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Objectius: ensenyar les tècniques narratives i dialogals emprades per els 
guionistes del sector audiovisual. 
 
Temari: 
 
I.- Naturalesa literaria del guió.- Instrumentalitat del guió audiovisual.- Art i 
normativitat.- Escriptura i imatge.- Les adaptacions literaries (novel.la i teatre).-  
Criteris de qualitat. 
 
II.- Guionista(es) i realitzador.- Guió-estenograma i guió de ferro.- Fases: idea, 
sinopsi, tractament literari, escaleta, guió literari, guió tècnic i story-board.- Escena 
i seqüència.- Escriptura: espontaneitat, reflexió, debat, reescriptura.- Normes d´ 
escriptura del guió tècnic: segmentació o découpage.- El plà de producció.- Drets 
d´autor i Registre de la Propietat Intel.lectual. 
 
III.- La teoria del gèneres aplicada a la producció audiovisual.- Crisi, evolució i 
contaminació dels gèneres.- La serialitat narrativa a la televisió. 
 
IV.- Els personatges.- Les motivacions de la conducta.- Identificació i projecció.- La 
construcció dels personatges.- La biografia dels personatges.- Caracterització.- 
Personatge i acció.- Personatge i diàleg.- Personatge i narració. 
 
V.- El tema, el mite.- Fantasies universals.- El model narratiu de Vladimir Propp.- 
Protagonista individual i protagonista col.lectiu.- Tipologies mitiques. 
 
VI.- Estructura dramàtica.- Argument i construcció dramàtica.- Exposició, nus i 
desenllaç.- Intriga principal i intrigues secundàries.- Els punts de vista narratius.- 
La continuitat narrativa (lleis i gràfics).- La serialitat televisiva.- Antagonismes.- 
Suggerir i mostrar.- El climax.- El final. 
 
VII.- La divisió del coneixement.- Expectatives i anticipació.- Coneixements del 
espectador i coneixements dels personatges.- El relat en primera persona.- Les 



excepcions de la norma i els casos atipics. 
 
VIII.- Narració audiovisual i temporalitat.- Ubiqüitat i pancronisme.- Temps diegètic 
i temps del espectacle.- Elipsis.- Iconització de la temporalitat.- Representació de 
l´espai i representació del temps.- Temps real, compressió del temps i expansió 
del temps.- Discontinuitat i muntatge.- Anacronies: tipologies de flash-backs; 
imatges leit-motiv; zig-zags cronològics. 
 
IX.- La banda sonora.- Cinema, radionovel.la i radioteatre.- Veu, música i efectes.- 
Poètica del só.- El metanarrador: veu en off i veu en primera persona. 
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