(Lagoa, 2014) 

D’aquesta sitcom Perduts per la vida aprofitaria el tipus 

d’humor absurd que s’utilitza en els diàlegs entre 

protagonistes, en la gran varietat de situacions 

quotidianes que proposa. El posthumor es caracteritza per 

eixamplar els límits de l’humor i trobar el riure en 

situacions que generen vergonya aliena perquè els seus 

protagonistes no són role models, una cosa que també 

succeeix amb algun personatge en la proposta de Perduts 

per la vida.  

 

Taula 5.5. Anàlisi de la sitcom Seinfeld 
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5.2.2. Sitcoms britàniques 

The Young Ones (Els joves) 
Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1982 

 
Fig. 5.6. Portada de la sitcom Els joves  

Any de fi 1984 

Durada dels 

episodis 
30 minuts 

Temporades 2 

Episodis 12 

Localització Anglaterra 

Productora BBC 

Emissió BBC 

Sinopsi Observacions 

Narra les vides de quatre estudiants 

britànics, uns personatges grotescos i 

divertits que van enllaçant gags i situacions 

còmiques a mig camí entre els Monty 

Python i el punk típic de principis dels anys 

vuitanta.12 

La clau d’èxit d’aquesta sitcom va ser el fet d’agrupar cinc 

humoristes que tractaven de fer un humor amb un trasbalsat 

ús de la violència física i verbal contra tot; persones, 

animals, edificis, etc. Aquesta sèrie demostra que l’humor i 

la ironia no s’han de contraposar amb l’evidència que a 

tothom li fan gràcia els cops i les caigudes. Utilitza un estil 

molt britànic, amb un humor corrosiu i tant contundent com 

poques. Les situacions són tan inversemblants i absurdes que 

aconsegueixen fer gràcia. És tan políticament incorrecte, que 

aconsegueix captar l’atenció de l’espectador.  

Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“Surrealisme incorrecte a discreció. 

Explosions, decapitacions, acudits 

escatològics, burles homòfobes i 

desacatament a l’autoritat. Només gags 

barroers, salvatges i descerebrats; pura 

anarquia.” (Grau, 2011) 

D’aquesta sitcom no se’n podria extreure gaires aportacions 

ja que no té un símil amb Perduts per la vida. Potser podria 

aportar alguna situació d’humor surrealista per emfatitzar 

l’humor en alguna situació concreta. En part, també serviria 

en l’interès del projecte per allò políticament incorrecte. Però 

en línies generals, té poc a aportar. 

Taula 5.6. Anàlisi de la sitcom Els joves 

																																																													
12 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film588552.html 
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Mr. Bean 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1990 

 
Fig. 5.7. Portada de la sitcom Mr. Bean  

Any de fi 1995 

Durada dels 

episodis 
25 minuts 

Temporades 1 

Episodis 15 

Localització Anglaterra 

Productora BBC 

Emissió BBC 

Sinopsi Observacions 

Tracta sobre les desventures d’un 

peculiar i humorístic personatge, en Mr. 

Bean. És un adult amb una mentalitat 

limitada i simple a qui qualsevol tasca o 

situació se li complica fins a extrems 

inimaginables, per senzilla que sembli13.  

 

La sitcom està formada per esquetxos. L’èxit que ha aconseguit 

creua fronteres, és conegut arreu del món. L’element clau gira al 

voltant del protagonista, en Mr. Bean. Amb la seva sola 

interpretació, sense necessitat de diàlegs brillants ni aparició de 

més personatges, és capaç de fer riure a l’espectador de forma 

automàtica. Els gags són visuals ja que agafa referències del 

cinema mut, costa no riure amb aquest personatge.  

Es tracta d’un humor absurd fonamentat per la bona 

interpretació de Rowan Atkinson. Mai abans una sèrie tan curta, 

només de 15 episodis, havia aconseguit generar tanta 

repercussió al llarg dels anys. És una sèrie que tracta 

d’aconseguir que l’espectador se’n rigui de les coses quotidianes 

que el protagonista converteix en absurdes i divertides. 

 

																																																													
13	Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film218925.html	
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“La sola presència física d’en Rowan 

Atkinson produeix hilaritat, tot i que la 

veritat és que no resulta notablement 

graciós ni simpàtic. Però de sobte 

arqueja una cella, mira al sostre, arruga 

el nas [...] y aleshores apareix en Mr. 

Bean, i a veure qui se li resisteix.” 

(Antón, 1997) 

De Mr. Bean se’n podria aprofitar els gests i els gags visuals del 

protagonista en alguna situació còmica per reforçar l’humor i 

treure’n un major profit. Tot i això, s’ha de dir que en realitat no 

és un referent clau ni directe per Perduts per la vida.  

 

Taula 5.7. Anàlisi de la sitcom Mr. Bean 
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Some Mothers Do ‘Ave ‘Em (N’hi ha que neixen estrellats) 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1973 

 
Fig. 5.8. Portada de la sitcom N’hi ha que neixen estrellats  

Any de fi 1978 

Durada dels episodis 30 minuts 

Temporades 3 

Episodis 22 

Localització Anglaterra 

Productora BBC 

Emissió BBC 

Sinopsi Observacions 

En Frank Spencer és un inútil que tot el 

que toca ho trenca i per arreglar-ho encara 

ho empitjora. Però té la gran sort d’estar 

amb la Betty, una noia dolça i entranyable 

que el salva de tots els desastres que 

provoca.14 

 

 

 

La clau d’èxit d’aquesta sitcom resideix en l’humor absurd que 

utilitza, ja que el personatge principal protagonitza les 

situacions més ridícules que li poden passar a una persona. La 

capacitat del protagonista per ser incapaç de fer qualsevol cosa 

provoca que l’espectador se’n rigui de cada acció que fa.   

El protagonista posa nerviós a tothom, fins i tot a l’espectador 

amb cada situació que fa, però alhora aconsegueix construir una 

connexió amb el públic per voler veure cada acció del 

personatge per seguir rient amb les seves accions. Sèrie 

d’humor típic britànic dels anys setanta, que marca una època 

tant al Regle Unit com a Catalunya quan s’importa i s’emet per 

TV3 amb el títol N’hi ha que neixen estrellats. 

 

 

																																																													
14 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film704739.html  
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“El desastre personificat que era en Frank 

Spencer interpretat de forma magistral per 

en Michael Crawford es va convertir en un 

veritable icona britànic de la dècada dels 

setanta, amb audiències superiors als 25 

milions d’espectadors i que encara és 

recordat en l’actualitat.” (Mejino, 2016) 

Aquesta sitcom pot aportar idees per crear situacions absurdes 

que els ocorren als protagonistes, sobretot al Fèlix i al Manel. 

El format clàssic de la sitcom que es vol utilitzar seria molt 

semblant al de N’hi ha que neixen estrellats. 

 

Taula 5.8. Anàlisi de la N’hi ha que neixen estrellats 
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5.2.3. Sitcoms espanyoles 

Aquí no hay quién viva 
Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 2003 

 
Fig. 5.9. Portada de la sitcom Aquí no hay quién viva  

Any de fi 2006 

Durada dels 

episodis 
60 minuts 

Temporades 5 

Episodis 90 

Localització Madrid 

Productora Miramón Mendi 

Emissió Antena 3 

Sinopsi Observacions 

Es tracta d'una sèrie que narra la vida 

d'una comunitat de veïns una mica 

especial. A cada pis viuen distingibles 

personatges amb diferents estereotips de 

la societat; un president de la comunitat, 

un porter, una parella d'homosexuals, 

unes velles tafaners, una parella jove, 

etc. Es narren els conflictes que viuen 

els membres de la comunitat de veïns 

entre ells o en les seves pròpies vides.15 

 

 

Ha obtingut tant d’èxit per les interpretacions dels personatges i 

els guions àgils i fluids que fan d'aquesta sèrie una de les 

comèdies més seguides a Espanya. S’allunya del format clàssic 

de les sitcoms i utilitza una gran quantitat de personatges, més 

de 15. A més, tampoc utilitza el riure enllaunat ni segueix el 

model de temps de 25 minuts, que passa a ser de 60 minuts.  

Tot i això, la gran major part les accions s’esdevenen a la 

comunitat de veïns. Es fan servir grans tòpics i estereotips de 

personatges que representen els problemes i circumstàncies de la 

societat en actual del moment. El tipus d’humor i els gags són 

fluids i enganxen molt al públic, que fàcilment es pot sentir 

identificat amb els personatges. 

 

																																																													
15 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film393232.html 
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

 

“Els personatges conformen un 

repartiment coral on tots i cada un tenen 

les seves pròpies trames de similar 

importància i, a la vegada, s’entrellacen 

entre elles. Juntament a això, uns guions 

escrits amb molta cura, humor, 

creativitat i la posada en marxa d’un nou 

format de fer comèdia van ser els 

ingredients perquè el resultat fos tan ben 

rebut entre el públic i la crítica.” (Antena 

3 Internacional, 2017) 

 

Es tracta d’una inspiració per Perduts per la vida, ja que els 

gags que apareixen i les situacions costumistes que viuen els 

personatges estan relacionats totalment amb situacions reals de 

la societat espanyola en l'any en què es publiquen els capítols. El 

tipus d’humor que s’utilitza a Aquí no hay quién viva vindria a 

ser un dels referents principals per Perduts per la vida. 

   

Taula 5.9. Anàlisi de la sitcom Aquí no hay quién viva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi previ 49 

7 Vidas 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1999 

 
Fig. 5.10. Portada de la sitcom 7 vidas  

Any de fi 2006 

Durada dels 

episodis 
60 minuts 

Temporades 15 

Episodis 204 

Localització Madrid 

Productora Globomedia 

Emissió Telecinco 

Sinopsi Observacions 

Comèdia de situació que narra les 

aventures personals, professionals i 

familiars d’un variat grup de persones 

que es reuneixen al bar “Kasi ke no”. El 

fil argumental dels primers capítols era 

la miraculosa recuperació del personatge 

de Cantó després de 18 anys en coma i la 

seva integració en una societat que 

desconeixia per complet. Després de la 

marxa dels personatges originals, cada 

episodi va passar a narrar una trama 

independent.16 

 

 

Es tracta de la sitcom més extensa de la televisió espanyola, amb 

un total de 15 temporades. Es caracteritza per un humor 

intel·ligent, amb gran quantitat d’acudits i gags un darrera 

l’altre. S’allunya del riure enllaunat i utilitza els riures del públic 

en directe per emfatitzar els gags i l’humor, en general.  

Els acudits verbals són senzills però funcionen bé i 

aconsegueixen que l’espectador els identifiqui ràpidament a la 

sèrie. Agafa com a protagonistes un grup d’adults al voltant de 

la trentena i, a partir d’aquí, aplica una tècnica de comèdia 

d’embolics, cosa que fa que les trames entre personatges es 

vagin enredant capítol rere capítol per mirar d’exprimir al 

màxim l’humor de la sèrie.  

 

 

 

																																																													
16 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film736794.html 
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Comentaris d’experts televisius Aportacions 

“La pretensió fonamental dels 

responsables de la sèrie és explicar 

històries amb humor intel·ligent i 

incisiu, recolzat en la força interpretativa 

dels actors i la seva capacitat per ser 

creïbles i treure el màxim partit de la 

seva vena còmica, fent riure 

l’espectador” (Rivas, 1998) 

Les edats dels personatges de 7 Vidas són semblants a Perduts 

per la vida i les situacions que viuen entre ells en alguns 

episodis, sobretot de les primeres temporades, podrien inspirar i 

aportar idees per a la sèrie. Sobretot interessa la idea de comèdia 

d’embolics entre personatges. 

 

Taula 5.10. Anàlisi de la sitcom 7 vidas 
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La que se avecina 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 2007 

 
Fig. 5.11. Portada de la sitcom La que se avecina  

Any de fi Actualitat 

Durada dels 

episodis 
70 minuts 

Temporades 10 

Episodis 128 

Localització Madrid 

Productora Alba Adriática 

Emissió Telecinco 

Sinopsi Observacions 

Narra la vida d'una comunitat de veïns, 

seguint els passos de la seva antecessora, 

Aquí no hay quién viva. En aquesta 

comunitat de veïns hi ha tot tipus de 

personatges de tota mena que 

caracteritzen a la societat espanyola 

actual, encara que es troben totalment 

rodejats de situacions inversemblants i 

surrealistes.17  

 

 

El tipus de gags i la manera de tractar els temes relacionats amb la 

societat espanyola actual segueix el mateix procediment que Aquí 

no hay quién viva, la seva predecessora. La realitat és que per l’estil 

que ha adoptat en les seves últimes temporades de fugir de l’ús 

habitual dels mateixos escenaris i rodar gran quantitat de trames en 

exteriors, La que se avecina es trobaria actualment entre el format 

sitcom i la telecomèdia.  

A més, hi ha episodis que arriben a una durada de fins a 90 minuts, 

superior inclús a la duració de telesèries i llargmetratges. Per la 

temporalitat de la sèrie, veiem com al llarg dels anys s’han anat 

adaptant els guions als canvis que s’han esdevingut a la societat, 

tan a nivell social, polític o cultural.  

 

																																																													
17 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film758886.html 
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“Els espècimens que veiem a Mirador 

de Montepinar existeixen. Tan se val lo 

estridents que puguin arribar a ser els 

seus personatges, seguirem relacionant-

los amb algun veí o, inclòs, un amic. [...] 

Els germans Caballero tracten temes que 

preocupen a tothom com l’actualitat amb 

la crisi de la independència catalana, els 

youtubers o la diversitat sexual que 

composa la nostra societat.” (López, 

2017) 

Per Perduts per la vida, és un altre referent sòlid pel motiu 

d'utilitzar els problemes i les crítiques als estereotips de persones 

que viuen a la societat actual per fer humor i fer riure a 

l'espectador. Perduts per la vida pretén adaptar-se als canvis que es 

viuen a la societat de la mateixa manera que ho fa aquesta sèrie. 

   

Taula 5.11. Anàlisi de la sitcom La que se avecina 
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5.2.4. Sitcoms catalanes 

Plats Bruts 
Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 1999 

 
Fig. 5.12. Portada de la sitcom Plats Bruts 

Any de fi 2002 

Durada dels episodis 25 minuts 

Temporades 6 

Episodis 73 

Localització Barcelona 

Productora El Terrat 

Emissió TV3 

Sinopsi Observacions 

Dos joves comparteixen pis a l'Eixample de 

Barcelona. Tenen personalitats molt diferents; un és 

Josep Lopes, un home de 34 anys apàtic i pessimista 

que treballa de locutor de ràdio. L'altre és David 

Güell, un jove de 24 anys de família adinerada que 

estudia per ser actor. En la sèrie es narren les seves 

vides i les situacions que afronten en el seu dia a 

dia.18 

 

 

Aquesta sèrie segueix l'estructura clàssica dels 

sitcoms britànics i manté elements com les rialles 

enllaunades o el sistema de temps d'episodis de 25 

minuts. En el context de Plats Bruts es permet l’ús 

de llibertat per tractar temes polítics i socials que 

afecten la societat.  

Els diàlegs no tenen tabús i són plens d’humor 

absurd. Els personatges estan molt estereotipats a 

nivell psicològic. L’èxit d’aquesta sitcom resideix en 

que per molt que passin els anys el públic segueix 

gaudint dels gags i les situacions que s’hi viuen. 

 

 

																																																													
18 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film180575.html 
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“Què té aquesta comèdia de situació que ens agrada 

tant? D’entrada que parlen com nosaltres quan som a 

casa, que és quan ens podem permetre el luxe de ser 

una mica més estripats. [...] Tots els personatges 

sense excepció són uns cretins absoluts. Tenen 

instants de fragilitat, però mai fan pena. [...] Plats 

Bruts és el paradís sense convencions socials, sense 

por al què diran, sense escrúpols ni prudència. És 

l’alliberament absolut dels personatges. I, sobretot, 

no hi ha sentit del ridícul. (Planas, 2012) 

 

La relació entre els personatges i la crítica que fan a 

la societat catalana serveix de referent i model a 

Perduts per la vida per construir les relacions 

d’amistat i familiars dels personatges i les accions en 

relació als problemes que ens podem trobar avui dia 

a la nostra societat. 

 

Taula 5.12. Anàlisi de la sitcom Plats Bruts 
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Jet Lag 

Fitxa tècnica Portada 

Any d’estrena 2001 

 
Fig. 5.13. Portada de la sitcom Jet Lag 

Any de fi 2006 

Durada dels episodis 25 minuts 

Temporades 6 

Episodis 81 

Localització Barcelona 

Productora T de Teatre 

Emissió TV3 

Sinopsi Observacions 

Jet Lag tracta sobre la vida quotidiana de cinc dones 

al voltant de la trentena. La Silvia, la Esther i la 

Carla són tres hostesses de vol que comparteixen pis 

a la Rambla de Barcelona. La Diana és la seva veïna 

i la Mariona, la germana petita de l’Esther, se’n va a 

viure al pis de les noies.19 

 

 

 

Aquesta sèrie segueix també l'estructura clàssica 

dels sitcoms britànics i manté els elements propis 

com les rialles enllaunades o el sistema de temps 

d'episodis de 25 minuts. Utilitza un humor plegat 

d’ironia i és fàcil d’entendre per al públic.  

En general, les personalitats de les protagonistes són 

ben diferents i contrasten entre elles. Aquí es troba 

l’origen de les situacions d’humor, ja que sempre es 

creen disputes i conflictes per la contraposició entre 

les seves personalitats tan diverses. Les situacions 

que es tracten a la sèrie són en general força 

quotidianes, element que fa que el públic 

s’identifiqui amb les protagonistes. És una sitcom 

que realça el feminisme, marcat per les 

protagonistes. 

 

																																																													
19 Informació extreta de https://www.filmaffinity.com/es/film941046.html 
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“La sèrie presenta situacions esbojarrades de la vida 

quotidiana de les noies, que sembla que viuen en una 

situació provisional de manera continua. Els gags 

humorístics s’aconsegueixen precisament a partir 

d’aquestes situacions absurdes o portades a 

l’exageració i amb la relació entre elles, a la vegada 

que es busca la complicitat i la identificació del 

públic amb els personatges.” (Castelló, 2005: 440) 

 

Les relacions d’algunes protagonistes amb les seves 

parelles serveixen d’inspiració a Perduts per la vida 

per crear les relacions de parella entre els 

matrimonis. La figura del feminisme que transmet 

Jet Lag es podria assimilar al que es vol aconseguir 

en Perduts per la vida amb les parelles dels 

protagonistes, la Montse i la Dolors.  

 

Taula 5.13. Anàlisi de la sitcom Jet Lag 
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5.2.5. Obres de teatre 

Sota teràpia 
Fitxa tècnica Portada 

Data d’estrena 
14 d’octubre del 

2016 

 
Fig. 5.14. Portada de l’obra de teatre Sota teràpia 

Durada  100 minuts 

Localització Barcelona 

Autor Matías del Federico 

Teatre Teatre Borràs 

Dia de visualització 
25 de novembre de 

2016 

Sinopsi Observacions 

Tres parelles que no es coneixen són 

convidades a participar en una sessió de 

teràpia basada en l’intercanvi d’experiències, 

desitjos, frustracions i somnis. El problema 

serà que hauran de dur a terme la teràpia els 

pacients, ja que la psicòloga estarà absent.20 

 

 

Sobretot cal destacar d’aquesta obra de teatre la manera 

com aconsegueixen transformar un drama actual com els 

problemes de parella i de convivència en una comèdia 

divertidíssima. Els diàlegs entre parelles i personatges 

estan molt ben estructurats i controlen molt bé els moments 

de tensió i els girs i canvis de les situacions.  

A més, gràcies a la temàtica que tracten de la vida en 

parella, aconsegueixen que el púbic es pugui sentir 

identificat fàcilment amb els personatges, ja que toquen 

temes molt quotidians i del dia a dia. Cauen en tòpics i 

estereotips amb molta facilitat, però no suposa un problema 

ja que la interpretació i la evolució durant la obra dels 

personatges és esplèndida.  

 

																																																													
20 Informació extreta de https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/sota-terapia#section-articles  
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“El joc teatral consisteix en que, en absència 

de la psicòloga, els propis pacients deuen 

gestionar la sessió. La teràpia col·lectiva 

funciona, i poc a poc van caient les barreres 

repressives i s’alliberen els ‘jos’. Parlen, uns 

més que altres, dels conflictes paternfilials i 

sexuals, dels retrobaments i desacords... Del 

martiri de la vida conjugal, en definitiva, que 

per alguna cosa estan allà.” (Fernández, 2016) 

 

D’aquesta obra se n’ha pogut extreure símils que 

acompanyaran als protagonistes de Perduts per la vida en 

les seves caracteritzacions. A més, tracta temes d’humor 

negre com la ludopatia, l’alcoholisme i el maltractament de 

gènere, que es volen introduir a la sitcom del projecte. 

 

Taula 5.14. Anàlisi de l’obra de teatre Sota teràpia 
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Vides privades 

Fitxa tècnica Portada 

Data d’estrena 25 de març del 2017 

 
Fig. 5.15. Portada de l’obra de teatre Vides privades 

Durada  105 minuts 

Localització Barcelona 

Autor Noël Coward 

Teatre Teatre Borràs 

Dia de visualització 27 de març de 2017 

Sinopsi Observacions 

 

Un home i una dona que són ex-parella s’emporten a 

les seves actuals parelles al mateix hotel rural amb 

encant que solien anar-hi junts quan eren parella. 

Coincideixen per casualitat i tornen a sorgir 

espurnes a conseqüència del seu retrobament. Es 

tracta d’una comèdia que tracta sobre la passió, el 

desig i el sexe.21 

 

El guió d’aquesta obra de teatre està molt ben 

treballat i parla molt sobre la vida de parella i els 

problemes de convivència d’una manera còmica. 

Però posats a analitzar-la a fons, s’allunya del 

sistema de gags de la sitcom i entra més en batalles 

dialèctiques per crear l’humor en les diverses 

situacions que tenen lloc.  

Sens dubte, no és de les millors obres de comèdia 

que s’han fet i no serveix per inspirar el que es 

podria formar com una sitcom, com Sota Teràpia, 

però el tractament de la vida de parella i els 

problemes que sorgeixen de la convivència estan 

molt ben construïts en la trama de l’obra i creen 

certs contrapunts que fan riure a l’espectador. Té 

molts canvis de registre, de cop utilitza gags ràpids i 

amb humor seguit, i en altres moments les escenes 

es fan llargues i són més pausades. 

 

																																																													
21 Informació extreta de https://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/vides-privades  
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“Més que química, el que hi ha entre ells és pólvora. 

I a partir d’això, s’inicia el temporal en una comèdia 

molt estripada. En l’agitat vaivé, Marta Marco i 

David Selvas se surten perquè, a més, sobre ells 

recau el pes de l’obra. Marco dóna una exhibició de 

comicitat i seguretat. Selvas, mentrestant, debuta en 

la comèdia i sembla que porti tota la vida en el 

gènere. (Sorribes, 2017) 

 

Aquesta obra, en principi, només podria aportar a 

Perduts per la vida alguna situació entre matrimonis 

o parelles per generar els diàlegs humorístics. Però, 

en línies generals, no va tant per la línia que seguirà 

Perduts per la vida.  

 

Taula 5.15. Anàlisi de l’obra de teatre Vides Privades 

 

A banda de les sitcoms que s’han analitzat anteriorment, existeixen referents més aviat de 

caràcter temàtic a la psicologia i les teràpies, com són el cas de In treatment (2008-2010) o 

El grupo (2000-2001). Però com el seu gènere és el drama principalment i la idea d’aquest 

projecte era centrar-se en la recerca de referents de format sitcom o del gènere de comèdia, 

en general, s’ha optat per no afegir-les en la taula de referents. Tot i això, és important 

conèixer l’existència de sèries de televisió que centren la seva narrativa en les teràpies de 

grup i la psicologia entre terapeuta i pacients, com és el cas de Perduts per la vida en els 

seus episodis. 
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6. Desenvolupament.  

