GUIÓ TÈCNIC
A partir del guió literari es pot definir el guió tècnic. El guió tècnic és la transcripció escrita
de les imatges i dels sons tal com apareixeran després a la pantalla. Aquest suposa una
especificació del guió literari i determina exactament com s'han de gravar cada una de les
seqüències de la pel.lícula, determina allò que veurem en pantalla. En el guió tècnic es fa
un desglossament dels plans de cada seqüència, s'especifica el comportament dels actors
i de la càmera, es detallen d'altres elements tècnic (il.luminació, efectes...) i es concreta la
banda sonora en relació amb els diferents plans.
El guió tècnic detalla la narració del guió literari i l'expressa en termes comprensibles per
als equips tècnics i artístics que intervenen en la realització. El guió tècnic és un
instrument de treball a partir del qual es poden preparar els decorats, la fotografia, el
desenvolupament de l'acció dels personatges i també la planificació del rodatge.
La transformació del guió literari en guió tècnic és una tasca pròpia de la direcció de la
pel.lícula. El llenguatge descriptiu del guió literari requereix una traducció a termes
audiovisuals.

Característiques dels guions tècnics
Els sistemes de construcció del guió tècnic són diversos. De fet no és tan important el
format, sinó que s'hi recullin totes les indicacions que cal considerar en el moment de la
planificació, l'execució i el muntatge.
ELS PLANS: Cada una de les seqüències del guió literari s'especificaran amb PLANS. En
el guió tècnic s'han de detallar cada un dels plans que s'hauran de gravar, col.locant-los
correlativament respecte l'ordre d'aparició i numerats.
LOCALITZACIÓ I ELEMENTS TEMPORALS: de cada pla, o si es repeteix, de cada
seqüència s'han de detallar les condicions de rodatge, interior o exterior, i els efectes de
dia o nit.
LA CÀMERA: S'ha de precisar també, amb claredat, la posició de la càmera, l'objectiu
que s'ha d'utilitzar, el punt de vista de la presa, el tipus de pla i d'altres detalls que
conformaran l'enquadrament.
L'ACCIÓ: L'acció que s'ha de desenvolupar en cada un dels plans s'ha de descriure
sintèticament, especificant el moviment intern del personatge en el quadre, i el moviment
extern de la càmera amb els desplaçaments concrets.
BANDA SONORA: La banda sonora s'inclou normalment en una columna a part,
paral.lela a les especificacions del cada un dels plans. En ella s'hi indiquen els
components habituals: els diàlegs, la música i els efectes sonors i ambientals.
Aquí teniu alguns models de guió tècnic, sempre tenint en compte que podríem trobar
moltes altres opcions vàlides.

