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La situació que vivim ha donat ales 
a noves formes de creativitat que co-
mencen a anar més enllà d’un vídeo 
gravat o un concert al balcó. Neixen 

les primeres ‘sèries del confinament’, 
com és el de ‘Jo també em quedo a 
casa’, de TV3, amb guió de l’osonenca 
Blanca Bardagil. També des de Ripoll 

arriba la sèrie ‘El confinament de la 
Montserrat i companyia’, en aquest 
cas difosa per WhatsApp i creada per 
l’escriptora Carme Porcel. 

Blanca Bardagil crea els guions de   
la ‘sèrie del confinament’ de TV3
‘Jo em quedo a casa’ consta de 10 capítols que s’emeten cada tarda i s’ha creat en temps rècord

Vic / Barcelona

Jordi Vilarrodà

La primera sèrie televisiva 
del confinament s’estrenava 
aquest dimecres a TV3. Jo 
em quedo a casa s’ha gestat 
en un temps rècord, a partir 
dels guions creats per l’actor 
i director Sergi Cervera i la 
dramaturga Blanca Bardagil, 
de Vic, i s’està emetent de 
moment en 10 capítols de 15 
minuts de durada cada un 
que imaginen la situació de 
diverses persones que estan 
tancades a casa. 

Tot just dimarts de la 
setmana passada, el projec-
te presentat per Cervera 
i Bardagil a Televisió de 
Catalunya rebia llum verda 
per tirar endavant. “Durant 
una setmana no hem fet res 
més, les hores del confina-
ment se m’han fet curtes en 
el meu cas”, explica la drama-
turga. Tot, evidentment, des 
de casa: la bíblia de la sèrie, 
escaletes i guions de cada 
capítol. Després hi havia el 
procés de rodatge i edició. 
“Quan veia el primer capítol 
em semblava impossible que 
s’hagués pogut fer tot això 
tan de pressa”. Els vuit actors 
que hi han participat van ser 
filmats a casa seva respectant 
tots els protocols de segure-
tat. 
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Els actors i actrius protagonistes de ‘Jo em quedo a casa’, de Blanca Bardagil i Sergi Cervera (a dalt, a l’esquerra)

Ripoll

Jordi Remolins

Montserrat Ripoll i el seu 
marit, Antonio, estan confi-
nats, com la gran majoria de 
la població, durant aquestes 
setmanes. És un matrimoni 
d’una catalana i un home que 
va venir del pueblo i que ara 
troba a faltar el costum de 
poder sortir al bar per socia-
litzar-se. La coincidència amb 
l’arribada de la primavera, la 
situació similar que pateixen 
germans i cunyats, la mare, la 
família política, les filles o la 
necessitat de tenyir-se sense 
poder anar a la perruqueria 
són alguns dels arguments 

La professora i escriptora Carme Porcel crea una ficció en aquesta xarxa

Des de Ripoll, sèrie per WhatsApp

sobre els quals Carme Porcel, 
escriptora i professora de 
l’IES Abat Oliba de Ripoll, ha 
guionitzat, dirigit i protago-
nitzat una sèrie que pretén 
ser pionera no només en la 
seva temàtica sinó també en 
la transmissió a través de 
WhatsApp.

El confinament de la 
Montserrat i companyia és 
el nom d’aquesta sèrie de la 
qual ja s’han tancat els 12 
capítols de la primera tem-
porada, però de la qual “ja 
tinc material com a mínim 
per a sis més d’una segona”, 
indica la seva autora. La ini-
ciativa va sorgir de la matei-
xa escriptora i de Raimon 

Amaro, que a la sèrie fa el 
paper del seu marit, Antonio. 
Tots dos tenen experiència 
en l’escena teatral local i han 
trobat la complicitat tant de 
companys de l’institut Abat 
Oliba, del Ripollès i d’Oso-
na, així com d’altres actors 
ripollesos. Cadascú des de 
casa seva ha fet la seva inter-
pretació dels personatges. Es 
tracta d’un treball que Porcel 
defineix com a “cooperatiu 
des de casa” i on ella amb el 
suport d’Amaro i d’Isabel 
Miguélez se’n cuida també 
de la producció dels capítols 
i el contacte amb la resta 
d’actors, que de moment ja 
sumen 25 persones.

Per ara la sèrie “està cor-
rent com la pólvora”, diu 
Porcel, amb la pretensió 
sobretot de posar una mica 
d’humor a uns dies que a 
part de la població els poden 

resultar especialment com-
plicats. Porcel va debutar 
literàriament l’any passat 
amb el llibre La porta cor-
redissa que donava al jardí i 
altres contes.

Carme Porcel, en el paper de Montserrat Ripoll

El guió havia de partir de 
la premissa òbvia que els 
personatges de la sèrie no 
es poden trobar, encara que 
hi hagi fils de relació que 
els uneixen, i la seva relació 
mútua seria a través de les 
xarxes. Bardagil ha imaginat 
diferents situacions versem-
blants. Per exemple, la d’una 
parella (en Muç i la Marina, 
interpretats pel mateix Sergi 
Cervera i Mar Ulldemolins) 
que està en procés de sepa-
ració i el confinament arriba 
quan encara no havien deixat 
de viure junts. “Compartei-

dagil han recorregut a casos 
reals i propers, de persones 
que coneixen. “I la realitat 
segur que supera la ficció”.

El petit miracle d’aixecar 
la sèrie en tan pocs dies ha 
estat possible “per la impli-
cació de tot l’equip”, diu Bar-
dagil, molt activa des que va 
començar la crisi del corona-
virus. Fa pocs dies, va ser de 
les primeres creadores a afe-
gir-se a la iniciativa impulsa-
da per Jordi Casanova d’es-
criure petits monòlegs amb 
l’etiqueta #coronavirusplays 
i penjar-los a la xarxa perquè 
algun actor o actriu els inter-
pretés (vegeu EL 9 NOU del 
20 de març). El dia que els 
van comunicar que la sèrie Jo 
em quedo a casa podia tirar 
endavant, a Bardagil li aca-

baven de dir que una escola 
de teatre on feia classes 
suspenia el curs. “A l’acabar 
em vaig trobar les trucades 
perdudes d’en Sergi per dir 
que TV3 hi havia donat llum 
verda”. És la muntanya russa 
d’emocions que molta gent 
experimenta aquests dies. 

De moment, els guionis-
tes de Jo em quedo a casa no 
saben si aquesta experiència 
tindrà continuïtat a banda 
dels capítols ja pactats. En 
tot cas, l’estrena va anar 
acompanyada de l’èxit: un 
16,7% de share el primer dia 
i programa líder de la tarda 
a TV3. 

“Semblava 
impossible que 
s’hagués fet en 
una setmana”

xen un dúplex, i se’l partei-
xen: un a dalt i l’altre a baix”. 
També hi ha una parella que 
fa poc que ha començat una 
relació i el canvi els agafa 
separats, un d’ells a casa els 
pares. Són en Riqui i la Sara 
(Dafnis Balduz i Mariona 
Ribas). I una parella de you-
tubers que creen continguts 
per ajudar la gent a passar 
el tancament, la Gal·la i en 
Martí (Diana Roig i Bernat 
Mestre). “Són parella en la 
vida real i en aquest cas els 
hem pogut gravar junts”. Per 
inspirar-se, Cervera i Bar-Blanca Bardagil