Un cop es va plantejar la idea original sobre la qual tractaria aquesta sitcom es va pretendre 

crear-la al voltant d’un grup de personatges adults d’entre 30 i 50 anys. Això és 

principalment perquè es volia centrar les trames i els problemes que els ocorren als 

personatges a un target d’edat adulta, però definit, sense afegir personatges adolescents, 

joves i avis, ja que es tenia la sensació que la comèdia espanyola tendeix gairebé sempre a 

posar tot tipus de personatges de diferents generacions per apel·lar a molts targets alhora. I 

es va arribar a la conclusió que aquest fet fa que es perdi una mica la gràcia, ja que no 

sempre és possible tenir content a tothom. D’aquí prové el fet que aquesta sèrie s’hagi 

enfocat a una generació bastant concreta, per tal d’explotar totes les possibilitats que pugui 

aportar el target al qual es dirigeix principalment. Aquest fet no vol dir que espectadors 

joves o d’edat més avançada no puguin formar part del target al qual es dirigeix aquesta 

sitcom, ja que es pretén fer un humor que pugui ser admès per qualsevol franja de públic 

d’edat juvenil i adulta. 

Es va escollir aquesta història que mescla una psicòloga amb tres adults amb problemes 

perquè es va arribar a la conclusió que la teràpia de grup era un bon mitjà per fer sortir a la 

llum les misèries més profundes dels personatges i, per tant, això donaria molt de joc 

alhora de crear trames i situacions còmiques que acompanyessin els protagonistes al llarg 

de la narrativa de la sèrie. 

En primer lloc el que s’ha fet és visionar diverses sitcoms que servissin d’inspiració per 

aprofundir en els coneixements del gènere de comèdia i, concretament, en el format de la 

comèdia de situació. De les sèries visionades s’han pres notes i s’han dut a terme 

observacions per ajudar a la creació de la idea original que dóna vida a Perduts per la vida. 

Sobretot s’han centrat els esforços en mirar d’observar a fons els conflictes entre 

personatges i la seva relació per construir les diverses trames de la sitcom i les situacions 

entre els protagonistes. S’ha anat al teatre a veure dues comèdies centrades en la vida i els 

problemes de parella per intentar conèixer millor com es tracta el tema i com es dialoga des 

de la perspectiva teatral, ja que en certa manera, començant pels pocs escenaris i 

personatges, les sitcom tenen força punts de semblança amb les comèdies teatrals. Un cop 

fet això, s’han extret les conclusions necessàries per fer un brainstorming d’idees que 

finalment han inspirat a crear la idea de la sitcom d’aquest projecte. 
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S’ha buscat informació dels esdeveniments i situacions que es viuen a la societat catalana 

en l’actualitat, per trobar la manera de generar una crítica per mitja de les històries i els 

personatges. Per exemple, com ha afectat a les persones la crisi econòmica o la 

globalització i diversitat cultural dels últims anys, entre d’altres. Tot i això, sempre en clau 

d’humor i cercant la manera de tractar aquests temes amb sàtira i creant situacions 

còmiques que facin gràcia a l’espectador. 

Un cop feta la recerca pertinent, s’ha fet una elecció dels personatges22 i els seus caràcters 

per construir la història al seu voltant. I, sobretot, per generar els conflictes necessaris entre 

ells per a crear un rerefons humorístic que serà bàsic en el desenvolupament de tota la 

història. Una vegada tots els personatges han estat creats i definits, s’ha dut a terme la 

creació de les trames23, generalment al voltant de la vida privada dels protagonistes, però 

sempre amb una participació a cada episodi de la teràpia de grup, element connector de tots 

els episodis. A diferència del que es pretenia fer al principi, ja que es tenia intenció de fer 

que les trames giressin al voltant de la teràpia sempre. Però finalment el protagonisme 

narratiu s’ha decantat per les vides personals, amoroses i de família dels personatges. S’ha 

intentat construir trames que generessin el màxim de polèmica i conflicte entre els 

protagonistes, de manera que l’espectador es pensi que sempre superaran la seva capacitat 

de cometre errors gràcies a la teràpia, però finalment acaben fent el que saben fer millor, 

seguir cometent irresponsabilitats sense trobar la manera de canviar aquest hàbit. Les 

trames secundàries de cada episodi s’han intentat que complementin les principals, de 

manera que l’espectador es pugui esvair de la història principal de l’episodi i troba un punt 

de fuga per riure amb una altra trama també divertida i còmica. 

Després de crear totes les trames possibles, s’ha decidit que hi havia material suficient per 

crear 11 episodis d’una primera temporada. S’ha decidit així quan, en un principi, es tenia 

la intenció de fer tan sols 7 episodis. Però la química explosiva entre personatges i la 

quantitat de conflictes que han sorgit de les seves personalitats totalment oposades ha 

generat material per a uns quants episodis més. A més, s’ha previst un final de temporada 

obert, en el qual es posa en dubte la continuïtat de la teràpia de grup dels protagonistes. Tot 

i això, és d’intuir que hi haurà material per crear una segona temporada, si la primera 

genera l’èxit desitjat. L’evolució dels protagonistes durant la primera temporada és 

																																																													
22 La bíblia de personatges es troba a l’Annex III. 
23 El mapa de trames dels episodis es troba a l’Annex V. 
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pràcticament nul·la, s’ha arribat a la conclusió que segueixen en la mateixa situació 

personal que al principi, l’únic factor diferencial és que la pròpia teràpia uneix més els tres 

homes de la sèrie, tot i que les seves relacions de parella segueixen igualment en estat crític 

i amb previsió de millora, que és el punt inicial que es dóna a l’episodi pilot. 

El següent pas ha estat crear els espais24 on han d’ocórrer les accions de la sèrie. S’han 

definit amb precisió els quatre espais principals per on interactuaran els personatges. 

També en aquest punt del projecte s’ha definit la audiència objectiu25 a la que es pretén 

dirigir la sitcom, que no ha costat gaire ja que no s’ha creat per a un sector específic 

d’audiència. És té la idea d’ampliar al màxim el públic de la sèrie.   

A continuació, quan els personatges han quedat totalment definits i les trames que els 

acompanyaran durant tota la primera temporada han quedat tancades i concretades, s’ha 

passat al següent pas, crear l’argument26 de l’episodi pilot. S’ha decidit així perquè, tot i 

que un cop tancades totes les trames es va veure que no era precisament l’episodi que 

podia semblar més graciós i divertit, s’ha arribat a la conclusió que el pilot és l’episodi clau 

per definir des d’un primer moment els caràcters i maneres d’actuar dels personatges. A 

més, també és l’episodi que fa detonar la sèrie i la història. Per tant, s’ha escollit com a 

episodi a desenvolupar per a vendre la idea de la sèrie. La idea ha estat introduir a 

l’espectador en la història amb aquest primer episodi, perquè tingui ganes de seguir veient 

quines aventures i desventures els hi esperen als protagonistes. 

Un cop fet l’argument de l’episodi pilot i detallats tots els moments i accions del capítol, 

s’ha desenvolupat una escaleta27 per definir cada acció i situació que farà evolucionar la 

història d’aquest primer episodi. Aquí s’han creat cada seqüència i escena per tal de 

començar a detallar tot allò que es veurà en el capítol. 

Seguidament s’ha passat a fer el guió28 de l’episodi pilot, la part més creativa i complexa 

del projecte, ja que en aquesta fase s’han posat en pràctica tots els coneixements adquirits 

sobre el gènere sitcom i les habilitats per a crear humor i situacions còmiques mitjançant 

els gags, tant visuals com de diàlegs. S’ha fet una primera versió de cada escena i s’han  
																																																													
24 Els espais es troben a l’Annex VII. 
25 L’audiència objectiu es troba a l’Annex VI. 
26 L’argument de l’episodi pilot es troba a l’Annex IV. 
27 L’escaleta de l’episodi pilot es troba a l’Annex VIII. 
28 El guió de l’episodi pilot es troba a l’Annex IX. 
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corregit els errors de format i duració posteriorment, per ajustar cadascuna al temps que es 

requereix en una sitcom, ja que és de gran importància complir-ho per garantir que 

l’episodi tingui ritme. S’han fet els canvis i correccions pertinents escena a escena per 

millor la qualitat del producte i buscar el màxim de solidesa i comicitat en cada escena. 

Un cop acabat el guió, s’ha realitzat un anàlisi per tal de trobar possibles errors narratius i 

de format, per tal que la qualitat final de la història fos el màxim d’òptima possible. Quan 

s’ha decidit que el guió quedava tancat, s’han analitzat tots els punts anteriors de la bíblia 

de la sèrie, per tal d’ acabar de definir i corregir petites incorreccions que encara poguessin 

quedar, i crear la versió definitiva. 

Finalment, s’ha creat un disseny de logotip de portada29 de la bíblia amb el títol de la 

sitcom, Perduts per la vida, per crear imatge de marca i donar personalitat a la sèrie. 

 

6.1. Incidències 

La principal dificultat d’aquest projecte parteix de la seva planificació inicial. Com no es 

tenien prou coneixements en l’àmbit de la creació de productes de ficció televisiva es 

desconeixia quin període de temps es requeriria per complir totes les fases del procés amb 

precisió. Això ha provocat que no s’hagin complert els terminis de planificació que es 

volien obtenir, allargant sobretot les fases més creatives com la realització de l’episodi 

pilot, el mapa de trames i la bíblia de personatges. Ja que per realment obtenir un producte 

final de certa qualitat es necessita molt de temps i dedicació en aquestes fases i no es 

comptava amb aquest temps en un principi.  

Per tant, el nombre d’hores que ha suposat la implicació en el procés s’ha incrementat 

notablement en aquestes fases. Tot i això, la reformulació de la planificació inicial amb el 

tutor del projecte s’ha pogut complir amb les expectatives esperades finalment, i no ha 

afectat a la qualitat o resultat final del producte. 

Un altre problema que s’ha posat de manifest durant l’execució del mapa de temporada va 

ser com estructurar els episodis. En principi es tenia la idea de fer que la major part de 

																																																													
29 La presentació de la sèrie es troba a l’Annex I. 



Desenvolupament 65 

l’episodi (i, per tant, de la temporada) tingués lloc a la consulta de la psicòloga i, d’aquesta 

manera, la major part del diàleg i les situacions còmiques s’esdevinguessin a la teràpia. 

Però ràpidament es va comprovar que la sèrie perdia força si s’anava per aquesta ruta, ja 

que la limitació de l’espai i els personatges feia que no donés lloc a diversitat de trames i 

situacions còmiques. Per tant, per solucionar aquest problema, finalment es va decidir que 

l’estructura dels episodis fos semblant en cada capítol, que al principi es comencés a la 

consulta de la psicòloga amb tots els protagonistes reunits a la teràpia i del tema que es 

plantegés allà, donés lloc a la trama que acompanyaria els personatges però en el seu 

ecosistema més habitual, com les seves cases, el bar o els llocs de treball. I finalment es va 

poder constatar que la sèrie guanyava més força narrativa i, sobretot, còmica si es 

plantejava amb aquesta estructura no tant lligada a la teràpia, sinó més aviat als entorns 

més habituals dels personatges. 
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7. Conclusions. 

En primer lloc, s’ha de reconèixer que en un principi no s’imaginava que la dificultat 

d’aquest projecte seria de la magnitud que ha demostrat ser. Sèries com Plats Bruts van 

trigar aproximadament un any sencer en crear la seva pròpia bíblia, sabent això dóna la 

sensació final que no és tan fàcil com sembla pensar i crear un producte nou de zero. A 

més, treballar en la idea original sense un equip creatiu ni tècnic darrera que pugui fer un 

cop de mà i oferir ajuda per al correcte desenvolupament del projecte dificulta encara més 

tot el procés creatiu. Treballar una idea original o, en aquest cas, la bíblia d’una sitcom 

sempre és més efectiu treballar-la en equip que per solitari. Gràcies al desenvolupament del 

projecte i els coneixements apresos durant l’últim trimestre de 2017 al Postgrau de Guió i 

Realització de Programes d’Humor per a Televisió i Ràdio cursat a la Universitat Ramon 

Llull s’ha pogut corroborar que el treball d’un guió en equip sempre facilita el fet de 

contrastar les idees i poder arribar a matisos més definits. 

També s’ha de dir que des del punt de partida del projecte fins al seu final, en totes les 

fases s’ha anat experimentant una millora substancial en l’aprenentatge del gènere de 

comèdia en la televisió i, en concret, del format sitcom. Partint d’una visió més innocent i 

allunyada de com es construïen històries, trames i situacions dins l’àmbit de la comèdia de 

situació, gràcies a l’estudi de referents importants i al fet d’haver aprofundit en 

l’aprenentatge del format, s’ha aconseguit que tot el desenvolupament del projecte hagi 

servit per haver adquirit una preparació més notable en guionatge i creació de formats.  

No es pot dir que el resultat final sigui una proposta innovadora en el sector de la ficció i 

l’humor a la televisió catalana, seria erroni pensar el contrari. Però sí que gràcies a l’estudi 

previ i l’anàlisi exhaustiu d’elements característics d’aquest format s’han pogut crear 

elements diferencials i característics propis del producte de cara a obtenir un resultat més 

òptim i suggerent per aquells a qui els interessi veure’n la proposta. 

Per altra banda, el fet de descobrir durant la recerca d’informació referent al projecte que el 

format sitcom a Catalunya està en hores baixes ha estat clau per intentar fer de Perduts per 

la vida una possible candidata a trobar el seu forat en el mercat audiovisual català. La frase 

“amb dedicació, esforç i sacrifici tot és possible” defineix perfectament les intencions i la 

voluntat d’aquest projecte de cara a trobar el seu lloc en el mercat de la ficció televisiva a 
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Catalunya. Tot i això, no s’ha de perdre la perspectiva i tenir en compte que és un primer 

projecte quan tot just s’acaba de començar a estudiar un postgrau específic d’humor i 

creació de continguts. 

Sobretot el que s’ha après és que fer humor no és fàcil. De fet, l’experiència demostra que 

fer plorar amb una història dramàtica és molt més fàcil que fer riure. A més, l’humor és 

quelcom molt subjectiu ja que existeixen, com s’ha pogut analitzar durant el projecte, 

molts tipus d’humor i agradar i fer riure a tothom és impossible. Per aquest mateix motiu 

s’ha d’intentar treballar en una proposta original i suggerent que desperti l’interès del 

públic potencial. A més, també s’ha pogut tenir una millor idea de com es troba el mercat 

audiovisual en l’actualitat, en el qual el paper del Video on Demand i l’aparició de les 

websèries ha fet que canviï el mode en que l’espectador rep el contingut audiovisual, 

sobretot en el públic de generació més jove. Tot i conèixer aquest context actual, s’ha 

seguit amb la intenció de crear un producte de sitcom més convencional per tal d’intentar 

conservar el format i les característiques principals que el predominen. Ja que les grans 

sitcoms com The Big Bang Theory o Friends, per exemple, tot i que els temps canviïn i 

l’oferta vagi variant són continguts intemporals que l’espectador els segueix consumint i 

gaudint amb ells. 

En definitiva, el fet de crear un producte nou i original i haver d’anar pensant cada detall 

de la història, cada hàbit dels protagonistes, cada acció entre personatges, etcètera... fa que 

es comprengui la dificultat de ser guionista d’humor i, sobretot, que és molt important 

llegir guions i veure sèries de comèdia per tenir sempre a mà recursos i tècniques útils per 

a construir noves idees originals en el futur. Gràcies a estar fent classes de guionatge i 

tècniques per fer humor amb docents del postgrau d’humor que es dediquen 

professionalment al sector, concretament del Polònia i del Està Passant, ha ajudat a 

obtenir coneixement i tècniques molt útils per a fer guions amb més criteri en aquesta 

darrera fase del projecte. 
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Planificació 1 

1. Planificació 

1.1. Planificació inicial 
 

La planificació d'aquest projecte es divideix en tres fases principals; en primer lloc la 

ideació, en segon lloc la bíblia de la sèrie i finalment la memòria del projecte. Aquesta és 

la planificació inicial que es va fer a principis de febrer, quan va començar el projecte, i 

tenint en compte que s’havia d’entregar al juny. En principi no es va pensar en fer una 

producció, així que no es preveien grans canvis en la planificació final.  

La taula s’ha realitzat amb el software Microsoft Word. Està dividida en mesos i setmanes, 

i conté el llistat de totes les tasques que s’han de desenvolupar durant tot el projecte. 

La fase més complexa es preveia que seria la del guió del pilot, per això es va planificar 

gairebé un mes i mig per a la seva execució. Ja que podia ser que existissin més dificultats 

en aquesta fase per la complexitat del seu procés. 

 

 Febrer Març Abril Maig Juny 
Tasques 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ideació                     
Recerca de referents                     
Documentació                     
Brainstorming                     
Bíblia sitcom                     
Fitxa tècnica                     
Bíblia personatges                     
Espais                     
Mapa de trames                     
Argument pilot                     
Escaleta pilot                     
Guió pilot                     
Memòria                     
 

  Taula 1.1. Diagrama de Gant de la planificació inicial 
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1.2. Desviacions i planificació final 

En general, totes les tasques s’han anat desenvolupant amb la planificació inicial establerta. 

La bíblia de personatges i el mapa de trames de tota la temporada han requerit de més 

temps del que es preveia. Per tant, s’ha reduït el temps que es tenia previst per el guió de 

l’episodi pilot d’un mes i mig a tres setmanes. El temps de recerca i visionat de referents 

per servir d’inspiració al projecte també s’han allargat del termini que es va preveure. 

Això és motiu també del nou calendari que es va marcar després de les reunions amb el 

tutor, en les quals es van decidir dedicar a cada tasca unes setmanes concretes per poder 

arribar a entregar el projecte final a temps a principis de juny. 

L’entrega final s’ha modificat fins a principis de gener del 2018, per tant, s’ha hagut de 

modificar alguns continguts del projecte durant l’últim trimestre de 2017 i s’han afegit a la 

planificació final del projecte.  

 

Taula 1.2. Diagrama de Gant de la planificació final 

 Febrer ‘17 Març ‘17 Abril ‘17 Maig ‘17 Juny ‘17 Novembre 
‘17 

Desembre 
‘17 Gener ‘18 

Tasques 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ideació                                 
Recerca de referents                                 
Visionar antecedents                                 
Documentació                                 
Brainstorming                                 
Bíblia sitcom                                 
Fitxa tècnica                                 
Bíblia personatges                                 
Espais                                 
Mapa de trames                                 
Argument pilot                                 
Escaleta pilot                                 
Guió del pilot                                 
Memòria                                 
Fer la memòria                                 
Revisió memòria                                 
Correccions                                 
Citació/marc teòric                                 
Taules de referents                                 
Retocs i millores                                  
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2. Viabilitat tècnica 

Per tal de dur a terme aquest projecte no s’ha necessitat una gran quantitat de material 

tècnic, ja que des del primer dia no es va tenir intenció de realitzar una producció que 

pogués requerir de molta quantitat de material de suport per al correcte desenvolupament 

del treball. 

Així doncs, per a la elaboració d’aquest projecte s’ha necessitat bàsicament un ordinador, 

concretament un MacBook Pro de pantalla retina de 15 polzades,  amb processador de 2,5 

GHz Intel Core i7 i amb memòria RAM de 16 GB. 

Els programes que s’han utilitzat per al disseny de la bíblia i el guió de l’episodi pilot de la 

sitcom han estat; en primer lloc, el Microsoft Word per elaborar tots els textos, el Microsoft 

Excel per realitzar les taules i, finalment, el Adobe Illustrator per crear els elements de 

disseny gràfic relacionats amb el projecte. En un primer moment, es tenia intenció 

d’utilitzar un programa de creació de guions estandarditzat, com ara el Celtx (l’accés al 

Final Draft es va descartar des del primer moment per raons econòmiques), per fer el guió 

de l’episodi pilot. Però finalment, es va optar per clonar l’estàndard de plantilla de guió 

professional amb el Microsoft Word, programa que es dominava més i amb el que s’ha 

pogut escriure amb més comoditat.  
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3. Viabilitat econòmica 

 

3.1. Pla de finançament 

Per tal de trobar finançament per arribar a produir la primera temporada de Perduts per la 

vida i, tenint el dossier de venta, es pretén buscar productores televisives o canals de 

televisió, principalment que treballin en l’àmbit televisiu a Catalunya, que tinguin interès 

en la idea i intencions d’explotar-la en televisió.  

Una altra intenció es trobar marques o empreses que vulguin publicitar els seus productes o 

serveis finançant i realitzant product placement durant la producció dels episodis. Els 

productes podrien aparèixer en els diversos escenaris com els pisos dels protagonistes o el 

bar. També es podria explorar la possibilitat de col·locar el producte com a part d’una 

campanya de branded content. Tot i que, segurament, implicaria reajustar alguns dels 

continguts per potenciar indirectament els valors de la marca. 

Una última alternativa per finançar l’episodi pilot de la sitcom si les anteriors opcions no 

són vàlides, seria la de crear una campanya per fer publicitat en una pàgina de 

micromecenatge per trobar finançament per a  productes audiovisuals i culturals. Verkami, 

la empresa de micromecenatge més important d’Espanya, ofereix un servei de 

crowdfunding que podria necessitar el projecte per sortir a la llum i arribar a produir-se. El 

pressupost que es podria recaptar seria més baix que el d’una productora televisiva i, per 

tant, la qualitat de la sitcom es veuria limitada i afectada principalment a causa d’aquest 

factor. 
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Fig. 3.1. Extracte del BOE dels salaris de guionistes 

3.2. Pressupost 

Per calcular el pressupost real que es necessita per crear un document de venda d’una sèrie 

de televisió i un guió de l’episodi pilot s’ha fet servir el programa Microsoft Excel. Els 

costos de l’equip de guió que s’encarregaria de fer la preproducció del projecte estan 

extrets de la Disposició 599 del BOE (Boletín Oficial del Estado). El cost del material 

tècnic, ordinadors i softwares, està extret de les pàgines web https://www.apple.com/es, 

http://www.adobe.com/es i  https://www.microsoft.com/es-es.  

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

El projecte se centra en la fase de preproducció d'un projecte audiovisual. Per tant, no es 

tenen en compte les despeses i costos de producció que generaria la sitcom si posteriorment 

fos produïda i difosa per televisió. 

El primer pressupost que es mostra és una estimació del pressupost de la preproducció del 

dossier de venta i el guió de l’episodi pilot. Aquest pressupost requeriria d’un total de 

24.578,20 €. 

	

Concepte Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari Cost Total 

1. EQUIP DE GUIÓ Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari 24.578,20 € 

Coordinador de guions 1 Mes 4 3.187,82 € 12.751,28 € 

Guionista 1 Mes 4 2.123,33 € 8.493,32 € 

Ajudants de guió 2 Mes 2 833,40 € 3.333,60 € 

2. MATERIAL Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari 2.436,66 € 

MacBook Pro 1 Dia 1 2.299,90 € 2.299,90 € 

Microsoft Office 1 Mes 4 10,00 € 40,00 € 

Adobe Illustrator CC 1 Mes 4 24,19 € 96,76 € 

3. DRETS D’AUTOR Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari 13,10 € 

Taxa d’inscripció en el 
Registre de la Propietat 

Intel·lectual de Catalunya 
1 Dia 1 13,10 € 13,10 € 

 TOTAL 27.027,96 € 

 

Taula 3.1. Pressupost estimat del projecte 

	

El projecte serà realitzat per una única persona, el creador de la sèrie i el guionista, que 

s'encarregarà de totes les fases requerides per finalitzar el projecte. Per tant, només es 

contemplen despeses menors de subscripció i compra de softwares necessaris com 

Microsoft Office o Adobe Illustrator CC. En un futur es té la intenció de comprar el 

Viabilitat econòmica 7 
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programa Final Draft, software de guió professional, que costaria 190 euros, amb 

l’objectiu d’utilitzar a llarg termini un format estàndard de guió. 

