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IMPARTIT PER

JOAN THARRATS

↓
Guionista de televisió 

i humorista gràfic

Showrunners Barcelona S.L
C/ d’Igualada 20, Local 1
08012 Barcelona, España
Tel. +349 315 45 741
hola@guiobcn.com

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 RECURSOS 
PSICOLÒGICS I 
CREATIUS
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Descripció
Aquest curs té com a objectiu 
entendre la part psicològica 
i creativa de les tècniques 
de guió per utilitzar-les més 
adequadament contemplant 
la participació del públic.

La part teòrica s’estudia a 
partir de conceptes breus 
aplicables en exemples con-
crets i diversos. Es treballa 
individualment i en equip,  
i es comenten i supervisen  
les pràctiques.

1. Introducció
•	 Concepte de format i de gènere.
•	 Què busquem?
•	 Psicologia i Guió. Un vincle potent.

2. Estratègies diverses
•	 La premissa.
•	 Les tres variables per fer participar  

l’audiència.

3. Estratègies psicològiques de guió
•	 Associacions i creativitat.
•	 L’atenció.
•	 La memòria del públic: El segon acte. 

Efecte primacia i recència.
•	 L’empatia amb els personatges.  

Tipus d’empatia.
•	 Efecte Zeigarnik.
•	 Les expectatives.
•	 La teoria de la ment aplicada al guió.
•	 Estabilitat hedònica i punts forts de guió.
•	 Les lleis de Fitts i Hick adaptades al guió.
•	 L’estupidesa.
•	 La fixació funcional anticreativa.
•	 L’efecte Procust en el guió.
•	 La il·luminació del personatge.
•	 Targets infantils. Psicologia.
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4. Estratègies de guió psicològiques
•	 Detonants i objectius.
•	 Ganxo.
•	 Diferents nivells d’informació.
•	 Anticipacions i plantings.
•	 Juxtaposicions.
•	 La rúbrica.
•	 Obstacles i complicacions.
•	 Elements de ritme i tempo del guió.
•	 La paradoxa en comèdia.
•	 Subobjectiu i canvi d’objectiu.
•	 El subtext i el pla indirecte.
•	 El milking de trama i personatge.
•	 Els Kill Your Darlings.
•	 La ironia dramàtica. Tipus.
•	 Seqüències de descans.
•	 Ítems generals i particulars del monòleg 

per a trames.

5. Consideracions finals
•	 Elements a tenir en compte.
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