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21h lectives preu: 270 euros
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Curs 100% presencial
Aquest curs es realitzarà de 
manera presencial, complint 
amb totes les mesures de se-
guretat: higienització i des-
infecció de l’espai, ventilació, 
control de la temperatura, 
grups reduïts d’alumnes, 
distància de seguretat a l’au-
la i ús de mascareta.

CURS 
DE DIÀLEGS
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Descripció
Per escriure diàlegs dramà-
tics s’han de seguir unes 
normes específiques i dife-
rents a les d’altres discipli-
nes literàries. I és que quan 
escrivim diàlegs no ho fem 
perquè allò sigui llegit per un 
lector o lectora, sinó perquè 
sigui interpretat per un ac-
tor o actriu i que soni natural, 
espontani i coherent amb el 
personatge que aquests in-
terpreten. 

En aquest Curs de Diàlegs 
s’analitzen els diàlegs escrits 
per grans mestres d’aquest 
art. I, sobretot, es fan exerci-
cis pràctics sobre una peça 
de creació pròpia amb l’ob-
jectiu d’aplicar i interioritzar 
les eines apreses al llarg del 
curs.  

A qui va adreçat
El Curs de Diàlegs és un curs 
per totes aquelles persones 
que vulguin millorar les tècni-
ques d’escriptura de diàlegs 
en projectes de ficció de tot 
tipus: des de projectes audio-

visuals com curtmetratges, 
llargmetratges o sèries, a al-
tres formats com la novel·la, 
els contes, el còmic o el teatre.

Metodología
L’objectiu del curs és que tots 
els alumnes escriguin una 
peça breu on el pes recaigui 
en els diàlegs. Aquesta peça 
pot ser una història tancada o 
bé un fragment d’un projecte 
de gran envergadura. Si els 
alumnes tenen projectes pro-
pis en procés de desenvolu-
pament, els exercicis pràctics 
del curs poden ser sobre els 
seus projectes. La dinàmica 
de les classes compagina una 
part teòrica i d’anàlisi amb 
exercicis d’escriptura i les co-
rreccions pertinents. 
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4. El subtext
•	 La importància de tot allò que no es diu. 
•	 La teoria de l’iceberg. 
•	 Com posar subtext en els nostres 

diàlegs.  
•	 Insinuacions i dobles sentits. 

 
5. Aprendre dels errors 
•	 Anàlisi de les trampes on caiem sovint  

a l’hora de dialogar i com evitar-les. 
•	 Els diàlegs banals. Els diàlegs explícits. 

Els diàlegs excessivament literaris. 
•	 L’excés d’informació. 
•	 No explicar tot allò que podem veure. 

1. Introducció
•	 El diàleg dramàtic: una estilització  

de les parles d’un lloc i un moment  
determinat. 

•	 Funció dels diàlegs en els guions  
audiovisuals. 

•	 Escoltar i observar el nostre entorn  
per aprendre a dialogar de forma  
orgànica. 

2. Una veu per cada personatge
•	 L’eina per mostrar els desitjos, els  

temors i l’ànima dels nostres personatges. 
•	 Com fer que cada personatge s’expressi 

d’una forma única.
•	 Com més bé els coneguem, millor els 

podrem fer parlar. 
•	 El diàleg com a acció. 

3. Tipus de diàlegs
•	 El diàleg, la música dels guions. 
•	 El diàleg dramàtic.
•	 El diàleg de comèdia. Ritme i gags. 
•	 El monòleg. Característiques i tipus.
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