 

Concepte Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari Cost Total 

1. EQUIP DE GUIÓ Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari 0 € 

Coordinador de guions 1 Mes 4 0 € 0 € 

Guionista 1 Mes 4 0 € 0 € 

Ajudants de guió 2 Mes 2 0 € 0 € 

2. MATERIAL Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari 2.436,66 € 

MacBook Pro 1 Dia 1 0 € 2.299,90 € 

Microsoft Office 1 Mes 4 0 € 40,00 € 

Adobe Illustrator CC 1 Mes 4 0 € 96,76 € 

3. DRETS D’AUTOR Quantitat Unitat Quantitat Cost Unitari 13,10 € 

Taxa d’inscripció en el 
Registre de la Propietat 

Intel·lectual de Catalunya 
1 Dia 1 13,10 € 13,10 € 

 TOTAL 2.449,76 € 

 

Taula 3.2. Pressupost real del projecte 

Aquest pressupost real del projecte mostra com sense pràcticament recursos de 

finançament és assequible la realització del projecte, ja que com l’ordinador formava part 

del material propi i els softwares estaven adquirits, no s’ha tingut cap despesa de material 

real, tot i que s’ha inclòs el preu del dia que es van comprar. Per tant, l’únic cost real seria 

la taxa d’inscripció de l’obra audiovisual al Registre de la Propietat Intel·lectual de 

Catalunya, de 13,10 €, que sumat al material anteriorment esmentat, farien un cost real de 

2.449,76 €. 

 



	

 

4. Aspectes legals 

El projecte que dóna vida a Perduts per la vida, estarà sota una llicència Creative 

Commons. S’ha fet així de manera que ningú en pugui utilitzar el seu contingut sense 

demanar permís a l’autor i, també, perquè així quedi registrada com a obra intel·lectual 

pròpia. 

Aquest tipus de llicència ofereix a l’obra el reconeixement de l’autoria per si algú desitja 

fer-ne una explotació o ús. A més, l’explotació de l’obra quedarà limitada a utilització no 

comercial, sota cap excepció. També s’ha de dir que l’autorització de l’explotació de l’obra 

no inclou la transformació de la original per crear obres derivades. Però, per altra banda, 

l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre i quan es mantingui la 

mateixa llicència en el moment de ser divulgades. 

Una vegada s’ha obtingut la llicència, s’ha d’incloure el botó Creative Commons (CC), en 

un lloc a prop de l’obra, de manera que tothom pugui veure que la obra està vinculada a 

aquest tipus de llicència. Per tant, si l’autor observa que la llicència ha estat violada, 

s’obtindran les bases adequades per poder defensar els drets de l’autoria. 

Per tal de produir aquesta obra i, en general tot el projecte, no s’han hagut d’utilitzar 

llicències d’altres obres ni demanar cap tipus de permisos per a la seva creació. Per tant, la 

obra creada està lliure de ser publicada i difosa sense el permís de tercers. 
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Annex I. Presentació. 

 
	

	

	

	

	

Fig. I. 1. Logo de Perduts per la vida 

 

Idea original i escrita per 

Pol Ródenas
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Annex II. Fitxa tècnica. 

 

 

Taula II. 1. Fitxa tècnica 

 

 

Fitxa tècnica 

Títol original Perduts per la vida 

Gènere Comèdia  

Format Sitcom (Comèdia de situació) 

Episodis 11 

Temporades 1 

Duració dels episodis 25 minuts 

Target 
16-65 anys (públic jove i adult de totes les 

edats i generacions, ningú està privat del 

sentit de l’humor de Perduts per la vida)  

Freqüència d’emissió Setmanal 
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Tagline. 

No necessiten ajuda per cagar-la. 

 

Logline. 

En Fèlix i en Manel són dos cunyats units per una teràpia de grup que miraran de salvar els 

seus matrimonis i reconduir les seves vides. Juntament amb el seu amic Àngel s’entestaran 

a fer el que millor saben: complicar-se la vida contínuament. 

 

Storyline. 

Perduts per la vida narra la història de dos cunyats que s’uneixen a una teràpia de grup 

obligats per les seves dones, la Montse i la Dolors, per mirar de salvar els seus matrimonis 

i encarrilar els problemes que afecten les seves vides. En Fèlix, un home depressiu, 

desafortunat i amb l’esperança de trobar la felicitat, i en Manel, un home obsessionat amb 

el sexe, tradicional i temperamental, estaran acompanyats per l’Àngel, un home solter, 

immadur i friqui, en la teràpia de grup de la Raquel, la psicòloga que conduirà les sessions. 

Els tres protagonistes fan esforços i intents per mirar de seguir les pautes que es marquen a 

la teràpia, però no sempre aconsegueixen sortir ben parats amb les decisions que prenen i 

n’acostumen a fer de la solució un problema encara més gros.  
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Sinopsi. 

En Fèlix i en Manel són dos cunyats que un dia coincideixen a la consulta d’una jove 

psicòloga, la Raquel. Els acompanya l’Àngel, un amic del Fèlix. Els dos cunyats s’adonen 

que han estat manipulats per les seves dones, la Montse i la Dolors, per participar en la 

teràpia. Però si al principi no els sembla gaire bona idea anar a teràpia, a poc a poc s’acaba 

convertint en una necessitat per a ells. A la teràpia poden alliberar-se de les seves 

preocupacions i els seus problemes, i mentrestant mirar de reconduir els seus matrimonis i, 

en general, les seves vides.  

En aquesta primera temporada, en Fèlix intentarà trobar la manera de no ser tan tou i evitar 

que els problemes l’afectin tant. En Manel, per la seva banda, intentarà controlar el seu mal 

caràcter i deixar de pensar només en el sexe. I l’Àngel s’apunta a la teràpia perquè 

s’enamora de la Raquel, la seva psicòloga. Tot i que després de descobrir que no té 

possibilitats amb ella, intentarà madurar i trobar parella. La Montse intentarà imposar el 

seu propi ordre al pis, així que en Fèlix haurà d’aprendre a plantat-li cara a la seva dona i 

deixar cedir sempre als seus desitjos. La Dolors, secretament enamorada d’en Fèlix, 

intentarà que el seu marit estigui més per ella i sentir-se més desitjada. 

Els tres pacients veuran com la teràpia els anirà unint a poc a poc com a grup, tot i ser 

totalment diferents entre ells, després de viure diverses experiències i situacions 

conjuntament. Els matrimonis d’en Manel i en Fèlix passaran per una muntanya russa de 

situacions, però sempre acabaran trobant la manera de salvar-los encara que sembli 

impossible, ja que tenen una gran habilitat en ficar la pota. 

La Montse demana al Fèlix que l’acompanyi en una aventura professional a Kenia. Quan 

això pot suposar la fi de la teràpia de grup, els nostres protagonistes s’adonen que la 

teràpia, els hagi ajudat més o menys, s’ha convertit per ells en una part molt important de 

les seves vides. Ha arribat l’hora de separar els seus camins?  

CONTINUARÀ...  
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Tema. 

Amor. Família. Amistat. | Crítica Social. Comèdia familiar. 

El principal tema de Perduts per la vida és l’amor i la família. Es pretén tractar les 

relacions de parella i els matrimonis a partir de les dues parelles; en Fèlix i la Montse, i en 

Manel i la Dolors. Per fer-ho se situen les dues parelles en un context social, econòmic, 

polític i cultural d’actualitat a Catalunya, en una ciutat que no se cita en cap moment, però 

se suposa que és Barcelona, i on es desenvolupen els fets de la sitcom. L’Àngel, el solter 

del grup, també busca l’amor durant la sitcom, fins i tot amb la psicòloga. Per tant, també 

es tracta el tema de la recerca de l’amor i el fracàs amorós. 

A part de les pròpies relacions d’amor i desamor entre les parelles, també trobem una 

situació de coincidència familiar, ja que les dues dones són germanes i, per tant, els nostres 

protagonistes són cunyats. Les relacions familiars entre tots els membres també són un dels 

temes principals.  

L’amistat és un altre gran tema de la sèrie, ja que serà un dels punts d’unió dels tres 

pacients de la teràpia. Episodi rere episodi, els nostres protagonistes aniran reforçant la 

seva relació d’amistat gràcies a la participació en la teràpia, cosa que d’un inici semblava 

impossible per la diferència de caràcter entre els tres homes. 

També està present la crítica a estereotips freqüents de la societat actual. Per mitjà dels 

protagonistes es pretén donar una visió de diferents perfils que ens podem trobar en la 

societat actual i dels fets que estan ocorrent al nostre país, com per exemple la situació 

econòmica o les noves tendències culturals vers les tradicionals. 

Els temes que tracta Perduts per la vida es pretenen tractar amb pinzellades d’humor de 

tots els colors (del blanc al negre), fent riure però sense tabús. I també de la comèdia 

familiar, adaptant les trames a un humor dirigit a tota la família, joves i adults. 
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Annex III. Bíblia de personatges. 

Personatges principals. 

Fèlix 

Informació 

 
Fig. III. 1. Fotografia de l’actor Miki Esparbé (Fèlix) 

Nom original Fèlix Turró Grau 

Sexe  Home 

Edat 42 anys 

Altura 1.82 m 

Pes 78 kg 

Origen El Vendrell 

Estat 

sentimental 
En parella 

Professió Agent immobiliari 

Aficions 

El futbol, anar al 

cinema, menjar 

pizza 

Descripció física Descripció general 

És un home alt i prim. És força 

atractiu, té el cabell ondulat i pentinat 

cap endarrere. Porta la barba ben 

retallada i afaitada. Té un color de 

cabell fosc, sense canes. Vesteix, en 

general, amb roba moderna, samarretes 

i texans. Quan treballa vesteix amb 

roba de vestir, sabates i corbata. 

Actualment treballa per una petita agència immobiliària. Viu amb 

la seva parella, la Montse, des de fa 10 anys. No tenen fills i viuen 

en un pis a un barri a prop del mar, en una ciutat que se suposa 

que és Barcelona. Econòmicament és estable, tot i que li costa 

arribar a final de mes des de fa uns anys des que va explotar la 

bombolla immobiliària. Els seus amics sempre se’n riuen de les 

seves desgràcies però, tot i això, l’intenten ajudar a trobar 

solucions. Acostuma a ser el principal objectiu de les situacions i 

problemes que se li plantegen al grup d’amics. 
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Personalitat 

És un calçasses. Acostuma a tenir èxit amb les dones, però està molt enamorat de la seva parella, i acaba 

fent tot el que ella vol. Li costa molt incomplir o saltar-se les normes. Quan l’arrosseguen a incomplir les 

normes o la legalitat es posa molt nerviós i sol cagar-la habitualment. En general, és bastant desgraciat ja 

que tot li acostuma a sortir malament. S’esforça molt perquè li vagin bé les coses però els altres fan el que 

volen amb ell i el condueixen a cometre estupideses o a complicar-se encara més la vida. Té un caràcter 

força manipulable. Sembla que sigui un home amb les coses molt clares, però acaba cedint sempre a la 

voluntat dels altres. És el més normal de la colla d’amics, però pateix ansietat i les situacions que se li 

plantegen com un problema acostumen a superar-lo. Pren ansiolítics. Sempre porta el pot a mà per quan 

perd els nervis o les situacions el superen i comença a patir ansietat. N’acostuma a prendre freqüentment. 

Per altra banda, té molt bon cor i és per aquest motiu que els altres fan el que volen amb ell, li costa molt 

enfadar-se i treure el caràcter. Té el desig de ser pare des de fa anys, però la seva dona no en vol ni a sentir 

parlar i com a casa mana ella ser pare s’ha convertit en un desig frustrat pel Fèlix. Li agrada el futbol i és del 

Barça, fet que el porta a ser víctima de les discussions amb en Manel. Políticament és d’ideologia 

d’esquerres i de mentalitat oberta amb les altres cultures i maneres de pensar. Motiu pel qual xoca molt amb 

la manera de pensar i fer del seu cunyat i els porta a discutir habitualment. 

Conflictes 

 

Fa tot el que la seva dona vol, li costa molt plantar-li cara i acaba cedint sempre 

als desitjos d’ella, com per exemple en el cas del desig de la Montse de no voler 

tenir fills. 

 

En Manel sempre es fica amb ell i l’irrita molt, acostumen a discutir per tot. 

Encara que en Fèlix tingui un caràcter en general tranquil, en Manel té la 

habilitat de treure’l de polleguera i fer que s’emprenyi molt. Sempre acaben 

tenint discussions estúpides i absurdes. Tot i això, s’intenten ajudar l’un a l’altre 

habitualment. Li serveix de suport per intentar resoldre les situacions amb les 

que es topa. 

 

Són bons amics des de fa anys i es porten molt bé. Tot i que el comportament 

infantil que té habitualment l’Àngel el posa molt nerviós. Li serveix de suport 

per intentar resoldre les situacions amb les que es topa. 
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Es porten bé, no solen discutir entre ells i tenen una relació cordial. S’identifiquen 

en que tots dos són el membre dèbil de les seves respectives parelles. En Fèlix no es 

sent gens atret per la seva cunyada i cada cop que ella se li llança a la bragueta ell 

ho passa malament i se sent incòmode. 

 

La veu com la seva “Pepito Grillo”, intenta seguir els seus consells tot i que no 

sempre ho aconsegueix. Sempre rep escarments d’ella quan no fa el que li indica. 

 

Semblances raonables 
Howard Wolowitz 

(The Big Bang Theory) 

 

S’assembla per la relació de submissió que té en Howard amb la seva 

mare, que és semblant a la que té en Fèlix amb la seva dona. 

Juan Cuesta 

(Aquí no hay quién viva) 

 

La principal semblança entre els dos personatges és que són homes 

totalment dominats per les seves parelles. Tenen una personalitat 

manipulable i les seves respectives dones ho aprofiten per fer amb 

ells el que vulguin. A més, són dos homes amb valors i moral noble, i 

gairebé sempre són arrossegats pels altres a veure’s immersos en 

situacions conflictives que els hi generen problemes en les seves 

vides. 

 

Taula III. 1. Fitxa d’informació d’en Fèlix 
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Manel 

Informació 

 
Fig. III. 2. Fotografia de l’actor Leo Harlem (Manel) 

Nom original José Manuel Rocamora López 

Sexe  Home 

Edat 48 anys 

Altura 1.75 m 

Pes 90 kg 

Origen Barcelona 

Estat sentimental Casat 

Professió 
Empresari. Propietari del Bar 

Manolo 

Aficions 
Estafar, el futbol, la cervesa, 

anar de putes 

Descripció física Descripció general 
 

 

 

És un home d’estatura normal, robust i amb cert 

sobrepès. Té el cabell gris i curt, i porta barba ben 

arreglada. Porta ulleres. Vesteix amb un estil clàssic, 

normalment amb armilla, camises “cutres” i sabates. 

 

 

És el propietari del bar Manolo, que va heretar del 

seu pare, que també es deia Manel. Els seus pares són 

d’origen andalús, però ell va néixer a Catalunya. Ha 

viscut tota la vida al mateix barri obrer de la ciutat 

que se suposa que és Barcelona. No ha estudiat mai, 

des dels 16 anys porta treballant en el bar del seu pare 

fins que aquest va morir i va passar a ser-ne el 

propietari. Està casat des dels 24 anys amb la Dolors. 

No tenen fills. És econòmicament estable, tot i que la 

crisi l’ha afectat molt i ha perdut bastants ingressos 

en els últims anys. 
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Personalitat 

És un home de negocis, li agrada fer diners i sentir-se com un home exitós en la vida, però no té gaire 

cultura general ni gaires coneixements. És egocèntric, sempre pensa en el seu benefici. Té un caràcter difícil 

i s’altera amb freqüència. A vegades es posa molt violent. Els seus atacs de ràbia són molt graciosos perquè 

no els pot controlar i comença a trencar objectes com un nen petit. Al cap de pocs segons se’n penedeix. No 

té pèls a la llengua i diu les coses com les pensa, sense amargar-se’n. És graciós perquè sempre té 

comentaris ocurrents per tothom, sense excepció. Té una mentalitat antiquada i no entén gaire bé les noves 

tendències de la societat. Com per exemple, l’ús de les noves xarxes socials i, en general, dels aparells 

electrònics i tecnològics. Sempre ha de demanar ajuda. Políticament és de dretes i no se n’amaga. És de 

mentalitat tancada, racista, homòfob i masclista. És el típic estereotip de “macho ibérico” que no s’amaga de 

ser com és. És un sortit, li agraden massa les dones. Les veu com un tros de carn i està obsessionat amb el 

sexe. Sempre que veu noies joves i guapes es torna boig, i sempre està proposant anar de putes al Fèlix. És 

un home religiós per tradició. Tot i que en el fons no segueix massa els hàbits religiosos i els interpreta 

sempre a la seva manera i pel seu benefici. Acostuma a caure malament a la gent del seu entorn pel seu 

caràcter. Es queixa per tot a la mínima. És graciós perquè sempre està rondinant per qualsevol cosa. Per tal 

de sortir-se amb el seu objectiu és capaç de fer qualsevol cosa i passar per sobre de qui sigui, no respecte 

gaire l’ordre i les lleis. Acostuma a assumir un rol de líder quan està en grup, ja que li agrada tenir 

protagonisme i sentir-se superior als altres. És un gran aficionat del futbol, el seu equip és l’Espanyol. Odia 

al Barça. Té el seu bar decorat amb fotos d’ell amb jugadors, bufandes i banderes de l’Espanyol. Acostuma 

a utilitzar símils futbolístics per desprestigiar el Barça en els seus comentaris. Té un lema: “Manel 

Rocamora; primer els de casa, després els de fora”. 

Conflictes 

 

No sap fer res a casa, la seva dona s’encarrega de totes les tasques de la llar com 

netejar o cuinar. No tracta gaire bé a la seva dona, sempre es surt amb la seva i ella fa 

tot el que ell li diu. Tot i això, en el fons no sap viure sense ella. 

 

Tot i que són família, no es porta gaire bé amb el seu cunyat ja que són molt diferents 

i pensen de manera totalment oposada. En Manel sempre s’està ficant amb en Fèlix i 

fent comentaris ofensius. Tot i això, en el fons en Manel s’aprecia en Fèlix ja que no 

té més amics. L’ajuda i li serveix de suport. 
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En Manel tracta l’Àngel com si fos un tros d’ase, mai li dóna la raó i el menysprea i 

l’ignora sempre. 

 

No la suporta. Discuteixen sempre per tot. Sempre li porta la contrària i, com vol tenir 

sempre la raó, es defensa atacant a la seva cunyada. 

 

La veu com una dona lleugera i provocadora. Sempre li fa comentaris grotescos i ella, 

com té molt de caràcter, no li’n passa ni una.   

 

	

Semblances raonables 

Walter Sobchak 

(El Gran Lebowski) 

 

 

 

S’assembla perquè tenen tots dos un caràcter molt fort i sempre acaben 

imposant la seva manera de fer als altres. S’enfaden amb molta facilitat. 

 

 

 

Mauricio Colmenero 

(Aída) 

 

 

 

 

 

Són el mateix estereotip de personatge; masclistes, xenòfobs, tradicionals, 

descarats... A més tots dos són propietaris d’un bar, i la major part del temps 

fan vida allà. Vesteixen amb un estil semblant, “cutre” i antiquat. 

 

 

 

 

 

Taula III. 2. Fitxa d’informació d’en Manel 
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Àngel 

Informació 

 
Fig. III. 3. Fotografia de l’actor Bruno Oro (Àngel) 

Nom original Àngel Casanova Roig 

Sexe  Home 

Edat 39 anys 

Altura 1.85 m 

Pes 75 kg 

Origen Barcelona 

Estat sentimental Solter 

Professió Programador informàtic 

Aficions 
Videojocs, el bar, les noves 

tecnologies 

Descripció física Descripció general 
 

 

 

És un home alt i prim. Porta ulleres i el cabell 

repentinat i amb gomina. Va sempre ben afaitat i té un 

to de pell pàl·lid. Té el cabell fosc. No és gaire atractiu. 

Sempre vesteix amb camises, polos i texans. Acostuma 

a arreglar-se bastant. 

 

 

És programador informàtic, amic de tota la vida 

d’en Fèlix i que mantenen una bona relació des de 

fa molts anys. No té parella i viu sol en un pis a la 

ciutat. Normalment intenta aconsellar als seus 

amics com afrontar els problemes que els hi 

sorgeixen i els hi serveix de suport. Com és solter i 

no té família propera, sempre està disposat a ajudar 

al Fèlix ja que mantenen una bona relació 

d’amistat. Té una bona estabilitat econòmica. A 

més a més, prové d’una família adinerada. 
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Personalitat 

 

No ha tingut mai parella estable i és feliç estant solter, o això almenys diu ell. En el fons, té la necessitat de 

trobar una dona que li faci cas i no deixar-la escapar. És un home amb una bona cultura general que sap 

gairebé de tot, o almenys n’està ben informat, fins al punt que pot arribar a ser repel·lent. Sempre corregeix 

als altres quan s’equivoquen o fa comentaris que irriten. És molt bromista, i s’acostuma a burlar-se dels 

problemes dels altres. Utilitza un to de burla infantil, com si fos un nen que se’n riu d’un altre. A vegades es 

comporta com si fos un adolescent. Això demostra el seu caràcter immadur i el perquè no troba parella. Per 

exemple, quan en Manel diu alguna frase o paraula incorrecta l’Àngel el corregeix i se’n riu. O quan el Fèlix 

li explica el problema que ha tingut l’Àngel sempre li recorda que és un desgraciat i la mala sort que té. És 

bastant “friki” del cinema i dels videojocs. Té molt coneixement de les noves tecnologies degut a la seva 

professió i afició per aquest món. En el fons, se sent molt sol i es recolza molt dels seus amics per mantenir-

se alegre i acompanyat. Per aquest motiu sempre es troba al bar o a casa el Fèlix. 

 

Conflictes 

 

Es porten molt bé, tot i que a vegades s’enfaden pel comportament immadur de 

l’Àngel. Acostuma a ajudar al Fèlix amb els problemes que li sorgeixen. 

 

Intenta caure bé al Manel, fent gràcies i comentaris enginyosos, però en Manel 

acostuma a ignora-lo i el menysprea, com si fos un zero a l’esquerra. 

 

Davant d’ella sempre s’intenta fer el graciós i quedar bé. Tot i això la Montse no el 

suporta. A vegades l’Àngel se li insinua, però mai acaba passant res més. 
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No tenen gaire relació, però en general tenen una relació cordial. A vegades 

sorgeix una certa tensió sexual entre els dos, sempre a esquenes del Manel, que no 

se’n entera. 

 

Sempre intenta fer-se el seductor i lligar amb ella, però la Raquel li para els peus. 

Quan veu que ja no té res a fer amb ella, s’interessa més pels seus consells per 

trobar parella. 

 

Semblances raonables 

Andy Stitzer (Vírgen a los 

40) 

 

S’assemblen perquè, tot i ser adults, tenen molt poca traça amb les dones. 

També perquè vesteixen d’un mode semblant. 

David Güell 

 (Plats Bruts) 

 

S’assemblen pel seu caràcter immadur i els seus comentaris infantils quan 

se’n riuen dels altres. A més, tots dos són solters i encara que semblen 

orgullosos de ser-ne, en el fons volen trobar una parella que els faci cas i 

estigui al seu costat. 

