
EL GUIÓ LITERARI

Per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció es parteix d'un guió. El guió 
no és res més que el tractament cinematogràfic, tractament audiovisual, de l'argument. 
Hem de transformar allò que succeirà en la història en imatges i sons.

El  guió  literari  és  el  primer  elements  de  treball  de  qualsevol  producció.  Aquests  ens 
explica què succeeix, com és allò que veiem, com se'ns mostra i què podem escoltar. 
Com ja hem esmentat allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt quina 
forma tindrà la narració audiovisual.

El  guió  literari  dona  forma  a  l'argument,  configura  el  contingut  de  la  pel·lícula  i  en 
determina bastant l'estètica. A partir d'aquest es pot començar a organitzar tota la fase de 
preproducció.

El guió literari s'estructura per seqüències, convenientment numerades i col.locades una 
al darrera de l'altre en ordre temporal. A l'inici de cada seqüència s'indica on succeeix 
l'acció, si és un espai interior o exterior i també es pot especificar el moment del dia. De 
cada  seqüència  es  descriu  allò  que  succeeix  i  allò  que  podem  escoltar.  Aquesta 
informació pot presentar-se de diverses formes. De manera genèrica, es fa una distinció 
entre el model nord-americà, que presenta acció i so en una sola columna, i l'europeu, 
que separa en dues columnes la informació referent a la imatge (l'acció, la descripció de 
llocs o personatges) i la referent al so (diàlegs, música, efectes i silenci).

Tot i aquestes especificacions poden ser moltes les formes d'escriptura a través de les 
quals un guió ens expliqui el que succeeix en una història. A vegades les descripcions 
dels plans que anirem veient en la pel.lícula són molt precises. En d'altres es detalla molt 
més l'acció que els personatges desenvolupen o es descriuen les característiques dels 
espais. En tots els casos però, la narració ens ha de permetre imaginar-nos la història en 
imatges i sons. Per veure una mica les formes narratives que s'empren en un guió aquí 
teniu fragments d'alguns guions. Llegiu-los i observeu com, en cada un d'ells, s'explica 
allò que succeeix ja determinant com ho veurem i què és el que sentirem.

 