 

Taula III. 3. Fitxa d’informació de l’Àngel 
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Montse 

Informació 

 
 

Fig. III. 4. Fotografia de l’actriu Agnès Busquets (Montse) 

Nom original Montserrat Rovira Bonet 

Sexe  Dona 

Edat 39 anys 

Altura 1.62 m 

Pes 53 kg 

Origen Barcelona 

Estat sentimental En parella 

Professió Professora de primària 

Aficions 

Anar a manifestacions, 

veure sèries de televisió, 

fer pilates 

Descripció física Descripció general 
 

 

 

És una dona atractiva, prima i esvelta. Porta un 

tall de cabell curt i modern, pentinat amb serrell 

cap a un costat. Té els ulls foscos i un to de pell 

pàl·lid. El color de cabell fosc, sense canes. 

Vesteix amb roba moderna, amb camises i texans 

i, en general, roba més aviat informal. 

 

 

És una professora de primària que treballa en una escola 

del centre de la ciutat. Ha viscut sempre a la ciutat que se 

suposa que és Barcelona. La seva germana gran és la 

Dolors. Viu des de fa 10 anys amb en Fèlix. Viuen tots dos 

en un pis a un barri a prop del mar de la ciutat. No tenen 

fills, i no en vol saber res de tenir nens, ja en té prou amb 

els de l’escola. Econòmicament estable, té un sou que li 

permet arribar a final de mes sense gaires problemes. Ve 

d’una família tradicional i adinerada. 
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Personalitat 

Té una mentalitat oberta, intenta semblar una dona “hippie” i “progre”, tot i que en el fons li surt el caràcter 

de nena mimada i capritxosa que va ser durant tota la seva infància. És una manipuladora, per tal de sortir-se 

amb la seva i tenir la raó és capaç de mentir i manipular a la gent, sobretot al seu marit. Té facilitat per fer-se 

la víctima. Té un temperament força bipolar, sembla una dona molt correcte i agradable a primera vista però, 

en el fons, té molt mal geni i es torna histèrica amb facilitat si la irriten el més mínim. No vol sentir a parlar 

de ser mare. La seva feina amb els nens fa que no vulgui tenir-ne de propis. Si ella diu que no, encara que el 

Fèlix ho vulgui serà que no. És d’ideologia d’esquerres i amb mentalitat antisistema. Acostuma a criticar 

habitualment els polítics actuals i li agrada participar en manifestacions i assemblees. 

Conflictes 

 

No té res a veure amb la seva germana Dolors, tenen caràcters totalment oposats. 

Ella és de mentalitat oberta i progressista i la Dolors de mentalitat tancada i 

tradicional. Tenen opinions i maneres de pensar diferents. Tot i això, tenen una 

bona relació de germanes i s’estimen molt. 

 

El manipula perquè faci tot el que ella vol amb facilitat. Se l’estima molt pel seu 

bon caràcter, tot i que la posa nerviosa a vegades que sigui tant negatiu. 

 

No el suporta. S’irrita amb molta facilitat amb els comentaris i la manera de ser de 

l’Àngel. 

 

No el pot ni veure. Sempre estan discutint per qualsevol cosa, com tenen un 

caràcter fort tots dos acostumen a xocar en opinions i maneres de fer. 
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Semblances raonables 

Silvia  

(Jet Lag) 

 

Totes dues tenen un caràcter fort i treuen sovint el mal geni. Tenen les coses 

clares i no s’estan per tonteries. També s’assemblen en el fet que es mostren 

en públic d’una manera, però en el fons són d’una altra ben diferent. La Silvia 

és una dona que en el fons té molt bon cor i intenta dissimular els seus 

sentiments amb el seu caràcter fort i, per altra banda, la Montse és una dona 

amb mentalitat “progre” i alternativa tot i que en el fons és una nena mimada i 

capritxosa. 

Lucille Bluth 

(Arrested Development) 

 

És una dona manipuladora, que abusa emocionalment de tots els membres de 

la seva família per sortir-se amb la seva, com habitualment fa la Montse. 

 

Taula III. 4. Fitxa d’informació de la Montse 
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Dolors 

Informació 

 
Fig. III. 5. Fotografia de l’actriu Sílvia Bel (Dolors) 

Nom original Dolors Rovira Bonet 

Sexe  Dona 

Edat 44 anys 

Altura 1.60 m 

Pes 58 kg 

Origen Barcelona 

Estat sentimental Casada 

Professió Mestressa de casa 

Aficions Ordenar la casa, cuinar 

Descripció física Descripció general 
 

És una dona d’estatura normal, amb bones corbes. 

No és gaire atractiva ni té una gran bellesa. El seu 

vestuari és tradicional i discret, circumstància que no 

ajuda gaire al seu atractiu físic. Porta el cabell tenyit 

de ros, llarg i habitualment recollit amb un monyo. 

Té els ulls foscos i el to de pell clar.  

 

 

És una mestressa de casa, no té un ofici i es dedica a 

cuidar del pis on viu amb en Manel, el seu marit des 

de fa 24 anys. No tenen fills, tot i que sempre ha 

tingut la il·lusió de ser mare. Ha viscut sempre a a la 

ciutat. La seva germana petita és la Montse i prové 

d’una família tradicional i adinerada. 
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Personalitat 

Té una mentalitat tradicional i tancada. Es una dona religiosa i cristiana. Té pensaments i opinions 

homòfobes i racistes com el seu marit, tot i que no les manifesta tan sovint. No té estudis i no és una persona 

gaire culta. Li encanta la cuina, la seva especialitat són els pastissos de xocolata. Té un caràcter dèbil i 

sumís, sempre li permet tot al seu marit, no sap enfadar-se amb ell. Acostuma a fer-se la víctima per fer 

sentir malament als altres i captar la seva atenció, sobretot la del seu marit, que segons ella la té abandonada. 

És molt maniàtica de l’ordre i la neteja. La irrita molt veure desordre i les coses brutes o que fan pudor, és 

molt sensible amb la brutícia i les males olors. Té una ideologia com la seva família, tradicional, tancada i 

de dretes. És de llàgrima fàcil. No beu mai alcohol, però quan beu, li canvia la personalitat totalment, deixa 

de ser una dona cristiana i reprimida i es converteix en un animal sexual, és capaç d’atacar a qualsevol home 

que se li posi per davant. A més, té una atracció secreta pel seu cunyat, en Fèlix, que portarà en secret. Tot i 

que quan es transforma aprofitarà per atacar-lo sense miraments. Té la il·lusió de ser mare algun dia, però el 

seu marit no vol. Sempre l’intenta convèncer, tot i que sense fortuna. Sap que en Fèlix també vol ser pare, i 

és un dels motius pels quals sent aquesta atracció secreta per ell. 

Conflictes 

 

No la tracta gaire bé, tot i que ella sempre el tracta com si fos un rei. Li prepara tot 

al seu gust i quan l’esbronca, sempre demana perdó. Ella adora el seu marit en el 

fons, tot i que a vegades li té por pel seu caràcter violent i repressor. 

 

Sempre solen discutir per diferència d’opinions i de manera de pensar, però en el 

fons s’estimen i tenen una bona relació de germanes. 

 

Es porten bé, tenen una relació familiar i afectuosa. Les ganes dels dos de ser pares 

han fet que la Dolors senti una atracció secreta per ell, que només desperta quan 

beu alcohol i es transforma en un animal sexual. 

 

No tenen gaire relació, tot i que acostumen a tenir una relació cordial. En algunes 

ocasions, quan la Dolors desperta l’animal sexual que porta dins, l’Àngel es 

converteix en víctima dels impulsos de la Dolors. 
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Semblances raonables 

Carme  

(Sota Teràpia, Teatre Borràs) 

 

El personatge de la Carme de la obra de teatre Sota Teràpia és molt 

semblant a la Dolors. És una dona submisa al seu marit, que reprimeix la 

seva opinió per por al que dirà el seu marit. I tenen la semblança que 

quan beuen alcohol s’alliberen de tot allò que les reprimeix i es 

transformen en una altra persona. 

Marie Barone 

(Everybody Loves Raymond) 

 

És una dona de família i sobreprotectora, que acostuma a fer-se la 

víctima per captar l’atenció dels altres. Fa sentir culpable als altres per 

sortir-se amb la seva i que li facin cas, com la Dolors, que fa sentir 

malament al seu marit per captar la seva atenció. 

 

Taula III. 5. Fitxa d’informació de la Dolors 
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Personatges secundaris. 

 

Raquel 

Informació 

 
Fig. III. 6. Fotografia de l’actriu Núria Gago (Raquel) 

Nom original Raquel Vinyals Ballesté 

Sexe  Dona 

Edat 32 anys 

Altura 1.65 m 

Pes 52 kg 

Origen Barcelona 

Estat sentimental Soltera 

Professió Doctora en psicologia 

Aficions 
Donar teràpia als pacients, 

la moda, els homes casats 

Descripció física Descripció general 
 

És una dona d’estatura normal i prima, amb bones 

corbes. És molt atractiva i molt guapa, atrau molt 

als homes pel seu físic. Vesteix amb roba moderna 

i elegant. Porta el cabell llarg i llis, és morena. Té 

els ulls clars i un to clar de pell. Porta ulleres quan 

treballa a la consulta.  

 

És una dona jove i moderna, està llicenciada i 

doctorada en psicologia. Treballa de psicòloga en la 

seva pròpia consulta, al centre de la ciutat. És soltera i 

es considera a ella mateixa una dona exemplar 

moderna, intel·ligent i independent. És la primera 

vegada que ofereix un programa de sessions de teràpia 

de grup. 
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Personalitat 

És una dona molt culta, ha estudiat i ha viatjat per tot el món. El seu gran atractiu fa que sigui presumida i 

sigui una mica creguda i orgullosa. No li agrada la vida de compromís, prefereix tenir relacions curtes amb 

homes, preferentment casats. Encara que en el fons està buscant l’home de la seva vida, però és tan exigent 

que mai el troba. Tot i això, no es deixa enganyar fàcilment i té les coses molt clares. Té molt de caràcter i 

és molt directa amb els homes. Si intenten lligar amb ella, no està per romanços i és capaç d’enviar-los ràpid 

a la merda.  Es pren molt seriosament la seva feina i sempre intenta donar bons consells als seus pacients, tot 

i que no els acostumin a interpretar de la millor manera sempre. El grup que li ha tocat no és precisament un 

grup fàcil, però té molta paciència i acostuma a controlar els nervis. Té un caràcter amable i proper amb els 

altres, tot i que s’irrita amb facilitat si la situació la supera o si la fan emprenyar de veritat. L’Àngel la veu 

com una deessa de l’amor i la dona perfecta. En Manel la veu com una dona fresca, lleugera i provocadora, 

la dona ideal pels seus somnis eròtics i els seus pensaments més impurs. I en Fèlix la veu com una millor 

amiga a qui demanar consell pels seus problemes.  

Conflictes 

 

Sempre la està intentant seduir, és molt pesat i el manté a ratlla perquè no es 

sobrepassi amb els seus comentaris masclistes i, en general, amb les seves accions. 

 

No el suporta. L’Àngel està enamorat d’ella i sempre fa comentaris i accions per 

intentar seduir-la, però mai ho aconsegueix. El posa molt nerviosa el 

comportament infantil i immadur que té. 

 

Tenen una bona relació, tot i que sempre l’esbronca per no seguir els consells i 

indicacions que li dóna. 
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Semblances raonables 

Penny  

(The Big Bang Theory) 

 

Són dones amb caràcter i personalitat, un perfil de dona moderna i més 

aviat dominant dels homes. En Leonard o en Howard de The Big Bang 

Theory van al darrera de la Penny, però ella molts cops els ignora com fa 

la Raquel amb en Manel i l’Àngel. 

Judith Becker  

(La que se avecina) 

 

Les dues són dones modernes i independents que donen el perfil de dona 

triomfadora. A més, les dues són psicòlogues. Són dones solteres que 

volen vendre la imatge que són felices sent solteres i independents però 

en el fons busquen homes per tenir al seu costat. 

 

Taula III. 6. Fitxa d’informació de la Raquel 
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Annex IV. Argument de l’episodi pilot. 

Episodi 1.  

 

 

 

 

En Fèlix, acompanyat de l’Àngel, es troba per casualitat al seu cunyat Manel a la consulta 

d’una psicòloga, la Raquel. La psicòloga els explica que són allà per elecció de les seves 

dones per participar en una teràpia de grup i que podran escollir si, després d’aquesta 

primera sessió, volen continuar participant en la teràpia. 

En Fèlix no veu gaire clar això de la teràpia, però l’Àngel i en Manel es pillen de la 

psicòloga pel seu atractiu físic i decideixen que volen participar en la teràpia. Per altra 

banda, la Montse i la seva germana Dolors discuteixen arrel dels motius que les han portat 

a apuntar els seus marits a la teràpia de grup. La Dolors perquè en Manel li faci més cas i 

la Montse perquè el Fèlix la deixi una mica en pau. 

En Fèlix arriba al pis i li demana explicacions a la seva dona. La Montse acaba obligant al 

Fèlix a participar a la teràpia si no vol que hi hagin conseqüències. Per altra banda, en 

Manel està convençut d’anar al psicòleg per lligar amb la Raquel, però la seva dona sospita 

alguna cosa. En Manel, mentre està dormint, té un somni eròtic en el que anomena el nom 

de la Raquel i la Dolors l’escolta i decideix que l’acompanyarà a teràpia per conèixer la 

psicòloga. En Fèlix, preocupat per les conseqüències que pugui tenir la seva relació amb la 

Montse i animat per en Manel i l’Àngel, decideix acceptar definitivament formar part de la 

teràpia de grup. 

A l’endemà, l’Àngel, en Fèlix i en Manel van a la consulta i tenen la primera sessió de 

teràpia. La Dolors, que acompanyava al Manel a la consulta, coneix la Raquel i dedueix 

Vull fer terapia 
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que els tres homes volen anar a teràpia per l’atractiu de la psicòloga i no realment per fer 

teràpia. En Manel li desmenteix i la Dolors se’n torna a casa amb la mosca al nas. 

Comencen la segona sessió de teràpia. En Fèlix comença a explicar els seus problemes i les 

seves preocupacions a la Raquel i als altres. En Manel se’n fot del seu cunyat recordant-li 

com n’és de desgraciat, però en Fèlix es sent tan alliberat que decideix que li agrada això 

de la teràpia. La Dolors li explica a la Montse les seves sospites sobre la psicòloga i, quan 

en Fèlix torna al pis, la Montse s’enfada amb ell per anar al darrera la psicòloga, quan en el 

fons són en Manel i l’Àngel els que l’empaiten. Finalment, tot i que s’enfada amb ell, la 

Montse el deixa continuar participant en la teràpia de grup.  

En Fèlix està desanimat perquè la seva dona torna a estar emprenyada per un malentès. En 

Manel anima al seu cunyat a fer teràpia, però només vol empotrar-se a la psicòloga i a 

qualsevol dona que se li posi a tir. 
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Annex V. Episodis. 

Mapa de trames. 

Episodi 2.  

 

 

 

 

 

En Manel no ajuda a la Dolors en res a casa, ella ho fa tot. En Fèlix està fart que la Montse 

l’escridassi tot el dia per qualsevol cosa i vol agafar forces per imposar-se a la seva dona. 

La Raquel escolta les preocupacions d’en Fèlix i l’anima a imposar la seva voluntat i no 

arronsar-se davant la Montse. La Raquel fa reconèixer al Manel que té una actitud 

masclista a casa amb la seva dona i el convenç perquè provi d’intercanviar el rol amb la 

Dolors i es faci càrrec de les tasques del pis: cuinar, fregar, planxar... i d’aquesta manera, 

intentar entendre i valorar més la feina de la seva dona a casa. 

En Fèlix interpreta els consells de la Raquel a la seva manera i, aconsellat per l’Àngel, 

decideix que ha de deixar de ser tan tou i convertir-se en un home dur. L’Àngel decideix 

entrenar al Fèlix per convertir-lo en un home dur. Per entrenar-lo fa que miri pel·lícules 

antigues del Clint Eastwood de Harry el Brut. 

En Manel decideix provar de fer cas a la Raquel i li proposa a la Dolors fer un canvi de rols 

al pis. La Dolors està encantada que el seu marit l’ajudi amb les tasques de la llar però en 

Manel demostra ser un autèntic desastre i es posa molt nerviós perquè no li surt res bé i, 

encara que la Dolors li intenta explicar com fer bé les coses, en Manel les acaba fent a la 

seva manera.  

En Fèlix, després d’haver vist moltes pel·lícules i seguint els consells de l’Àngel, que es 

creu un especialista, decideix que ja s’ha convertit en un home dur i que pot enfrontar-se a 

Vull canviar  
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la Montse. La Montse enxampa a l’Àngel i en Fèlix en un entrenament per fer-se el dur 

d’amagat i, sense que els dos homes se n’assabentin, decideix seguir-lis el rotllo per posar 

a prova al seu marit. Quan en Fèlix veu la Montse comença a fer-se el dur, ella fa veure 

que està acollonida seguint-li el joc. L’autoestima d’en Fèlix sembla créixer quan està al 

bar amb l’Àngel i li explica la reacció de la seva dona. Però de sobte, quan la Montse entra 

al bar, escolta com en Fèlix creu que les coses han canviat i que ara és ell qui porta la 

paella pel mànec a casa. La Montse s’enfada, esbronca de valent al seu marit i li diu que 

s’ha acabat el bròquil. En Fèlix s’acollona i oblida de cop tot l’entrenament i es torna a 

convertir en un calçasses. 

La Raquel va al pis del Manel per comprovar si està complint amb la teràpia de canvi de 

rol. Quan la Raquel comença a criticar totes les coses que fa en Manel aquest s’emprenya 

tant que decideix abandonar la idea d’intercanviar els rols perquè no li està donant cap 

resultat. La Dolors torna a agafar el rol de mestressa de casa i en Manel se’n torna al bar. 
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Episodi 3.  

 

 

 

 

En Fèlix observa una parella feliç amb un nadó al bar després de tornar deprimit per el mal 

dia que ha tingut a la feina. Creu que és el moment de ser pare per tornar a il·lusionar-se i 

complir un dels seus somnis.  

Després d’escoltar els consells absurds de l’Àngel i en Manel, decideix deixar-se 

aconsellar per la Raquel, que l’anima a parlar seriosament amb la Montse perquè és una 

decisió important i ho han de pensar bé. Però en Fèlix ho interpreta com si la Raquel 

l’estigués animant a tenir un fill. En Fèlix torna a casa i li proposa a la Montse que ha 

arribat l’hora de plantejar-se tenir aquest fill. La Montse s’enfada i li respon que no vol 

tenir fills sota cap circumstància. En Fèlix no està d’acord però queda impotent davant els 

desitjos de la seva dona. 

En Fèlix va al bar a ofegar les penes. Arriba l’Àngel i li proposa al Fèlix d’anar a un banc 

d’espermatozoides a donar esperma, d’aquesta manera podran ser pares. En Fèlix es deixa 

enredar i decideix anar a un banc de semen a donar esperma amb l’Àngel i en Manel, que 

també els acompanya. La Montse explica a la seva germana Dolors les intencions del Fèlix 

de ser pare, i reconeix que està farta de veure nens tot el dia a l’escola i no voldria tenir-ne 

un per casa. La Dolors anima a la seva germana a tenir un fill posant-se de la part d’en 

Fèlix. La Montse no en fa cas i decideix posar-se un diu d’amagat d’en Fèlix per no 

quedar-se embarassada i demana cita a la cínica. La Dolors decideix acompanyar-la per 

intentar convèncer-la que no ho faci. 

Una doctora molt atractiva explica als tres homes el procediment per donar esperma. 

L’Àngel i en Manel competeixen entre ells per lligar amb la doctora. En Fèlix a última 

hora es penedeix del que està a punt de fer, es dóna compte que els seus amics l’han 

enredat i decideix marxar. L’Àngel i en Manel decideixen seguir endavant amb el 

Vull ser pare 
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procediment de donació d’esperma. Quan en Fèlix surt de la consulta de la doctora, es topa 

amb la Montse i la Dolors a la sala d’espera de la clínica. La Montse posa una excusa al 

Fèlix dient-li que ha vingut a acompanyar a la Dolors al ginecòleg, i en Fèlix posa una 

excusa a la Montse dient-li que tenia una visita al uròleg. Apareixen en Manel i l’Àngel 

amb les mostres d’esperma i les dues dones enxampen les intencions dels homes. Però de 

cop, el doctor crida a la Montse pel seu nom perquè passi a consulta i, gràcies a la 

confessió de la Dolors, en Fèlix acaba descobrint les intencions de la Montse, que 

finalment decideix no posar-se el diu. 

En Manel i l’Àngel estan deprimits perquè els hi han dit a l’hospital que el seu esperma és 

de mala qualitat i no servia. En Fèlix està trist perquè no pot ser pare. 
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Episodi 4.  

 

 

 

 

En Manel i la Dolors s’han d’instal·lar al pis del Fèlix i la Montse un parell de dies perquè 

estan fent obres al seu pis. En Fèlix no vol que es quedin per no tenir que aguantar en 

Manel, però com sempre la Montse l’acaba per convèncer. L’Àngel ha decidit que ha 

arribat el moment de madurar i trobar parella i comença a quedar amb antigues companyes 

d’institut per Facebook.  

La Raquel anima al Manel i al Fèlix a intentar conviure amb el màxim d’harmonia durant 

els dos dies que viuran al mateix pis i els posa a prova amb un simulacre: tots dos han de 

respondre com actuarien en un seguit de situacions que els hi proposa la psicòloga. Per les 

seves respostes sembla que la convivència entre ells no serà fàcil.  

La convivència es converteix en un desastre, en Manel tracta a la Montse com si fos la seva 

minyona i discuteixen tota l’estona. En Fèlix, per la seva banda, intenta posar pau entre els 

dos sense èxit. La Dolors s’intenta mantenir al marge de les discussions entre la seva 

germana i el seu marit. Mentre en Fèlix s’està dutxant, la Dolors entra al bany i sense voler 

l’enxampa despullat. Cap dels dos no fa cap comentari sobre la incòmode situació, però la 

Dolors es posa vermella com un tomàquet cada vegada que es topa amb en Fèlix pel pis. 

L’Àngel té diverses cites amb antigues companyes d’institut al bar, però totes resulten ser 

de perfils molt diversos: una pija, una choni, una yonki... Totes el deceben perquè cap és 

com les recorda de l’època de l’institut i no li convenç cap. A la nit les dues parelles estan 

sopant i en Manel i la Montse, com sempre, acaben discutint. La Dolors, després de sopar i 

prendre algunes copes de vi, es topa amb en Fèlix a la cuina i se li insinua. Amb la intenció 

de no causar danys en la relació entre germanes, en Fèlix guarda el secret de la Dolors i no 

diu res ni a la seva dona ni al Manel.  

Vull ser una           
familia normal  
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L’Àngel té la última cita, quan ja havia perdut gairebé tota esperança, amb una noia que 

sembla ser la dona de la seva vida i s’enamora a primera vista. Quan l’Àngel es llança, la 

seva antiga companya de classe s’emporta una gran decepció quan li confessa que és 

lesbiana i que només havia quedat amb ell per demanar-li diners, ja que es creia que estava 

forrat. 

La Montse paga el mal geni que li provoca conviure amb en Manel amb en Fèlix i l’envia a 

dormir al sofà. La Dolors, durant la nit, se’n va a buscar en Fèlix al sofà i es torna a 

insinuar. En Fèlix es posa molt nerviós perquè no vol res amb la seva cunyada quan de 

sobte apareix en Manel a la sala. La Dolors dissimula i li posa una excusa al seu marit, en 

Fèlix li segueix el rotllo per no aixecar sospites. En Manel se’n riu del seu cunyat perquè 

l’han enviat a dormir al sofà i se’n tornen al dormitori de convidats. La Dolors va tan 

calenta que li demana al Manel de fer l’amor. Els crits de tots dos se senten per tot el pis. 

La Montse no vol ser menys que en Manel i se’n va al sofà a buscar al Fèlix, l’agafa 

bruscament pel braç i se l’emporta al dormitori per fer l’amor bojament i fer més remor 

que el seu cunyat. 

A l’endemà en Manel i la Dolors tornen al seu pis i agraeixen l’hospitalitat a la Montse i en 

Fèlix, que queden molt satisfets i contents de tornar a estar sols al pis. L’Àngel està 

decebut amb les antigues companyes d’institut amb les que ha quedat i decideix esborrar 

totes les dones que tenia d’amistat al Facebook i només buscar l’amor amb dones noves 

que encara no conegui. 
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Episodi 5.  

 

 

 

 

La iaia del Fèlix s’ha escapat de la residència i s’instal·la al pis del seu nét amb la intenció 

de quedar-se uns dies. La Montse vol celebrar el seu aniversari amb un sopar en família per 

celebrar els seus 40 i tants anys i no vol que la iaia es quedi pis. Aconsegueix convèncer al 

Fèlix contra la seva voluntat perquè la torni a portar a la residència quan torni de teràpia. 

L’Àngel vol trobar parella i demana ajuda a la Raquel a teràpia perquè li doni consells 

perquè tingui èxit amb les dones. L’Àngel confon els consells de terapeuta de la Raquel 

amb insinuacions i indirectes cap a ell.  

Mentre en Fèlix i en Manel estan a teràpia, la Dolors va a al pis de la Montse per ajudar-la 

a preparar el sopar. La Dolors li dóna un tros de pastís a la iaia del Fèlix amb bona 

voluntat. La iaia s’ennuega amb el pastís i mor suposadament. La Dolors intenta reanimar 

la iaia del Fèlix però no ho aconsegueix. L’Àngel, aconsellat per en Fèlix i en Manel, li 

demana per telèfon a la Raquel com a excusa per tenir una cita si li pot fer una sessió de 

teràpia en privat sense en Manel i en Fèlix mentre sopen al bar Manel. La Raquel accepta i 

queden a la nit per sopar al bar. 

La Montse es torna histèrica quan s’adona que la iaia sembla que està morta. Les dues 

germanes intenten desfer-se del cos de la iaia, però de cop arriben en Fèlix i en Manel. El 

Manel descobreix el què ha passat i la Montse i la Dolors li demanen que no li digui la 

veritat al Fèlix, ja que s’estimava molt la seva iaia. L’Àngel i la Raquel comencen a sopar. 

L’Àngel s’intenta comportar com un cavaller seductor i comença a tirar-li la canya 

descaradament a la Raquel a discreció. L’Àngel no es dóna compte que està fent el ridícul i 

la Raquel li dóna una bufetada quan li intenta fer un petó als llavis.  

La Montse deixa a la iaia asseguda a la butaca i menteix al Fèlix fent veure que està 

dormida i li diu que ha canviat d’opinió respecte que la iaia es quedi uns dies. Durant el 

Vull la iaia  
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sopar en Manel, la Dolors i la Montse intenten dissimular perquè en Fèlix no s’adoni de la 

veritat, però al final en Manel fica la pota i acaba descobrint que la seva iaia s’ha mort. 

Quan en Fèlix es posa a plorar per la pèrdua de la seva iaia li dóna un cop al pit de la ràbia, 

de cop i volta la iaia escup el tros de pastís després de tossir. Es posen tots molt contents i 

celebren que la iaia estigui viva. La iaia explica que això ja li havia passat alguna vegada i 

que a la residència l’havien donat per morta alguna altra cop. 

En Fèlix, després d’haver acompanyat a la iaia a la residència, està trist perquè li fa pena 

haver-se acomiadat d’ella. L’Àngel es proposa seguir buscant la dona de la seva vida, ara 

que ja sap que no té cap possibilitat amb la Raquel. 
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Episodi 6.  

 

 

 

 

 

La Dolors rep una trucada i li diuen que ha d’anar al poble a cuidar a la seva mare que està 

malalta durant tot el cap de setmana. En Fèlix es queda sol al pis després que la Montse 

s’enfadi amb ell al bar i decideixi no deixar-lo viatjar amb ella. La Dolors demana al 

Manel que l’acompanyi però li posa una excusa falsa per no viatjar.  

En Fèlix explica a teràpia que no li agrada que la Montse l’hagi deixat sol tot el cap de 

setmana. La Raquel li aconsella que ha de aprendre a ser més independent i no viure tan 

lligat a les restriccions que li posa la Montse. En Manel se’n riu d’en Fèlix per no saber 

quedar-se sol al pis. La Montse i la Dolors van en cotxe direcció al poble. Les dues 

germanes comencen a criticar els seus marits i els posen a parir entre elles.  

En Manel s’adona que no sap fer-se el sopar i se sent sol, aleshores se’n va al pis d’en 

Fèlix amb la intenció de trucar unes “senyoretes de companyia” i amb l’excusa de no 

deixar-lo sol. L’Àngel s’assabenta que els dos cunyats passaran tot el cap de setmana a 

casa del Fèlix i s’aprofita d’ell per instal·lar-se al seu pis. En Fèlix acaba per cedir i deixa 

que es quedin a passar el cap de setmana. En Manel truca a dues prostitutes de luxe contra 

la voluntat d’en Fèlix. La Montse i la Dolors segueixen criticant els seus marits. Però 

finalment la Montse es sent culpable per haver deixat que en Fèlix no vingués i la Dolors 

es sent culpable per haver deixat sol al Manel quan no sap fer res sol. Aleshores decideixen 

fer mitja volta i tornar a buscar els seus marits. 

Quan arriben les dues prostitutes, en Manel enganya a l’Àngel perquè les pagui ell. Van 

vestides amb uniformes de la guàrdia civil, a petició del Manel ja que el posa molt calent. 

Les dues prostitutes comencen el show i lliguen a l’Àngel a una cadira, el deixen despullat 

i amb els ulls tapats. En Manel es posa molt calent i se’n porta una a l’habitació d’en Fèlix. 

Vull passar una 
nit magica 
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El Fèlix està molt nerviós i es queda parlant incòmodament amb l’altre, que se li intenta 

llançar diverses vegades i en Fèlix ho intenta evitar com pot.  

De cop i volta, apareixen la Montse i la Dolors per la porta i es troben al Fèlix estirat al 

sofà amb la policia al damunt intentant emmanillar-lo. En Fèlix l’aparta ràpidament i 

dissimula fent veure que l’estan detenint. Finalment apareix en Manel emmanillat i 

perseguit per l’altra prostituta. La Montse i la Dolors els demanen explicacions de què està 

passant i tots dos s’excusen dient que les policies s’han confós i que han vingut a detenir a 

l’Àngel, per una denúncia d’assetjament de fa uns dies a una menor. Com l’Àngel té la 

boca tapada no es pot defensar i queda com el culpable. Les dues prostitutes els hi 

segueixen el rotllo als dos homes i afirmen ser guàrdies civils, s’emporten detingut i 

emmanillat a l’Àngel i es disculpen amb els dos homes per l’error. En Fèlix i en Manel es 

salven de ser enxampats ja que la Montse i la Dolors es creuen la mentida i acusen a 

l’Àngel de pervertit. En Fèlix i en Manel, per quedar lliure de sospites, també insulten i 

acusen a l’Àngel de pervertit. 

L’Àngel entra al bar i s’enfada amb en Fèlix i en Manel per haver-lo venut d’aquesta 

manera. Els dos li donen les gràcies per haver-los salvat de tota sospita. En Fèlix dóna tota 

la culpa al Manel de tot el què ha passat. 
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L’Àngel s’obre un compte de Tinder, una aplicació mòbil per trobar parella. En Manel i en 

Fèlix l’animen a tenir una cita amb la Sílvia, una dona que li ha respòs la sol·licitud i que 

per les fotos sembla físicament molt atractiva. La Montse obliga al Fèlix a posar-se a dieta 

perquè diu que s’està engreixant i no vol estar amb un home gras. La Dolors li explica al 

Manel que en Fèlix començarà a fer una dieta i que es posarà molt fort. En Manel, que no 

vol ser menys que el seu cunyat, es proposa fer dieta també. La Dolors no el creu capaç i 

en Manel es pica i accepta fer dieta per posar-se més fort que el seu cunyat. 

A teràpia, la Raquel dóna consells a l’Àngel perquè tingui èxit a la cita i anima al Fèlix i al 

Manel perquè es prenguin seriosament la dieta i la compleixin. L’Àngel arriba al bar i 

busca la Sílvia, però no la troba. Mentre l’Àngel està al lavabo, una dona molt lletja 

apareix i demana a la barra per ell. En Manel, després de fer-se un tip de riure, acompanya 

a la “verdadera” Sílvia a una taula. L’Àngel surt del lavabo i pregunta al Manel si la seva 

cita ha arribat. En Manel no es pot aguantar el riure i li indica on està asseguda la seva cita. 

L’Àngel s’asseu a la taula amb cara de sorpresa i decepció després de la primera impressió 

que té de la Sílvia, però acaben tenint la cita. Després de conèixer la Sílvia, l’Àngel es 

sorprèn de la història que li explica la dona, canvia l’opinió que tenia i s’enamora d’ella. 

Marxen tots dos junts i acaben tenint relacions sexuals. 

Quan en Fèlix i en Manel estan sopant amb les seves dones, els posen plats de verdura, 

mentre elles dues sopen un entrecot de vedella amb patates. En Manel no pot beure ni una 

cervesa i això l’irrita molt, i en Fèlix no li agrada la verdura i ha de dissimular per menjar-

se-la perquè no s’enfadi la Montse. Els dos homes s’adonen que això de la dieta serà més 

dur del que es pensen, però es proposen complir-la sigui com sigui. 

Vull una cita 
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En Fèlix i en Manel comencen a fer exercicis als seus pisos; abdominals, flexions, 

sentadilles... els hi costa molt als dos. Al tercer abdominal en Manel s’atura i, d’amagat de 

la seva dona, quan estan dinant, es veu una cervesa ben freda. En Fèlix es desmaia i perd el 

coneixement uns segons quan està fent peses. Quan la seva dona li porta un plat de 

verdures, se’l menja amb cara de felicitat, però quan la Montse marxa a la cuina en Fèlix 

se’n va corrent al lavabo i escup la verdura al vàter, amb cara de patiment. En Manel, 

després de comprovar que no és capaç de complir la dieta, convenç al Fèlix en un moment 

que es queden sols per saltar-se la dieta d’amagat de les seves dones. 

L’endemà apareix l’Àngel pel bar i explica al Manel que la Sílvia és la dona de la seva 

vida, que s’ha enamorat i que vol demanar-li matrimoni. L’Àngel va un moment al lavabo i 

apareix la Sílvia al bar, s’acosta a una taula i s’asseu amb un home. En Manel es queda 

sorprès de la salutació entre la Sílvia i l’home però li resta importància. Quan l’Àngel torna 

del lavabo segueix explicant al Manel com va anar la cita, mentrestant la Sílvia i l’home es 

comencen a enrotllar a esquenes de l’Àngel. En Manel es sorprèn del que està passant, 

però li segueix el rotllo a l’Àngel. Finalment, l’Àngel es topa de cara amb la Sílvia i l’altre 

home quan marxaven junts i ella li diu que la deixi en pau, que només vol tenir relacions 

d’una nit amb els homes i  que s’inventa històries per endur-se els homes al llit. A més, li 

reconeix que és un desastre al llit i que mai repetiria una nit amb ell. La noia se’n va i el 

deixa plantat com un estaquirot al bar. 

En Fèlix arriba a casa d’en Manel i aquest comença a treure tapes, pizzes i cervesa. A 

l’hora de la veritat, en Fèlix no vol saltar-se la dieta per no fallar-li a la seva dona i als seus 

principis, però en provar un tros de pizza cedeix als seus instints animals i comença a 

menjar i beure cervesa amb en Manel. Quan estan gairebé acabant de inflar-se a menjar i 

beure, entren la Dolors i la Montse al pis i enxampen els dos homes saltant-se la dieta. 

S’intenten excusar, però la Montse s’emporta en Fèlix amb una bona escridassada. La 

Dolors li recrimina al seu marit que no ha sigut capaç de fer dieta i ell ho reconeix amb 

dignitat, admetent que prefereix morir de gras que no viure sense cervesa. 

L’Àngel es queda fet pols després de patir aquest desengany amorós i decideix no tornar a 

utilitzar aplicacions per trobar parella. En Fèlix l’anima a que no perdi l’esperança en 

l’amor i en Manel se’n riu d’ell pel fracàs amorós. Els dos cunyats abandonen la dieta 

perquè només els hi ha portat problemes. 
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La Montse s’ha fet usuària de Couchsurfing, una web per viatgers de tot el món, i ha 

acceptat la sol·licitud d’un jove marroquí, en Mohamed, perquè es quedi durant uns dies al 

pis. Al Fèlix no li fa gaire gràcia que vingui un desconegut a viure uns dies al pis, però 

com sempre la Montse el convenç. 

La Raquel aconsella al Fèlix que sigui tolerant amb en Mohamed i que el faci sentir com a 

casa, que pot ser una experiència enriquidora per ell. Per altra banda, en Manel avisa al 

Fèlix que vagi en compte amb en Mohamed perquè sospita que es tracta d’un terrorista 

islamista que ha vingut a Barcelona a cometre un atemptat. Per la seva banda, una amiga 

de la infància de la Montse, la Maite, es casa i organitza un comiat de soltera amb totes les 

amigues. A la Montse li fa il·lusió anar però a la Dolors no, ja que no li cau bé la Maite ni 

les amigues de la Montse. Finalment la Montse acaba convencent la Dolors perquè hi 

vagin totes dues. 

En Fèlix no vol creure’s el que li ha dit en Manel, però durant la convivència amb en 

Mohamed comença a veure actituds i comportaments sospitosos que el fan dubtar del seu 

convidat. En Fèlix demana ajuda a l’Àngel i en Manel en la investigació d’en Mohamed 

per descobrir si es tracta o no d’un terrorista. La Montse i la Dolors estan sopant amb la 

Maite i les altres amigues. Estan totes casades amb empresaris d’èxit i milionaris, igual que 

la Maite, que també s’està a punt de casar amb l’hereu d’una gran empresa. Són totes unes 

interessades i només busquen la fama i els diners, i presumeixen constantment de l’estatus 

dels seus marits. La Dolors i la Montse són les úniques del grup que estan casades amb 

“fracassats” i les altres dones se’n riuen d’elles. La Montse els hi intenta seguir el rotllo per 

intentar integrar-se al grup, i la Dolors, per aguantar els comentaris de les dones, comença 

a beure vi a discreció. 

Vull ser un heroi 
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Al l’endemà, quan en Fèlix torna al pis escolta una conversa sospitosa d’en Mohamed per 

telèfon que el fa sortir de dubtes i realment creu que es tracta d’un terrorista. En Fèlix li 

explica al Manel i a l’Àngel la conversa telefònica d’en Mohamed i dissenyen una 

estratègia per enxampar-lo i evitar que cometi cap atemptat. La Dolors i la Montse es 

troben en un local de boys amb les seves germanes enmig d’un espectacle eròtic d’un 

stripper. La Maite i les altres amigues són unes promíscues i la Dolors, que va borratxa, es 

torna una bèstia sexual i comença a sobrepassar-se amb el stripper. La Montse la intenta 

detenir però les fan fora a totes del local per culpa la Dolors. 

Quan en Manel, en Fèlix i l’Àngel estan a punt d’enxampar-lo, descobreixen que en 

Mohamed no és un terrorista islamista, sinó que és homosexual i, com al seu país està mal 

vista la homosexualitat, havia vingut a Catalunya per trobar-se amb un home amb el que 

mantenia relacions a distància per mitjà d’un xat. La Montse esbronca al Fèlix per haver fet 

cas al Manel i les seves teories conspiradores i en Mohamed marxa enfadat per les 

acusacions que ha rebut. Quan en Manel li pregunta a la Dolors com ha anat el comiat de 

soltera de la Maite, ella dissimula dient que eren totes unes fresques i que no tornarà a anar 

mai més a cap comiat de soltera, que no fa per ella.  
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En Manel està fart que tot el barri s’hagi omplert de bars de xinesos i àrabs perquè li estan 

fent la competència al seu negoci i està perdent clients. Per la seva banda, l’Àngel està fart 

dels fracassos amorosos amb les dones. De sobte, veu com en el bar dos homosexuals es  

topen, es saluden i en menys de tres segons lliguen i es comencen a morrejar. L’Àngel es 

queda flipant de l’èxit tan ràpid dels dos homosexuals per lligar i decideix provar de ser 

gay, a veure si així triomfa en l’amor. En Fèlix té un gatillazo quan anaven a tenir 

relacions sexuals amb la Montse i ella s’enfada perquè creu que el motiu és perquè ja no 

està enamorat d’ella. 

La Raquel aconsella al Manel que provi de reinventar el seu bar per tal de tornar a reflotar 

el negoci. L’Àngel aconsella al Manel que converteixi el bar Manolo en un bar d’ambient, 

argumentant que els homosexuals estan de moda a la televisió i a la societat i són una 

clientela de nivell adquisitiu alt, però en el fons és una excusa per trobar parella. En Fèlix 

confessa en privat a la Raquel que ha tingut un gatillazo perquè li fa vergonya que els seus 

amics se n’assabentin. La Raquel li diu al Fèlix que el problema és psicològic i que provi 

de fer un exercici mental per tal de preparar-se per tenir relacions sexuals: ha de tancar els 

ulls i s’ha d’imaginar la seva dona despullada i en diverses postures sexuals. En Manel, 

convençut pels arguments de l’Àngel, decideix convertir el seu bar en un local d’ambient i 

organitza una festa per la seva reinauguració. Fan una llista de tot el que hauria de tenir un 

bar gay segons ells. En Fèlix no té clar això de l’entrenament mental que li ha proposat la 

Raquel, però decideix intentar-ho. S’asseu al sofà, tanca els ulls i comença a imaginar-se la 

seva dona despullada i fent-li marranades. De cop i volta es posa tan calent que es trempa i, 

per un impuls, ha de sortir corrents a masturbar-se al lavabo.  

El bar s’omple de homosexuals i lesbianes i en Manel, tot i està en contra del col·lectiu 

homosexual, se n’oblida i està molt emocionat perquè el bar està ple. L’Àngel apareix 

Vull sortir         
del armari 
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vestit de homosexual extravagant i alguns homes intenten lligar amb ell. En Fèlix, mentre 

la Montse marxa a fer la compra, es prepara per tornar a fer l’exercici d’imaginació sexual. 

Quan es trempa un altre cop i es posa calent se’n torna al lavabo a masturbar-se. Mentre se 

l’està pelant, entra al pis la Montse perquè s’ha deixat la llista de la compra i l’escolta fent 

gemecs de plaer al lavabo. Aleshores l’enxampa pelant-se-la i li demana explicacions. En 

Fèlix li confessa que el motiu era per no tornar a patir un gatillazo, com si fos la Raquel 

que li hagués recomanat fer-se palles. La Montse l’obliga a que tinguin relacions sexuals i 

deixi de masturbar-se, justificant que és de fracassats pelar-se-la. Però quan ho tornen a 

intentar el Fèlix torna a patir un gatillazo per estar sota tanta pressió i pels nervis, tot i que 

és perquè s’ha masturbat tants cops en tan poc temps que no se li aixeca. La Montse 

s’enfada i se’n va a fer la compra molt indignada. L’Àngel li segueix el rotllo al David, un 

homosexual que l’ataca, i fa veure que és homosexual de tota la vida. Finalment, quan el 

David es llança a l’Àngel i el morreja, aquest es dóna compte que no pot ser homosexual 

perquè no li agraden els homes i li confessa la veritat al David, que li dóna una bufetada i 

marxa indignat. Quan el Manel entra un moment al lavabo es troba la llum apagada. De 

cop i volta quan obre el llum es troba un grup de homosexuals enrotllant-se entre ells i fent 

un “cuarto oscuro”. Un home s’insinua al Manel, pensant-se que venia al lavabo a unir-se 

a la festa. Quan en Manel reacciona de nou, perd els nervis i comença a cridar i fer fora 

tots els homosexuals del local a punta d’escopeta. Dos homosexuals musculosos s’encaren 

amb en Manel i l’amenacen que l’apallissaran, aleshores en Manel s’acollona. Els 

homosexuals marxen del bar indignats i no perquè en Manel els faci fora.  

La Montse torna de fer la compra i li porta al Fèlix un pot de pastilles de viagra, i 

solucionar el problema de les ereccions. Ella ho justifica dient que creu que li està farta que 

no se li aixequi i així ho solucionaran per la via ràpida. En Fèlix no vol prendre la pastilla 

perquè creu que és de vells, però la Montse l’obliga. Quan estan a punt de tenir sexe i en 

Fèlix va tot calent, li confessa la veritat a la Montse i li diu que es masturbava pensant en 

ella fent-l marranades. Aleshores la Montse s’enfada i li diu que és un degenerat, el torna a 

enviar al sofà i el deixa sense sexe amb la trempera. En Fèlix no pot dormir en tota la nit 

per culpa de l’erecció, que li triga hores en marxar. En Manel torna a obrir el bar de tota la 

vida i decideix oblidar-se dels bars d’ambient i buscar de fer negoci amb alguna altre idea. 

L’Àngel torna a ser heterosexual i es proposa seguir buscant la dona de la seva vida. En 

Fèlix decideix no tornar-se a masturbar pels problemes que li ha suposat amb la seva dona. 
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En Manel i l’Àngel estan al bar i apareix un noia amb un nadó en un portabebès. La noia 

desapareix i els tres s’adonen que el portabebès segueix a la taula on estava asseguda la 

noia amb el nadó i una nota. La nota avisa que la mare no es pot fer càrrec del nadó i 

demana que qui se’l trobi el cuidi i se’n faci càrrec. En Fèlix arriba al pis amb mala cara. 

Li explica a la Montse que el seu cap, el senyor Roure, vindrà a sopar al pis a l’endemà per 

donar-li una notícia important. En Fèlix està convençut que el vol acomiadar, ja que 

últimament no ha venut pràcticament cap pis i estan retallant la plantilla a la seva empresa. 

La Montse no entén perquè vol venir a sopar si l’ha d’acomiadar, però en Fèlix està 

convençut que aquest és el motiu. 

L’Àngel se’n porta el nadó a la teràpia i la Raquel els aconsella que portin el nadó als 

serveis socials perquè se’n facin càrrec. L’Àngel decideix quedar-se el nadó, oblidant-se 

dels consells de la psicòloga, però en Manel no vol que es quedi al bar i vol trucar a la 

policia perquè se’l vinguin a emportar. En Fèlix està callat tota l’estona, quan la Raquel li 

pregunta què li passa ell li explica que creu que el fotran al carrer i es quedarà sense feina. 

La Raquel l’anima a enfrontar-se cara a cara al seu cap i afrontar les conseqüències que 

pugui suposar. En Fèlix no les té totes i marxa preocupat de la teràpia. En Manel es dóna 

compte que a l’Àngel se li acosten noies joves i guapes preguntant-li pel nadó i fa servir 

l’excusa que és pare solter per intentar lligar amb elles. Amb la intenció de lligar, en Manel 

decideix cuidar ell el nadó. La Montse, preocupada per els nervis del Fèlix, apareix a la 

oficina del senyor Roure. Es troba la secretària del senyor Roure empaquetant les seves 

coses i li explica que l’han acomiadat avui mateix. La Montse ara es creu les sospites del 

Fèlix i entra indignada al despatx del senyor Roure, que la saluda amablement. La Montse 

comença a retreure-li coses al senyor Roure, li diu que què s’ha cregut, que els empresaris 

com ell no poden jugar amb la feina dels seus treballadors i les seves famílies com vulguin 

Vull un nado 
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i que si ha d’acomiadar al seu marit no cal que vingui a sopar, li pot dir directament a la 

cara. Cada cop que el senyor Roure intenta respondre a la Montse, ella l’interromp i 

segueix parlant i criticant-lo sense parar. Finalment la Montse el deixa amb la paraula a la 

boca i marxa enfadada donant un cop de porta. En Manel li acaba agafant afecte al nadó i 

es passa l’estona jugant amb ell. Apareix la Dolors i en Manel li explica tot el què ha 

succeït. La Dolors li demana que el portin a la policia perquè se’n facin càrrec però en 

Manel es vol quedar amb el nadó. La Dolors es posa gelosa perquè en Manel només li fa 

cas al nadó. Quan la Montse arriba al pis es troba en Fèlix buscant ofertes de feina per 

Internet, que ja dóna per fet que l’acomiadaran. La Montse li explica la discussió que ha 

tingut amb el senyor Roure, aleshores en Fèlix ja dóna per segur que el fotran al carrer. La 

Montse anima al Fèlix a dir-li tot el que pensa al senyor Roure quan vingui a sopar, donant 

per fet que ja està acomiadat. 

Finalment apareix la mare del nadó, després d’haver-se penedit d’haver-lo abandonat i 

decideix que se’n vol fer càrrec. L’Àngel i en Manel li tornen el nadó a la seva mare. El 

senyor Roure pica al timbre i en Fèlix li obre la porta. La Montse fa com si no hagués 

passat res i el fa passar per sopar. Mentre estan sopant, ningú treu el tema i la tensió es 

palpa a l’ambient. La Montse no para de fer preguntes incòmodes al senyor Roure, que 

intenta evitar-les com pot. Arriba un moment que en Fèlix no pot més li demana al senyor 

Roure que li digui d’una vegada de què es tracta la notícia tan important. Quan el senyor 

Roure comença a explicar-li la situació crítica que està passant l’empresa, en Fèlix no el 

deixa acabar de parlar i li diu tot el que pensa d’ell; que és un explotador, que només li 

interessa fer diners i fins i tot que és un pervertit amb les treballadores. El senyor Roure fa 

callar al Fèlix i li explica la veritat, que ha decidit prendre’s un descans durant una 

temporada a la feina i que havia pensat en ell per substituir-lo com a director de l’agència 

durant el temps que estigui fora de viatge. En Fèlix, en escoltar les paraules del senyor 

Roure i degut als nervis que ha passat, es desmaia. La Montse demana perdó al senyor 

Roure i s’excusa dient que tot ha estat una equivocació. El senyor Roure marxa enfadat per 

totes les coses que li han dit.  

En Manel es queda trist pel comiat amb el nadó. La Dolors li proposa de tenir un fill quan 

veu el costat sensible del seu marit, però en Manel no vol saber res de tenir fills, l’únic que 

li faria il·lusió és recuperar el nadó. En Fèlix està trist perquè el seu cap ha anomenat 

director a un altre, però no l’han fet fora de l’empresa, cosa que el deixa tranquil. 
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En Fèlix està fart que la Montse l’enviï sempre al sofà quan s’enfaden i es queixa que 

tenen relacions sexuals molt per sota de la mitja de parelles de la seva edat. L’Àngel li fa 

creure que el motiu és perquè la Montse té un amant. La Dolors li diu al Manel que es vol 

posar a treballar al bar perquè vol ser una dona independent. En Manel no hi està d’acord i 

no la deixa fer-ho. Mentre sopen, per televisió anuncien per les notícies que al barri s’han 

produït diversos robatoris suposadament per una banda organitzada. En Manel determina 

que seguir que són una banda criminal formada per immigrants. 

La Raquel aconsella i anima al Fèlix a afrontar els seus problemes i parlar cara a cara amb 

la seva dona. També anima al Manel a deixar que la Dolors provi de ser una dona 

independent i la deixi treballar al bar.  

L’Àngel està convençut que la Montse li està posant les banyes al Fèlix i acaba per 

convèncer al seu amic que li preparin una trampa per enxampar-la. En Fèlix no està 

d’acord al principi, però per sortir de dubtes fa cas a l’Àngel. Per la seva banda, en Manel 

decideix fer cas a la Raquel i deixar la seva dona provi de treballar al bar. Aleshores 

organitza un càsting per trobar assistenta pel seu pis al bar, i comença a entrevistar algunes 

candidates de diversos perfils, que no semblen convèncer-lo gaire. Mentrestant la Dolors 

intenta aprendre a fer de cambrera i portar les safates amb el menjar i la beguda. Demostra 

ser totalment inútil per treballar al bar.  

Quan la Montse està a la cuina preparant el sopar, l’Àngel li agafa el mòbil i li mostra al 

Fèlix les converses de WhatsApp de la Montse. Troben una conversa recent i sospitosa amb 

un tal Jordi en la que llegeixen que a l’endemà han quedat perquè vingui al pis. Quan en 

Fèlix li pregunta a la Montse què farà a l’endemà ella li posa una excusa dient-li que té una 

reunió amb alguns membres de l’assemblea a la qual pertany. Després de descobrir la 

Vull una prova 
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mentida, en Fèlix es queda destrossat. L’Àngel l’anima a presentar-se al dia següent a 

l’hora que ha quedat amb en Jordi per enxampar-los amb les mans a la massa. 

En Manel segueix fent el càsting d’assistentes i finalment troba la Marilyn, una noia jove i 

molt atractiva amb accent de l’Europa de l’est, de la qual es pilla per les seves corbes 

imponents. La Marilyn no té cap experiència prèvia, però la contracta igualment. En Manel 

li dóna una còpia de les claus, l’acompanya al pis i li diu que ja pot començar avui mateix a 

treballar. En Manel torna al bar, la seva dona no para de tirar gots i plats pel terra i en 

Manel es desespera. Li explica a la seva dona que ja tenen assistenta nova, tot i que a la 

Dolors no li fa gràcia que no li hagi consultat quina persona contractava. Mentrestant, per 

televisió donen una nova notícia d’un altre robatori pel barri. En Manel torna a criticar els 

immigrants atribuint-lis la culpa dels robatoris i dels problemes del país. 

A l’endemà, en Fèlix fa veure que marxa a treballar però fa passar a l’Àngel, tanca la porta 

i s’esperen amagats a què aparegui el tal Jordi. Quan arriba en Jordi, la Montse li obre la 

porta i el fa passar. El noi s’asseu al sofà esperant que la Montse prepari cafès mentre en 

Fèlix, entre llàgrimes, posa a parir la seva dona per enrotllar-se amb un noi que sembla 

molt més jove que ella. De cop i volta, els dos surten del seu amagatall i agafen en Jordi 

pel coll, que fa cara de sorprès. La Montse apareix i confessa que el noi no és el seu amant. 

Es tracta del seu nebot que està interessat en comprar el pis. La Montse li explica al Fèlix 

que no li havia dit res encara però ha rebut una oferta de feina per fer de professora a una 

escola nova a l’Àfrica, concretament a Kenia, i vol que ell l’acompanyi a viure amb ella. 

En Manel i la Dolors tornen al pis després de treballar i se’l troben buit completament. En 

Manel troba una nota de la Marilyn on dóna les gràcies per tot el que s’han emportat ella i 

la seva banda. La Dolors esbronca al Manel per confiar en la Marilyn sense demanar-li 

documentació ni cap informació i haver-se deixat enredar d’aquesta manera. En Manel 

descarrega tota la seva ràbia i frustració contra els immigrants que els han robat, sense 

admetre que la culpa és seva per no haver desconfiat.  

La Dolors torna a ser de mestressa de casa després que pateixin el robatori i en Manel no 

vol tornar a saber res de contractar assistentes. En Fèlix es queda deprimit després de saber 

que la Montse el vol obligar a marxar a viure a l’Àfrica, podria significar el final del grup 

de teràpia. 

CONTINUARÀ... 
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Estructura dels episodis. 

Teaser 

Als protagonistes, habitualment al Fèlix o al Manel, se’ls presenta un problema o una 

situació que hauran d’afrontar i que es convertirà en la trama principal de l’episodi. 

Ocasionalment en algun episodi es pot arribar a presentar la trama secundària per mitjà 

d’algun altre personatge. 

Primer Acte 

El inici sempre és a la teràpia de grup, en la qual els protagonistes plantegen el problema o 

situació que afecta a la trama principal i la Raquel els hi proposa solucions o mètodes per 

afrontar-los. Si la trama secundària afecta a algun dels protagonistes és habitual que també 

el plantegi a teràpia, i la Raquel doni també consells de com afrontar-los. Els protagonistes 

acostumen a interpretar els consells de la psicòloga a la seva manera o simplement 

segueixen la seva pròpia intuïció. 

Els protagonistes intenten solucionar o afrontar la situació que se’ls hi planteja en la trama 

principal. El conflicte s’acostuma a fer més gros i estan més lluny de trobar-ne la solució. 

El conflicte de la trama secundària, si no s’ha introduït al teaser, es presenta en el primer 

acte i el problema es sol complicar. Al final del primer acte, tan a la trama principal com a 

la secundària els protagonistes es troben lluny d’aconseguir el seu objectiu. 

Segon Acte 

Els protagonistes troben una solució al problema de la trama principal i el solucionen o... 

encara el fan més gros! La trama secundària es resol cap al final del segon acte. Finalment 

el problema de la trama principal l’aconsegueixen resoldre... o fracassen el seu intent, i 

tornen al punt de partida de sempre. 

Tag 

Els protagonistes intenten treure unes conclusions positives o una reflexió final de la 

situació que han viscut durant l’episodi per finalment comprovar que no han avançat en la 

teràpia i han de seguir assistint a la teràpia de grup. 
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Annex VI. Audiència objectiu.  

Perduts per la vida va dirigit principalment a tot aquell espectador a qui li agrada gaudir de 

l’humor en català, i també troba a faltar les sitcoms catalanes d’èxit de TV3 que tant van 

deixar marca durant la dècada dels 90 i els 2000. 

És un tipus de sèrie dirigida a tot tipus de públic adult, des dels més joves fins als més 

grans, ja que per molt que els protagonistes siguin d’edats entre els 30 i els 50 anys, les 

situacions que viuen i experimenten, qualsevol persona adulta s’hi pot veure reflectida 

tingui l’edat que tingui i pot simpatitzar amb aquest grup de personatges. 

La intenció no és anar a buscar un tipus concret de perfil d’audiència amb uns gustos 

particulars i molt determinats, Perduts per la vida busca ampliar l’horitzó del seu humor a 

qualsevol perfil de públic que pugui empatitzar i, sobretot, riure amb els gags i les 

situacions còmiques que s’esdevenen al llarg de la sitcom. 

 

 

 

Fig. VI. 1. Logotip de TV3



52   Perduts per la vida. Creació d’un format de sèrie sitcom - Annexos 
	 	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex VII. Espais 53 

Annex VII. Espais. 

Pis del Fèlix i la Montse 

El pis d’en Fèlix i la Montse es troba a un barri de la ciutat a prop del mar. Serà l’espai de 

la sitcom on es desenvolupin la majoria de les accions. Viuen al 7è 1a, un setè pis que 

forma part d’un bloc de pisos relativament nou, amb menys de 10 anys, situat a prop de la 

platja i amb bones vistes al mar. El disseny del pis és força modern i està decorat amb bon 

gust. Hi viuen la parella, però el pis és habitualment freqüentat per la Dolors i en Manel, 

germana i cunyat de la Montse, i també per l’Àngel, bon amic d’en Fèlix. 

L’acció té lloc principalment a la sala del pis. Es tracta d’una ampla sala, amb un sofà 

cantoner, dues finestres grans amb accés al balcó, una tauleta davant del sofà i una taula 

amb sis cadires al mig de la sala. També hi ha un moble per la televisió i dues estanteries 

amb llibres. El dormitori de la parella té un llit de matrimoni gran, amb un estil modern, i 

una tauleta a cada costat del llit. La cuina està separada de la sala per una porta, amb 

aparença de cuina americana. Tenen dos lavabos, un que es troba al costat de la porta 

d’entrada al pis, i un altre a la paret esquerra de la habitació gran. Tenen una habitació més, 

que no es veurà gairebé mai, la de convidats. 

 

 

Fig. VII. 1. Exemple de l’estil del pis d’en Fèlix i la Montse 
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Pis del Manel i la Dolors 

El pis d’en Manel i la Dolors es troba a un barri obrer de la ciutat. Viuen en un segon pis 

d’un bloc antic de mitjans del segle XX del casc antic de la ciutat. Es troba a dos carrers 

del bar Manolo, propietat del Manel. El pis està decorat amb un estil tradicional i antiquat, 

amb mobles de fusta i vells i molt carregat de quadres i objectes decoratius. Hi viuen el 

matrimoni, i en algunes ocasions podrem veure la presència d’en Fèlix o la Montse, però 

no és tan habitual. 

L’acció tindrà lloc principalment a la sala del pis. A la sala hi trobem un sofà antic i dues 

butaques, acompanyades d’una taula rodona de fusta al costat, amb quatre cadires també de 

fusta. La cuina es troba a l’esquerra de la sala, també d’aspecte tradicional. L’habitació de 

matrimoni és molt ample, i el llit té una capçalera de fusta antiga i al damunt una creu 

cristiana. En Manel té un quadre amb l’escut de l’Espanyol a l’esquerra del llit. Tenen un 

lavabo a l’habitació i un altra al costat de la cuina. 

 

 

  Fig. VII. 2. Exemple de l’estil del pis d’en Manel i la Dolors 
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Bar Manolo 

El bar Manolo es troba al barri obrer de la ciutat, a dos carrers del pis d’en Manel. És un 

petit bar típic de barri de ciutat, amb una barra, quatre tamborets i cinc o sis taules amb 

cadires pels clients. El bar està decorat amb fotos d’en Manel amb jugadors i exjugadors de 

l’Espanyol. També amb samarretes, bufandes i alguna bandera. El mobiliari és antic i 

l’estil del bar és “cutre”. 

Es converteix en el punt de reunió i trobada habitual dels protagonistes masculins, ja que 

l’Àngel i en Fèlix sempre acostumen a anar allà després de treballar o a vegades després de 

la teràpia. En Manel n’és el propietari i s’encarrega de portar ell sol el negoci, així que 

gairebé sempre trobarem al Manel al bar, els altres protagonistes aniran entrant i sortint. 

Només es veu la part de barra i les taules, i en determinades ocasions el lavabo d’homes. 

 

 

  Fig. VII. 3. Exemple de l’estil del bar Manolo 
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Consulta de la psicòloga 

La consulta de la Raquel es troba a un barri de la zona luxosa de la ciutat, a la perifèria. 

Està en un segon pis. Està format per una sala d’espera on esperen el seu torn els pacients i 

la sala de consulta o despatx de la Raquel. La oficina té, en general, un estil arquitectònic i 

decoratiu modern i actual, amb elements de disseny. 

Sempre apareixeran els tres protagonistes masculins; en Fèlix, l’Àngel i en Manel, 

acompanyats de la psicòloga, la Raquel. Serà el seu punt de reunió habitual en cada 

episodi. 

 

  Fig. VII. 4. Exemple de l’estil de la sala d’espera 

 

  Fig. VII. 5. Exemple de l’estil de la consulta de la Raquel
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Annex VIII. Escaleta de l’episodi pilot. 

Seqüència 1. Una trobada casual – Consulta de la Raquel 

- En Fèlix entra a la sala d’espera seguit de l’Àngel. Hi ha un home que està llegint 

un diari. L’Àngel fa un comentari sobre l’home, que s’enfada li contesta. 

 

- L’home entra a la consulta i en Fèlix esbronca l’Àngel pel comentari que ha fet. En 

Fèlix reconeix que no sap per què l’ha fet venir la seva dona a teràpia i l’àngel se’n 

riu d’ell.  

 

- En Manel entra a la sala i saluda efusivament en Fèlix. En Manel li explica per què 

l’ha convençut per venir la seva dona. 

 

- La Raquel surt de la consulta i crida al Fèlix i al Manel. L’Àngel i en Manel es 

queden bocabadats en veure l’atractiu de la psicòloga. 

 

- En Manel i l’Àngel es presenten a la Raquel, intentant lligar amb ella. En Fèlix 

també es presenta i la Raquel els fa passar a tots tres a la consulta. 

 

Seqüència 2. Primer contacte amb la psicòloga – Consulta de la Raquel 

- En Manel s’indigna quan s’assabenta que la seva dona l’ha enganyat per venir a fer 

teràpia de grup. En Fèlix es queda impactat per la notícia i es queda en blanc. 

 

- La Raquel intenta relaxar al Manel, que està molt alterat. En Fèlix reacciona i 

també s’indigna quan descobreix per què l’ha fet venir la seva dona a teràpia. 

L’Àngel se’n riu d’ells. 

 

- En Fèlix i en Manel comencen a discutir i la Raquel els demana que es calmin, que 

els explicarà els motius pels quals són allà. 
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- L’Àngel intenta lligar amb la Raquel fent servir frases cursis. La Raquel no en fa 

cas, i explica als homes com anirà la teràpia. 

 

- L’Àngel, en Fèlix i en Manel no fan cas de l’explicació de la Raquel i es queden 

pensant cada un en les seves coses. 

 

- La Raquel els pregunta si ho han entès i tots tres li diuen que sí, tot i que no s’han 

assabentat de res. 

 

- Quan la Raquel els pregunta si tenen algun dubte, l’Àngel diu que sí. Però només 

era per preguntar a la psicòloga si té parella. 

 

- La Raquel es desespera en veure el grup que li ha tocat. 

 

Seqüència 3. Les dones han pres una decisió – Pis d’en Fèlix i la Montse 

- La Dolors es serveix una tassa de cafè mentre la Montse frega alguns plats que 

estaven bruts. La Montse confessa a la seva germana que està farta del 

comportament pessimista i desganat del Fèlix. 

 

- La Dolors li pregunta a la Montse on va trobar la teràpia. La Montse li respon que 

una professora de l’escola li va parlar.  

 

- La Dolors no té clar això d’haver apuntat el seu home a teràpia, però reconeix que 

en Manel cada cop li fa menys cas i que vol una mica més d’atenció.  

 

- La Montse posa a parir al Manel i li diu a la Dolors que no es preocupi, que els hi 

anirà bé la teràpia als seus marits. La Dolors es queda preocupada per la reacció 

que pot tenir en Manel. 
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Seqüència 4. La psicòloga desperta passions – Bar Manolo 

- L’Àngel i en Fèlix estan al bar d’en Manel prenent una canya. Al Manel se li cau la 

baba amb la Raquel i comenta la jugada amb el seu cunyat. 

 

- L’Àngel s’ha enamorat de la Raquel i només pensa en anar a teràpia per veure-la. 

 

- En Manel se’n riu de l`Àngel i en Fèlix tampoc pensa que tingui cap possibilitat 

amb la Raquel. 

 

- En Fèlix no té gens clar si participar en la teràpia i està angoixat de pensar en els 

motius que té la seva dona. En Manel i l’Àngel animen al Fèlix a participar en la 

teràpia, després de dir-li que el problema amb la seva dona ve de la falta de sexe. 

 

- El Manel es marca com a objectiu empotrar-se a la psicòloga. L’Àngel, per la seva 

banda, es marca com a objectiu seduir la Raquel. 

 

 

Seqüència 5. En Fèlix demana explicacions – Pis d’en Fèlix i la Montse 

- En Fèlix arriba a casa i s’asseu al sofà amb expressió abatuda. La Montse el saluda 

i li pregunta què vol de sopar. 

 

- El Fèlix s’aixeca i demana explicacions a la Montse de per què l’ha apuntat a 

teràpia amb el seu cunyat i no deixa parlar a la Montse. Es pensa que és perquè 

tenen problemes al llit. 

 

- La Montse s’emprenya i comença a escridassar al Fèlix, donant-li un piló de raons 

per les quals s’ha decidit a apuntar-lo a la teràpia. 

 

- Ha passat un temps, ja estan al llit a punt d’anar a dormir i la Montse segueix 

donant raons al Fèlix de coses que li molesten. 
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- Finalment, la Montse reconeix que també tenen problemes al llit, i en Fèlix 

reacciona. 

 

- Al Fèlix no li serveixen de res les protestes, ja que la Montse l’acaba obligant a 

anar a teràpia. En Fèlix, com sempre, s’acollona de la seva dona i accepta anar a 

teràpia. 

 

Seqüència 6. La Dolors té sospites – Pis d’en Manel i la Dolors 

- En Manel i la Dolors estan sopant. En Manel demana explicacions a la Dolors 

sobre l’engany de la teràpia i sembla molt enfadat. La Montse té por d’explicar-li 

els motius. 

 

- En Manel estava fent conya i li diu a la seva dona que està molt animat en 

participar en la teràpia. La Dolors no s’ho acaba de creure, però finalment se 

n’alegra. 

 

- Mentre estan dormint, en Manel té un somni eròtic i anomena la Raquel. La Dolors 

se’n dona compte i li demana al Manel d’acompanyar-lo a teràpia per conèixer la 

psicòloga. 

 

- En Manel no vol que la seva dona l’acompanyi a teràpia, però finalment, rendit per 

la son, acaba cedint i deixa que la Dolors l’acompanyi a la psicòloga. 

 

 

Seqüència 7. Comença la teràpia – Consulta de la Raquel 

- En Fèlix està assegut al costat de la Raquel a la consulta. Cap dels dos diuen ni una 

paraula. 

 

- En Manel i la Dolors entren a la consulta. La Dolors, en sentir el nom de la Raquel, 

sospita que el motiu del seu marit per anar a teràpia pot ser un altre. 
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- La Dolors marxa de la consulta dedicant una mirada freda a la Raquel. 

 

- L’Àngel arriba a la consulta vestit de gala i regala un ram de roses a la Raquel. 

 

- En Fèlix està ensopit i la Raquel li demana que s’obri i expliqui les seves 

preocupacions. En Fèlix no s’acaba de decidir, però en Manel l’obliga a parlar. 

 

Seqüència 8. En Fèlix descobreix un món – Pis d’en Fèlix i la Montse 

- La Dolors li explica a la Montse que els homes estan a teràpia per lligar amb la 

psicòloga. 

 

- La Montse no es creu que el Fèlix sigui com en Manel i vulgui lligar amb la 

Raquel. 

 

- En Fèlix arriba a casa molt feliç i emocionat després de la teràpia i comença a 

preparar el sopar. 

 

- La Dolors adverteix a la seva germana que la psicòloga vol lligar-se al seu marit, i 

quan la Montse li pregunta al Fèlix el motiu de la seva felicitat, li respon que s’ha 

despullat i ho ha expulsat tot a la consulta. 

 

- La Montse malinterpreta els comentaris del Fèlix i es pensa que s’ha tirat a la 

Raquel. La Montse clava una bufetada al Fèlix i l’envia a dormir al sofà. El pobre 

Fèlix no entén res. 
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Seqüència 9. Units per la teràpia – Bar Manolo 

- En Fèlix està amb cara de pomes agres al bar perquè la seva dona s’ha emprenyat. 

En Manel l’anima a canviar la cara. 

 

- En Manel intenta trobar la part positiva de la teràpia en l’atractiu de la psicòloga, a 

diferència del Fèlix, que tan sols vol fer teràpia perquè el fa sentir millor. 

 

- En Manel sembla que entén les raons d’en Fèlix, però en el fons només segueix 

pensant en el sexe. 
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Annex IX. Guió de l’episodi pilot. 

 

 

 

 

 

 

PERDUTS PER LA VIDA 

Episodi pilot: “Vull fer teràpia” 

 

Guió: Pol Ródenas 
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“1. Una trobada casual”  

 

1. INT. Sala d’espera – DIA 

 

En FÈLIX (42) i l’ÀNGEL (39) entren per la porta a la sala d’espera. Un 
home està assegut a una cadira llegint un diari. No hi ha ningú més a la 
sala. L’Àngel es mira la sala. 

 

ÀNGEL 

Vols dir que és aquí? Això sembla la sala d’espera d’un 
 dentista. Quins colors més tristos...  

 

En Fèlix observa les cadires per veure on s’asseu i esbufega. L’home que 
esta assegut és molt moreno de pell i baixet, amb aspecte sud-americà. 
L’Àngel se li acosta per darrera. 

 

DIEGO 

Hola. 

 

En Fèlix fa un gest amb el cap per saludar l’home. 

 

ÀNGEL 

(xiuxiuejant a l’orella del Fèlix) 

Aquest té pinta de mula, segur que és un cosí d’en 
Pablo Escobar que porta un quilo de coca ficat al 
cul... 

L’home aixeca el cap i dedica una mirada amenaçadora a l’Àngel. En Fèlix 
fa un gest amb el cap a l’Àngel perquè seguin. S’asseuen a dues cadires 
de l’home. 

FÈLIX 

(xiuxiuejant) 

Vols callar que ens està mirant. 

 

  ÀNGEL 

(xiuxiuejant) 

Va, tranquil. Que no veus que és estranger? Aquest no 
ens entén encara que ens caguem en la mare que el va 
parir. 

 

L’Àngel mira a l’home i el saluda amb un somriure mentre parla. En Fèlix 
posa cara d’estar incòmode amb la situació. L’home deixa de llegir el 
diari i es mira l’Àngel. 
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DIEGO 

(amb accent sud-americà) 

Doncs ves per on sóc em dic Joan, sóc de Vic de tota la 
vida i cada diumenge a la tarda em reuneixo amb la 
colla a la plaça per ballar sardanes i menjar calçots. 

 

L’Àngel i en Fèlix es queden amb els ulls oberts com plats. Una veu de 
dona crida en DIEGO (44) pel nom. 

 

RAQUEL (OFF) 

Diego Fernando Castro Escobar? 

 

En Diego s’aixeca de la cadira i els hi dedica una mirada als dos. 

 

DIEGO 

Vale, us he mentit. Però foteu-vos! Perquè sóc 
independentista i voto a la CUP!  

 

En Diego es posa la mà al pit. 

 

DIEGO 

(fent un crit) 

Visca Catalunya! 

 

L’Àngel s’aixeca de cop i també es posa la mà al pit. 

 

ÀNGEL 

Visca!!! 

 

En Diego es gira amb posat orgullós i entra a l’altra sala. L’Àngel torna 
a seure. En Fèlix i ell es miren i es queden muts i amb cara de sorpresa 
després del que acaben de veure. 

 

FÈLIX 

Vols deixar de fer el burro? Que ja estic prou 
nerviós... 

 

ÀNGEL 

Va, relaxa’t tiu.   

 

L’Àngel acaricia l’esquena al Fèlix.  
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ÀNGEL 

I com és que la Montse t’ha obligat a venir aquí? 

 

FÈLIX 

Però què dius? Ja t’he dit que he vingut perquè he 
volgut. A mi la meva dona no m’obliga a fer res! I tu 
perquè has insistit tant en acompanyar-me? 

 

ÀNGEL 

(amb to irònic) 

Amic meu, la vida del solter és una aventura. Mai saps 
on pots trobar la dona de la teva vida... 

 

FÈLIX 

  (amb to burlesc) 

I aquí la vols trobar? No sabia que t’anaven les 
desequilibrades... 

 

ÀNGEL 

(amb to molest) 

i jo no sabia que mentre estem aquí la teva dona te’ls 
està fotent ben fotuts amb... 

 

En MANEL (48) entra per la porta i interromp a l’Àngel, ignorant la seva 
presència. Dóna una abraçada al Fèlix i el pressiona molt. En Fèlix fa 
cara d’estar patint. 

 

MANEL 

(interrompent l’Àngel) 

Hombreee! Però si és el meu cunyao preferío! 

 

FÈLIX 

(amb to d’estar-se ofegant) 

Manel? Què hi fots tu aquí? 

 

En Manel deixa anar en Fèlix, que respira profundament per tornar a 
agafar aire. 

 

MANEL 

Ah, no res. Pues que fa uns dies va morir el meu 
periquito... el Tamudo. 
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FÈLIX 

(amb to irònic) 

Ah, sí? Ostres quin greu tu... 

 

MANEL 

Doncs sí noi. I porto uns dies fotut perquè ja saps que 
estàvem molt units... Es passava el dia piulant i 
cantant, sabia dir “Puta Barça”, i em recordava sempre 
el gol que el Tamudo us va fotre per cardar-vos la 
lliga a l’última jornada... T’enrecordes? 

 

En Manel mira al sostre amb cara de nostàlgia uns segons. 

 

MANEL 

Quins records... 

 

En Manel torna en si. 

 

MANEL 

Total, que la meva dona em va dir que provés de venir a 
veure si així m’animava una mica i se’m passava la pena 
que tinc.  

 

FÈLIX 

Ja, que has vingut per què t’ha embaucat la teva dona, 
no? 

 

MANEL 

  Ahí le has dao, cunyao! 

 

En Manel dona una palmada molt forta a l’esquena d’en Fèlix i es posa a 
riure. En Fèlix es frega l’esquena amb un gest de dolor i li torna un 
fals somriure. 

 

MANEL 

Ja saps com són les ties, les has de tenir una mica 
contentes de tant en tant, sinó después aquí no folla 
ni cristo. 

 

En Manel es mor de riure i torna donar una palmada al Fèlix, que torna a 
mostrar un gest de dolor. En Fèlix i l’Àngel li riuen li segueixen en 
riure de manera falsa. 
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MANEL 

Collons... i què hi fots tu per aquí? I què hi fot aquí 
el friki aquest? 

 

En Manel es mira a l’Àngel amb cara de desconcert i menyspreu. 

 

FÈLIX 

Res, que resulta que... 

 

La RAQUEL (32) entra per la porta de la consulta i interromp al Fèlix. 

 

RAQUEL 

Fèlix Turró i... José Manuel Rocamora? 

 

En Fèlix, en Manel i l’Àngel es giren de cop i es queden bocabadats en 
veure la Raquel, una dona preciosa i amb un cos espectacular, vestida amb 
una camisa amb una americana per sobre, una faldilla, tacons i unes 
ulleres exageradament sensuals. En Diego abandona la consulta, es mira 
desafiant a l’Àngel i al Fèlix mentre es posa una barretina, abans de 
marxar de la sala. 

 

En Manel es queda bocabadat, s’emporta les mans a la boca i obre els ulls 
com dos plats. Després es pentina el cabell i s’aixeca, s’acosta a la 
Raquel. L’Àngel s’aixeca de cop i s’avança al Manel, s’acosta al Raquel 
amb aire seductor i la agafa una mà i li besa. 

 

ÀNGEL 

I jo sóc l’Àngel Casanova, per servir-te. Ja et deus 
imaginar d’on ve el nom. 

 

L’Àngel li pica l’ullet a la Raquel. 

 

RAQUEL 

Molt bé, doncs... endavant, passeu. 

 

La Raquel es queda al·lucinant dels paios que li han tocat. 

 

 

 

 

 

 



Annex IX. Guió de l’episodi pilot 69 

 

“2. Primer contacte amb la psicòloga” 

 

2. INT. Sala de teràpia – DIA 

 

En Manel, en Fèlix i l’Àngel estan asseguts en cadires al voltant de la 
Raquel, que seu en una cadira d’aspecte diferent. 

 

RAQUEL 

No us preocupeu, que no és tan greu. És més habitual 
del que us penseu en parelles. Si sabéssiu tot el que 
m’he arribat a trobar...  

 

En Fèlix aconsegueix reaccionar i s’aixeca. 

 

FÈLIX 

(amb to indignat) 

Que no és tan greu?! Si la meva dona té algun problema 
m’ho hauria d’haver dit a casa, i no fer-me venir 
aquí... 

 

MANEL 

A veure, que la seva dona faci venir a aquest pobre 
desgraciat ho puc arribar a entendre, però a mi?! Que 
sóc el marit ideal! 

 

A l’Àngel se li escapa el riure. En Manel torna a mirar a l’Àngel i 
aquest dissimula escurant la gola. 

 

FÈLIX 

Mira, no em facis parlar, que com comenci no acabo fins 
demà al matí. 

 

MANEL 

(amb to desafiant) 

Què tens tu a dir de mi, eh? Va, digues!  

 

En Manel comença a fer gests dramàtics imitant en Fèlix exageradament i 
canviant el to de veu. 
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MANEL 

(amb to de burla) 

Oh, no! Què faré? Em dic Fèlix i em cago a les calces 
quan la meva dona m’esbronca. Crec que sóc una mica 
mariquita. Ui mira! Un pene, vaig a bufar a veure si 
sona. 

 

En Fèlix s’aixeca enfadat i es queden cara a cara a un centímetre d’en 
Manel mirant-se als ulls de forma desafiant. 

 

RAQUEL 

Vaaa! Ja n’hi ha prou. Que encara ni hem començat. 
Deixeu que acabi d’explicar-vos de què va tot això. 

 

La Raquel s’aixeca i aparta els dos homes cap enrere, que tornen a seure. 

 

ÀNGEL 

Va, no sigueu nens petits i escolteu a la Raquel, que 
segur que ens ha d’explicar coses molt interessant, oi? 

 

L’Àngel li torna a dedicar una mirada seductora a la Raquel i li pica 
l’ullet. La Raquel posa cara de circumstància i no fa cas al gest. 

 

RAQUEL 

Eh... sí, sí. Gràcies, Àngel? 

 

L’Àngel torna a agafar la mà de la Raquel. 

 

ÀNGEL 

(amb mirada seductora) 

Exacte, em dic Àngel. Si vols puc ser el teu àngel de 
la guarda, princesa. 

 

En Fèlix fa que no amb el cap i sospira profundament. 

 

La Raquel aparta la mà i li dedica un fals somriure a l’Àngel, que torna 
al seu lloc amb un moviment sensual. 

 

RAQUEL 

Com us deia, les vostres dones creuen que us puc ajudar 
a reorientar els vostres matrimonis, per això sou 
aquí... 
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En Fèlix i en Manel es miren amb cara d’incredulitat. La Raquel es treu 
la jaqueta i es queda en camisa. Se li veu l’escot. En Manel i l’Àngel es 
donen compte i no poden evitar mirar. En Fèlix posa cara d’estar molt 
angoixat. 

 

RAQUEL 

   Ara us explicaré quatre coses bàsiques perquè entengueu 
   com funcionarà la teràpia. En primer lloc... 

 

FÈLIX (OFF) 

Però per què carai està dient aquesta tia? No entenc 
res... Per què cony m’haurà fet venir aquí la Montse? 
Ella no la faria mai una cosa així... si érem 
feliços... Que potser em vol deixar? 

 

En Manel posa cara de depravat mirant a la Raquel i es ventila la cara 
amb la mà com si li hagués entrat una calor molt forta. 

 

MANEL (OFF) 

Mira-la, segur que és una viciosa... Collons, que 
fresqueta que va. Si no fossin aquí aquests dos 
fracassats ja me l’estaria empotrant contra la taula a 
quatre potes, merda... De quin color deu portar el 
sujetador? Merda, no el veig des d’aquí. A veure si em 
moc una mica cap aquí... No, no es veu. Me cago en tot. 
I si també porta tanga? Sí, segur que sí. Ja fa pinta. 
Deu portar un d’aquests transparents que se li marca 
tota la... 

 

L’Àngel mira de forma seductora la Raquel. 

 

ÀNGEL (OFF) 

Mira-la que preciosa que és... Segur que encara és 
verge. Ha arribat el dia, aquesta sí. Per fi he trobat 
la meva musa. La que he esperat tants anys. Li demanaré 
que es casi amb mi, tindrem dos fills preciosos; en 
Jordi i la Maria, ens construirem una caseta enmig de 
la muntanya i farem l’amor davant de la llar de foc 
apassionadament amb la banda sonora d’Star Wars sonant 
de fons...  

 

L’Àngel comença a riure, totalment empanat. En Fèlix li dóna una palmada 
a l’esquena. L’Àngel torna en si. 

 

RAQUEL 

Bé, teniu algun dubte? 

 

Els tres homes tornen en si i responen a l’uníson. 
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FÈLIX / ÀNGEL / MANEL 

Eh? Ah, sí sí sí. 

 

ÀNGEL 

Sí, jo. 

 

RAQUEL 

Digues. 

 

ÀNGEL 

Que tens nòvio, per casualitat? 

 

La Raquel baixa la mirada i esbufega. 

 

 

“3. Les dones han pres una decisió”  

 

3. INT. Cuina Fèlix i Montse – DIA 

 

La DOLORS (44) està asseguda a una cadira, es serveix una tassa de cafè i 
beu. La MONTSE (39) està fregant els plats. 

 

MONTSE 

És que ja n’estic farta, de veritat. Es passa tot el 
dia ploriquejant per tot i em posa molt nerviosa. A 
més, mai vol anar enlloc. Sempre l’haig d’arrossegar 
per anar a tot arreu i posa mala cara... 

 

DOLORS 

Però de veritat creus que necessita anar al psicòleg? 

 

La Montse acaba de fregar els plats, es gira i s’asseca les mans. 

 

MONTSE 

I jo què sé Dolors... Però mira, prefereixo que li doni 
la murga a un altre que a mi. 

 

La Montse s’asseu a una cadira al costat de la Dolors i la seva germana 
li serveix una tassa de cafè. 
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DOLORS 

No sé si serà gaire bona idea... On dius que vas trobar 
aquesta teràpia? 

 

MONTSE 

Ah, me’n va parlar una professora de l’escola, que va 
apuntar al seu marit fa temps. 

 

DOLORS 

I li va anar bé? 

 

MONTSE 

Com el cul, el seu marit era ludòpata, va apostar-se 
tots diners del pla de pensions a la ruleta, els va 
perdre i es va tirar al tren. Ara és ella qui està 
anant al psicòleg. 

 

La Dolors fa un soroll de sorpresa, s’emporta la mà a la boca i fa cara 
de preocupada. 

 

MONTSE 

   Però tranquil·la, en Fèlix és massa cagat per tirar-se 
   a les vies del tren. 

 

DOLORS 

Ai, no sé Montse... No ho veig clar... 

 

MONTSE 

I doncs, per què has apunta’t també al teu home? 

 

DOLORS 

No ho sé la veritat... Et vaig veure tan convençuda 
quan me’n vas parlar...  

 

MONTSE 

Fes-me cas que al teu home bona falta li feia parlar 
amb algú... Tot i que no sigui gaire senzill. 

 

DOLORS 

Sí que és molt tossut, quan se li fica una cosa al cap 
és impossible treure-li la raó... 
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MONTSE 

I ara te’n dones compte? Seria més fàcil pujar a 
Montserrat fent la vertical que discutir amb el teu 
marit. 

 

La Dolors s’aixeca i deixa les tasses de cafè a la pica. 

 

DOLORS 

I últimament ja no em fa ni cas... Es passa al dia al 
bar i, quan per fi arriba a casa, fot pudor a whisky i 
l’únic que vol és saber què hi ha per sopar i empotrar-
me contra el marbre de la cuina. O inclús a vegades les 
dues coses alhora: sopa mentre m’empotra contra... 

 

La Montse, que estava bevent cafè, l’escup i comença a tossir. 

 

MONTSE 

(amb to de sorpresa) 

Com?! 

 

La Dolors es gira i es col·loca en la posició que el Manel l’empotra. 

 

DOLORS 

Doncs m’agafa per aquí i em posa contra la... 

 

La Montse interromp a la Dolors. 

 

MONTSE 

No cony, dic que per què et deixes fer això?! 

 

DOLORS 

No sé noia, aquest home es munta unes pel·lícules ben 
estranyes, la veritat. I clar, a veure qui li diu que 
no quan arriba així a casa... 

 

MONTSE 

I et sembla normal? 

 

La Dolors fa una rialla i es posa vermella. 

 

DOLORS 

Dona, jo tampoc no m’ho passo malament... 
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La Montse fa un gest amb les celles i sospira.  

 

DOLORS 

Què vols que hi faci, ell és així... L’únic que vull és 
que em faci una mica més de cas i tornem a fer coses 
com fan les parelles normals: anar a sopar a un bon 
restaurant, anar al cine, marxar a passar un cap de 
setmana a la Costa Brava... Coses de parella. 

 

MONTSE 

(en veu baixa) 

Doncs ja pots esperar si et penses que farà alguna 
d’aquestes coses aquell carallot... 

 

La Dolors aixeca el cap i mira la seva germana. 

 

DOLORS 

Què dius? 

 

MONTSE 

(dissimulant) 

Res, que amb l’ajuda d’un psicòleg segur que sí que es 
pot! 

 

DOLORS 

Ai... Tant de bo tinguis raó Montse... Però em fa por 
com pugui reaccionar quan se n’assabenti. Ja saps que 
aquest home té un caràcter... 

 

MONTSE 

Dolors, ho estàs fent pel seu bé, pel teu i pel bé del 
vostre matrimoni.  

 

DOLORS 

Que no te’n recordes ja de què va fer el dia que el 
vaig dur a sopar al nou restaurant pakistanès de la 
Rambla per celebrar el nostre aniversari de casats? 

 

MONTSE 

Hòstia sí! Que bo! Que van venir els Mossos d’Esquadra 
perquè es pensava que era una cèl·lula yihadista i que 
estaven planejant un atac terrorista a Barcelona. 
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La Montse es fa un tip de riure. 

 

DOLORS 

Sí... Té una obsessió amb què tots els àrabs són 
terroristes... Per això aquest cop em fa por com pugui 
reaccionar... 

 

La Dolors baixa el cap, amb gest trist.  

 

 

“4. La psicòloga desperta passions” 

 

4. INT. Bar Manolo – DIA 

 

En Manel està darrera la barra, servint-se un whisky amb cola. En Fèlix i 
l’Àngel estan asseguts a la barra prenent una canya. L’Àngel està mirant 
a les musaranyes. En Fèlix li dóna una palmada a l’esquena. 

 

FÈLIX 

Eh! Torna a la terra, xaval. 

 

L’Àngel reacciona de nou i sospira profundament. 

 

ÀNGEL 

(amb un sospir) 

Ahh... És perfecta. Crec que m’he enamorat. 

 

FÈLIX 

No sé quants cops ho hauré sentit això. 

 

MANEL 

Però a veure cap de suro, com vols que un petardo com 
tu tingui algo a fer amb un monument de tia com 
aquesta? 

 

ÀNGEL 

I per què no por ser? 

 

MANEL 

Doncs per què a les ties com aquesta els hi va la 
marxa. Tenen un olfacte molt fi, quan oloren les 
hormones d’un macho ibèric com jo es tornen com lleones 
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en zel. T’ho dic jo, que abans de casar-me era un picha 
brava i me n’havia empotrat centenars com ella. 

 

ÀNGEL 

Però què dius?! La Raquel és la dona perfecta, i algun 
dia serà la mare dels meus fills. Tu creus que tinc 
possibilitats, Fèlix? 

 

En Fèlix es mira a l’Àngel de dalt a baix, sospira, fa un gest d’arquejar 
les celles i es torna a girar. 

 

FÈLIX 

(amb to irònic) 

Sí, Àngel. Crec que tens les mateixes possibilitats de 
lligar-te la psicòloga... 

 

L’Àngel posa cara d’esperança. 

 

FÈLIX 

...que el Pujol de tornar a ser president de la 
Generalitat. 

 

L’Àngel posa cara d’enfadat. En Manel se’n riu del comentari del seu 
cunyat. 

ÀNGEL 

Més igual el que em digueu. Penso lluitar fins a vessar 
la última gota de sang per què sigui meva.  

 

FÈLIX 

Però de veritat penses participar en la teràpia? 

 

ÀNGEL 

Home, doncs clar! I tu també oi? 

 

En Fèlix es mira l’Àngel, sospira profundament i baixa el cap. 

 

MANEL 

Cunyao! No fotis que vols deixar-ho, ara que ja hem 
començat. 
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FÈLIX 

(amb to desanimat) 

No ho sé, no paro de donar-li voltes al tema... perquè 
la Montse no m’ho ha dit si teníem un problema... 

 

L’Àngel fa un gest sexual amb el punys amunt i avall. 

 

ÀNGEL 

Que no...? Ja m’entens... al llit no...? 

 

FÈLIX 

Però què dius Àngel? Jo a la meva dona la deixo ben 
satisfeta sempre. 

 

ÀNGEL 

Què vols dir sempre? Cada dia? 

 

FÈLIX 

Home, cada dia tampoc... 

 

ÀNGEL 

Llavors quant? Cinc cops a la setmana?  

 

En Fèlix es mira l’Àngel, sense dir res, i mou el cap sense donar una 
resposta. 

 

ÀNGEL 

Quatre? Tres? 

 

L’Àngel es mira al Fèlix amb cara de sorpresa. En Fèlix fa que no amb el 
cap. 

 

FÈLIX 

Un. 

 

ÀNGEL 

Un dia? 

 

FÈLIX 

El dissabte. 
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ÀNGEL 

(amb to indignat) 

Què?!  

 

MANEL 

Que penós, això sí que és un problema gordo... però 
gordo, gordo eh. 

 

FÈLIX 

(amb to sorprès) 

Tu creus?! 

 

MANEL 

Home clar, jo no puc estar més de dos dies sense 
follar, és impossible. Se m’inflen els ous i puc dormir 
després! Un cop per setmana diu... i encara es pregunta 
per què el fan anar al psicòleg... 

 

En Fèlix es queda amb expressió de preocupació. 

 

MANEL 

Va cunyao! Oblida’t del teu cony de dona i apunta’t a 
la teràpia, que ens ho passarem de puta mare! 

 

FÈLIX 

Però tu em veus amb cara de voler anar a teràpia per 
passar-m’ho de puta mare?! 

 

En Manel s’acosta a la barra i agafa pel coll de la camisa al Fèlix. 

 

MANEL 

(amb to amenaçador) 

Mira, t’ho explicaré claret perquè ho entenguis. Les 
nostres dones ens han apuntat junts a teràpia, i si tu 
no hi vas, a llavors la Dolors no voldrà que hi vagi 
tampoc... 

 

En Manel s’acosta a la orella d’en Fèlix. 
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MANEL 

(xiuxiuejant) 

...i si no puc anar a teràpia, no em podré empotrar mai 
a la psicòloga. I creu-me que en tinc moltes ganes. Ho 
entens?  

 

En Fèlix posa cara d’estar cagat. 

 

FÈLIX 

Sí... 

 

En Manel deixa anar al Fèlix i li dóna una forta palmada a l’esquena. 

 

MANEL 

(amb to animat) 

Així m’agrada cunyao! Ja veuràs com tots dos junts ens 
ho passem teta! 

 

En Fèlix s’adoloreix de l’esquena i posa un somriure fals. 

 

FÈLIX 

(amb to irònic) 

Sí, sí. Segur que és la hòstia. 

 

L’Àngel agafa al Fèlix per l’espatlla. 

 

ÀNGEL 

Clar que sí! I aconseguiràs solucionar els problemes al 
llit amb la teva dona!  

 

FÈLIX 

Però quins problemes?! Que jo a la meva dona la 
deixo... 

 

L’Àngel interromp al Fèlix, el deixa anar, s’aixeca i fa una respiració 
profunda. 

 

ÀNGEL 

Bueno companys, me’n vaig a preparar-me per demà. Vull 
estar radiant pel meu amor. Demà serà un gran dia! Com 
va dir el mestre Companys; tornarem a sofrir, tornarem 
a lluitar i tornarem a vèncer! 
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L’Àngel es posa la mà al pit abans de sortir del bar i els fa un gest 
d’ànims als altres dos. En Manel i en Fèlix es queden mirant la porta 
després que l’Àngel marxi. 

 

MANEL 

D’on has tret el friqui aquest? 

 

En Fèlix se’l mira i fa que no amb el cap amb gest de resignació. 

 

 

 

“5. En Fèlix demana explicacions” 

 

5.1. INT. Sala Fèlix i Montse – NIT 

 

En Fèlix obre la porta, deixa la jaqueta a la cadira i s’asseu al sofà 
amb cara de pomes agres. La Montse surt de la cuina, s’acosta al Fèlix i 
li dóna un petó a la galta. 

 

MONTSE 

Hola carinyo! Què com ha anat el dia? 

 

El Fèlix no es mou ni diu ni una paraula. La Montse es posa darrera d’ell 
i li comença a fer un massatge a l’espatlla. 

 

MONTSE 

(amb to animat) 

Se’t veu cansadet avui. Va, que et prepararé un sopar 
que fliparàs. Què vols que et faci? A veure, puc fer-te 
un entrecot de vedella, o si prefereixes podem fer un 
sopar mexicà amb nachos i fajitas que fa molt que no en 
fem... O no no, molt millor! Podem fer una pizza casera 
d’aquelles que tan t’agraden!  

 

En Fèlix segueix amb la mirada perduda i sense respondre. La Montse 
comença a acariciar el pit del Fèlix i va baixant la mà. 

 

MONTSE 

(amb veu seductora) 

I després podríem anar a l’habitació, treure’ns la roba 
i fer allò que fa tants dies que no... 

 

En Fèlix reacciona i s’aixeca de cop. 
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FÈLIX 

(aixecant la veu) 

Però es pot saber perquè m’has apuntat a aquest coi de 
teràpia de grup? I amb en Manel? Si saps que no 
l’aguanto! 

 

La Montse es tira cap enrere. Torna a intentar acostar-se al Fèlix. 

 

MONTSE 

Fèlix, escolta el que jo... 

En Fèlix torna a interrompre la Montse. 

 

FÈLIX 

No en tens prou en fer-ho els dissabtes oi? És això? 
Que no has sentit mai que el que importa és la qualitat 
i no la quantitat? Espera... Tinc qualitat, Montse? 
Encara passo la ITV?  

 

MONTSE 

Que no és això, el que... 

 

En Fèlix torna a interrompre la Montse. 

 

FÈLIX 

Doncs no Montse, no estic boig. Ni tinc cap problema al 
llit. Estic molt satisfet de la nostra vida sexual, ja 
no som dos adolescents que només pensen en follar a 
totes hores. Som dues persones adultes i madures, i 
crec que el més normal és que si un dels dos té un 
problema s’ha de poder parlar i solucionar. 

 

MONTSE 

Has acabat ja? 

 

FÈLIX 

Sí... Dic, no! També et vull dir que no estic disposat 
a... 

 

La Montse se li acaba la paciència i fot un crit. 
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MONTSE 

(cridant) 

Vols callaaaar!?!? 

 

En Fèlix s’acollona i es seu al sofà, amb cara d’ensurt. 

 

MONTSE 

Vols saber la veritat? Doncs molt bé, te la diré. Mira, 
per començar estic farta que siguis un ploramiques i 
estiguis tot el dia explicant-me penes i desgràcies. 
Collons, que sembles la meva tia Agustina i no el meu 
marit. A part, que mai sortim enlloc, sempre et vols 
quedar a casa. No em vols acompanyar a les 
manifestacions perquè dius que hi ha massa gent i 
t’agòbies, no vols anar de vacances perquè estàs 
obsessionat amb que et fotran al carrer i no tindrem ni 
un duro per pagar la hipoteca, no vols que convidi les 
meves amigues al pis perquè et cauen malament... 

 

(el·lipsis de temps) 

 

5.2. INT. Dormitori Fèlix i Montse – NIT 

 

En Fèlix i la Montse estan ficats al llit. En Fèlix està immòbil, sense 
dir res, amb expressió abatuda. La Montse segueix escridassant-lo. 

 

MONTSE 

...no vols anar a la muntanya perquè dius que fa pudor 
a merda de vaca i que et piquen els mosquits, no vols 
que anem al cine perquè dius que és massa car i que 
total, ja les donen per la tele, tampoc vols que 
vinguin a dinar mai la meva germana ni en Manel, que 
això per una banda ho entenc, perquè aquell tiu no 
l’aguanta ni sa mare, però la meva germana no en té la 
culpa! I per rematar-ho sí, penso que no follem prou! 

 

En Fèlix es gira de cop i mira la Montse amb cara de sorpresa. 

 

FÈLIX 

Ajá! Veus, ho sabia. Era per això. 

 

MONTSE 

(aixecant la veu) 

Però que no m’has escoltat res del que t’he dit?! 
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FÈLIX 

Eh? Sí, sí. És clar. 

 

MONTSE 

Fèlix! T’estic parlant en serio! T’has convertit en un 
muermo de marit. I no estic disposada a que la cosa 
segueixi així... 

 

En Fèlix es queda mut un segons, mirant a la seva dona, agafa un pot 
d’ansiolítics de la tauleta de nit i se’n pren una pastilla. 

 

FÈLIX 

Montse? Tu encara m’estimes? 

 

MONTSE 

Però tu ets burro o què et passa? Es clar que t’estimo, 
per això vull que tornis a ser el Fèlix d’abans, aquell 
jove amb il·lusions i projectes a la vida.  

 

FÈLIX 

(ploriquejant) 

Però és que jo no vull anar al psicòleg... i menys amb 
l’imbècil del Manel... Què vols? Que expliqui les 
nostres intimitats davant d’ell perquè se n’enfoti 
encara més de mi? 

 

MONTSE 

Fèlix Turró, vols anar a passar la nit al sofà? 

 

En Fèlix posa cara trista i baixa el cap. 

 

FÈLIX 

No... però... 

 

La Montse interromp al Fèlix. 

 

MONTSE 

Bona nit. 

 

La Montse s’estira al llit i apaga el llum de la seva tauleta de nit. En 
Fèlix es queda amb cara de resignació, apaga el seu llum i també s’estira 
al llit. 
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 “6. La Dolors té sospites” 

  

6.1. INT. Sala Manel i Dolors – NIT 

 

En Manel està assegut amb la taula parada per sopar. La Dolors surt de la 
cuina amb el sopar i el serveix al seu marit. 

 

MANEL 

Així que penses que estic boig? 

 

La Dolors s’asseu a taula i ajup el cap. 

 

DOLORS 

(amb veu baixa) 

No... 

 

MANEL 

(amb to enfadat) 

I es pot saber perquè m’apuntes al psicòleg, si allà 
només hi van els desequilibrats?! 

 

DOLORS 

(amb veu temorosa) 

És que... Bueno, vaig pensar que potser t’ajudava 
parlar amb un professional sobre la teva obsessió amb 
el sexe i... 

 

En Manel interromp la Dolors. 

 

MANEL 

(amb to enfadat) 

Obsessionat?! Jo? Que no és normal que un home vulgui 
complir les seves fantasies sexuals amb la seva dona 
quan arriba a casa? 

 

DOLORS 

(amb veu temorosa) 

Sí, però... 

 

En Manel canvia l’expressió de cop i es posa a riure. La Montse posa cara 
de no entendre res. 
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MANEL 

(amb un somriure) 

Que és broma dona! Quina cara has posat hòstia, 
l’hauries d’haver vist! 

 

DOLORS 

(amb expressió sorpresa) 

Així no estàs enfadat? 

 

MANEL 

I ara! Trobo que has tingut una idea collonuda, Dolors. 

 

 

DOLORS 

(amb expressió d’incredulitat) 

De veritat? 

 

MANEL 

Que sí. Bueno, no em fa especial il·lusió anar amb el 
cap de fava del teu cunyat i el friki, però quin 
remei... 

 

DOLORS 

I no et molesta que no te n’hagi dit res? 

 

MANEL 

No importa això, Dolors. Sé que no has fet pel meu bé. 
Jo ara el que necessito és follar amb la... vull dir, 
parlar amb la psicòloga perquè em tregui aquest cony 
d’obsessió amb el sexe que tinc al cap tot el dia. 

 

DOLORS 

No m’ho puc creure! Quina il·lusió! 

 

La Dolors s’aixeca i abraça el seu marit. En Manel, mentre la Dolors 
l’abraça, posa cara maliciosa, d’haver-se sortit amb la seva. 
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6.2. INT. Dormitori Manel i Dolors – NIT 

 

En Manel i la Dolors estan dormint al llit. La Dolors es desperta i 
escolta com en Manel està tenint un somni eròtic. 

 

MANEL 

(amb veu adormida) 

Que bé... oh sí, així. No paris... 

 

DOLORS 

Manel? 

 

FÈLIX 

Oh Raquel... 

 

MONTSE 

Manel! 

 

En Manel es desperta de cop i obre el llum de la tauleta. 

 

MANEL 

Eh? Ai Raquel, dic... Dolors, què passa? 

 

DOLORS 

Com que Raquel? Qui és aquesta? 

 

En Manel mira el despertador. 

 

MANEL 

No ho sé Dolors, estava tenint un malson. Va, mira 
l’hora que és! Ves a dormir. 

 

La Dolors i en Manel es tornen a estirar per dormir. En Manel apaga el 
llum. En Manel i la Dolors estan estirats uns segons. La Dolors es torna 
a aixecar. 

 

DOLORS 

Manel? 

 

MANEL 

Què passa ara, per l’amor de Déu? 
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DOLORS 

Que et fa res que t’acompanyi demà al psicòleg? 

 

En Manel s’incorpora d’un bot amb cara d’espant i torna a obrir el llum. 

 

MANEL 

(amb veu nerviosa) 

Com? No dona! No cal, si ja hi vaig amb en Fèlix i el 
friki. No pateixis. A més, segur que tens un munt de 
feina a fer aquí a casa. 

 

DOLORS 

Però em fa il·lusió acompanyar-te.  

 

MANEL 

Que no cal, de veritat. Va, a dormir que és tard, 
collons. 

 

En Manel es torna a estirar. La Dolors fa una mirada matadora al seu 
marit. Després d’uns segons, en Manel nota la mirada i es torna a 
aixecar. 

 

MANEL 

D’acord, d’acord. Acompanya’m demà al cony de psicòleg. 
Què? Contenta? Doncs au! A dormir! 

 

DOLORS 

Sí. 

 

La Dolors fa cara d’haver-se sortit amb la seva i es torna a estirar. 

 

MANEL 

Veuràs demà per aixecar-me... 

 

En Manel torna a tancar el llum i es posa a dormir. 
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“7. Comença la teràpia”  

 

7. INT. Sala de teràpia – DIA 

 

En Fèlix està assegut en silenci a la cadira de l’esquerra de la Raquel. 
Es creuen la mirada, la Raquel li somriu i en Fèlix li torna el somriure 
forçadament. En Fèlix es mira el rellotge i es mou a la cadira nerviós. 
En Manel i la Dolors entren a la consulta. 

 

RAQUEL 

Home Manel, ja pensava que no vindries. 

 

MANEL 

És la meva dona, que ha insistit en venir i... 

 

La Dolors interromp en Manel i s’acosta a la Raquel i li dóna la mà. 

 

DOLORS 

Hola, sóc la Dolors. La dona d’en Manel. 

 

RAQUEL 

Encantada de conèixer-te, Dolors. Jo sóc la Raquel 
Vinyals. 

 

La Dolors mira al Manel amb cara de pomes agres. 

 

DOLORS 

(amb to sorprès i mirant al Manel amb suspicàcia) 

Ah, Raquel? 

 

En Manel mira la seva dona amb cara de sorpresa. 

 

MANEL 

Raquel es deia? Carai, doncs no me’n recordava pas, carinyo. 

 

DOLORS 

(amb to irònic) 

Ah, no? 

 

La Raquel somriu incòmodament. La Dolors, mentre s’aparta de la 
psicòloga, li dedica una mirada freda. 
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MANEL 

Bueno, ara que ja ens coneixem tots ja pots tornar cap 
a casa, eh. Que aquesta noia cobra per hores i l’estem 
fent perdre el temps. 

 

RAQUEL 

No pateixis Dolors, en Manel està en bones mans. 

 

DOLORS 

(amb to irònic) 

Sí, segur que sí. No en tinc cap dubte. 

 

La Dolors torna a mirar el seu marit amb cara d’estar emprenyada. 

 

DOLORS 

(aixecant la veu) 

Ets un... ets un... Ja parlarem després tu i jo. 

 

La Dolors marxa emprenyada i tanca la porta amb un cop molt fort. La 
Raquel es mira l’escena de la Dolors amb cara de no entendre res. 

En Manel es gira i s’acosta i s’asseu a la cadira de la dreta de la 
psicòloga. 

 

RAQUEL 

Vols dir que la teva dona no necessita fer teràpia? 

 

MANEL 

Doncs imagina’t jo, que l’he d’aguantar cada dia. Tu 
comença per mi. 

 

L’Àngel entra de cop a la consulta precipitadament. Va vestit amb 
americana, camisa i corbata. Va pentinat amb el cabell enrere i 
engominat, com si anés a un casament. Porta una ram de roses a la mà. 

 

ÀNGEL 

(cridant) 

Un moment!!! 

 

L’Àngel s’atura un moment per tornar a recuperar la respiració, està 
esbufegant. Els altres tres se’l miren amb cara de sorpresa. Quan 
recupera la respiració s’aixeca, es pentina i camina amb mirada seductora 
cap a la Raquel. S’agenolla i li dóna el ram de roses. 
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ÀNGEL 

No pateixis princesa, el teu Àngel ja ha arribat. Té, 
un ram de roses per una bella flor. 

 

La Raquel agafa el ram de roses i no sap quina cara posar. En Manel agafa 
pel coll de la camisa a l’Àngel i el fa seure a la cadira. 

 

MANEL 

(amb to agressiu) 

Vols deixar de dir collonades d’una vegada cap de suro! 

  

RAQUEL 

(amb to crispat) 

Podem començar d’una vegada? 

 

Els tres homes fan que sí amb el cap. 

 

RAQUEL 

Molt bé. Entenc que si esteu aquí és perquè heu accedit 
per pròpia voluntat a participar en la teràpia, oi? 

 

MANEL 

Correcte. 

 

En Fèlix es mira la psicòloga, baixa el cap distret i no respon. La 
Raquel es dóna compte que en Fèlix encara no ha obert la boca. 

 

RAQUEL 

Fèlix, estàs bé? 

 

FÈLIX 

(torna en sí) 

 

Com? Ah sí, sí. Perdó. Continua. 

 

RAQUEL 

No has obert la boca des que has arribat. Estem aquí 
perquè parleu vosaltres, perquè us obriu i us 
despulleu...  
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En Manel i l’Àngel comencen a descordar-se la camisa. La Raquel els 
fulmina amb la mirada i tornen a cordar-se la camisa amb cara de 
decepció. 

 

RAQUEL 

(amb un to sec) 

...emocionalment. 

 

La Raquel torna a mirar al Fèlix. 

 

RAQUEL 

No hi ha res que vulguis compartir amb tots nosaltres? 
Va, no tinguis por. 

 

En Fèlix es mira l’Àngel i en Manel amb cara de incomoditat. 

 

FÈLIX 

La veritat és que no tinc res a... 

 

En Manel dóna una palmada molt forta a l’esquena del Fèlix. 

 

MANEL 

(aixecant la veu) 

Vaaa! No t’ha dit que t’obris?! Doncs vinga, comença! 

 

En Fèlix es toca l’esquena amb cara de dolor. Es col·loca bé a la cadira, 
agafa aire pel nas amb els ulls tancats i fa un llarg sospir. Obre els 
ulls amb mirada decidida.   

 

 

“8. En Fèlix descobreix un món”  

 

 8.1. INT. Sala Fèlix i Montse – DIA 

 

La Dolors està asseguda al sofà mentre la Montse escombra la sala. 

 

DOLORS 

(amb to indignat) 

I llavors el sento que diu: Raquel... oh sí... 
Raquel... I quan el desperto té els nassos de dir-me 
que no és ningú la Raquel aquesta. Tu pots creure? 
Aquest home es pensa que em mamo el dit! 
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MONTSE 

No sé de què t’estranyes tant... Si ja ho saps que en 
Manel només pensa amb la cigala. 

 

DOLORS 

(amb to enrabiat) 

Que no, que és culpa d’aquella mala puta... segur que 
fa teràpia per seduir els homes casats i endur-se’ls al 
llit. A tots!!! 

 

MONTSE 

Però què dius dona, no exageris. Que el teu home sigui 
un degenerat mental no vol dir que tots els altres ho 
siguin. 

 

DOLORS 

Ah, no? I per què et creus que el Fèlix també ha 
acceptat tant ràpid fer teràpia amb aquesta fresca, eh?  

 

La Montse riu del comentari de la Dolors. 

 

MONTSE 

El Fèlix? Però si està empipat com una mona perquè 
l’obligo a anar-hi. 

 

DOLORS 

Sí, sí... Tu espera’t. Que m’he fixa’t com la miraven 
tots. 

 

La Montse deixa l’escombra, s’acosta al sofà i s’asseu al costat de la 
Dolors. 

 

MONTSE 

Com la miraven? 

 

DOLORS 

Com si l’estiguessin despullant amb la mirada. Eren... 
“Los Hombres con Rayos X en los ojos”. 

 

La Montse es torna a aixecar. 
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MONTSE 

(amb to indignat) 

Au va! No diguis tonteries. El meu Fèlix seria incapaç 
de fer-me una cosa així. A més, ja el coneixes. És un 
home sense iniciativa, paradet... 

 

En Fèlix obre la porta i entra al pis amb un somriure d’orella a orella. 
Deixa la jaqueta a l’entrada i s’acosta al sofà. 

 

FÈLIX 

Montseee! Tinc una gana. Montse! Què fem per sopar? Va, 
que avui el preparo jo, què vols que et faci? 

 

En Fèlix dóna un petó a la galta a la Montse i un altre a la Dolors.  

 

FÈLIX 

Homeee, però si és la meva cunyada preferida! Que et 
vols quedar a sopar? 

 

DOLORS 

No, si jo ja me... 

 

En Fèlix se’n va a la cuina. La Montse i la Dolors al·lucinen amb el 
comportament tan animat del Fèlix. En Fèlix segueix parlant des de la 
cuina. 

 

FÈLIX (OFF) 

(amb veu animada) 

A veure què tenim... Ah mira, puc fer-te una truita de 
patates. O no, millor un magret d’ànec amb risotto. 
Montse! On és la olla fonda? Montse?! 

 

MONTSE 

  (amb to sorprès) 

Però si no ha cuinat mai. Quina mosca li ha picat a 
 aquest home ara? 

 

La Dolors dóna dos cops a la cuixa de la Montse i s’aixeca. El Fèlix 
segueix parlant de fons sense escoltar el que està dient. 

 

DOLORS 

(amb to de resignació) 

Ho veus dona, tots els homes són iguals. Quan veuen una 
noia jove i amb el cul apretat, perden el món de vista 
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i es transformen. Montse, assumeix-ho. El Fèlix ja no 
és el teu Fèlix. Ja no és teu. 

 

La Montse es queda amb cara de preocupació. La Dolors es posa la jaqueta, 
obre la porta i marxa. En Fèlix surt de la cuina i agafa de la mà a la 
Montse i l’estira. 

 

FÈLIX 

...és igual, no la he trobat. Va, agafa la jaqueta que 
anirem a sopar fora. On et ve de gust anar? Calla ja 
sé, et portaré al tailandès aquell que t’agrada tant. 
Va, som-hi. 

 

La Montse s’atura de cop i es deslliura del Fèlix. 

 

MONTSE 

Però es pot saber què et passa?  

 

FÈLIX 

(amb to excitat d’emoció) 

Ai, Montse! Tenies raó! Això de la teràpia és la 
hòstia! Ha sigut seure’m allà, i començar a obrir-me 
i... a despullar-me... 

 

La Montse obre els ulls com dos plats. 

 

MONTSE 

  (amb to alterat) 

A despullar-te?! 

 

FÈLIX 

Sí, i la Raquel m’ha ajudat a expulsar-ho tot! 

 

La Montse torna a obrir els ulls com a plats. 

 

MONTSE 

(amb to alterat) 

A expulsar-ho tot?! 

 

FÈLIX 

Sí Montse! Ho he tret tot, tot, tot. Quan he començat 
no podia parar de treure-ho! Uaaah! Em sento tan 
alliberat! 
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La Montse torna a obrir els ulls com a plats, li endinya una bufetada al 
Fèlix i es tanca emprenyada a l’habitació. En Fèlix es queda amb un pam 
de nas, i amb la mà a la cara, amb expressió de no entendre res. 

 

FÈLIX 

Però què he dit? 

 

(el·lipsis de temps) 

 

 

8.2. INT. Dormitori Fèlix i Montse – DIA 

 

La Montse està estirada al llit dormint sola. 

 

8.3. INT. Sala Fèlix i Montse – DIA 

 

En Fèlix està estirat al sofà mal tapat amb una manta i amb els peus 
sobresortint. Es mou incòmode sense trobar la bona posició per dormir. Es 
clava una cosa a l’esquena, és el comandament a distància de la tele. En 
Fèlix posa cara de desànim. 

 

 

“9. Units per la teràpia”  

 

 9.1. INT. Bar Manolo – DIA 

 

En Fèlix està assegut al bar amb cara de pomes agres, prenent una canya. 
En Manel està netejant i assecant uns gots darrera la barra. 

 

MANEL 

Collons cunyao! Canvia aquesta cara que m’espantaràs a 
tota la clientela. 

 

FÈLIX 

Ara la Montse es pensa que vaig a fer teràpia perquè 
m’agrada la doctora Vinyals... 

 

MANEL 

És que amb aquell parell de melons en oferta a qui no 
li ha d’agradar. 
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FÈLIX 

(amb to indignat) 

Però que jo no sóc com tu i el degenerat de l’Àngel. Jo 
necessito la teràpia Manel, he descobert que necessito 
expulsar de dins tot allò que em bloqueja. 

 

MANEL 

Va, deixa’t d’hòsties, m’estàs dient que tu no...? 

 

En Manel fa un gest sexual per donar a entendre al Fèlix si es tiraria a 
la Raquel. 

 

FÈLIX 

Que no! Que jo m’estimo la Montse. 

 

MANEL 

I què té a veure això? Cony, jo m’estimo la meva dona 
també. Però si la doctora Miss Tetas Universo vol que 
li facin un favor, aquí estarà en Manel Rocamora per 
posar-la mirant cap a Zamora. Això és teràpia també. 

 

FÈLIX 

(amb to sorprès) 

Teràpia? 

 

MANEL 

Clar, teràpia de descàrrega. 

 

FÈLIX 

De descàrrega? 

 

En Manel fa un gest amb la mà com si es masturbés al damunt d’en Fèlix. 

 

MANEL 

(amb gest sexual) 

Oh sí, Manel, dóna-m’ho tot!! 

 

FÈLIX 

(amb to de resignació) 

Deixa-ho estar... Amb tu és impossible parlar en serio. 
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MANEL 

Va cunyao!! No t’enfadis home, que ens ho passarem de 
puta mare! I a més podràs expulsar tota aquesta 
tonteria que et podreix per dintre o no sé què hòsties. 

 

FÈLIX 

Que em bloqueja. 

 

MANEL 

Sí sí, lo que sigui. Si a mi em passa igual. Tinc una 
cosa aquí dins que noto que l’he de treure. 

 

En Manel es toca s’assenyala amb les mans a si mateix. 

 

FÈLIX 

(amb to d’incredulitat) 

De veritat? 

 

MANEL 

(amb to poètic) 

Sí, necessito un company en aquest viatge per trobar-me 
a mi mateix... 

 

FÈLIX 

(amb to sorprès) 

Carai Manel, no m’esperava que fossis tan sensible en 
el fons... Veig que en el fons també m’entens... 

 

En Manel surt de la barra i posa un braç en l’espatlla del Fèlix. 

 

MANEL 

(amb to decidit) 

Va, anem de putes aquesta nit? Així també descarreguem 
una altre cosa. Convido jo. 

 

En Fèlix fa un gest amb les celles de circumstància. 

 

FÈLIX 

Mare de Déu, el que m’espera... 

 


