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Introducció

L'univers de la narració abraça tot allò que podem comprendre. Des que l'ésser

humà es pot considerar com a tal, la seva forma bàsica de transmissió del

coneixement ha estat la narració. Els avenços tècnics, cada vegada més ràpids i

notables, no han fet sinó obrir portes (i de vegades provocar crisis importants)

a l'acte de la narració. El llenguatge verbal i el pensament visual, associat a la

imatge manufacturada o tecnològica, han anat de la mà al llarg del segle XX, i

en una convergència que, sens dubte, es perllongarà durant aquest segle que

hem encetat per a crear noves formes de narració amb diferents i cada cop

més sofisticats propòsits cognitius, educatius o simplement lúdics. Per tant,

els anomenats mitjans audiovisuals ocupen un lloc central en la cultura de la

narració contemporània.

Els materials que componen aquesta assignatura han estat plantejats com una

guia de viatge per aquests camins frondosos de la narració. El punt de partida

conceptual és, com hem insinuat, que les estructures narratives estan pertot

arreu i en tots els àmbits de la cultura i el coneixement. La tècnica no ha fet

més que estendre els límits possibles del fet d'explicar històries.

Establir una teoria de la narració és relativament senzill; malgrat les seves com-

plexitats conceptuals, a les quals s'ha pretès atendre en tota la seva magnitud,

la narració en si mateixa té, com a acte i producte d'aquest acte, pocs secrets.

Allà on hi hagi algú interessat en "explicar una història" hi haurà un narrador,

i la conseqüència d'aquesta voluntat podrà ser definida com a "narració"; allà

on hi hagi algú interessat en "escoltar la història" que aquest narrador té per a

explicar hi haurà un narratari que tancarà el cercle de la interpretació, el bu-

cle pragmàtic de la comunicació. Quan aquesta comunicació es produeix en

suports de comunicació de masses, la teoria distingeix entre l'autor i el lector

real, i els "éssers de paper" que es donen cita en el text; distingeix també les

veus i els punts de vista que aquest narrador construeix amb diferents finali-

tats, com també les estratègies manipulatives que l'autor estableix per gene-

rar uns efectes determinats en l'acte de narrar i en els productes. No cal dir

que el coneixement d'aquestes qüestions teòriques no és imprescindible per al

narrador intuïtiu que ha abundat en el panorama cultural; l'objecte d'aquest

coneixement no és un altre que ampliar el que sabem de la cultura i de les

seves formes de transmissió.

Una vegada l'estudiant hagi entrat en contacte amb problemes teòrics que nei-

xen de les possibilitats múltiples i canviants de la narració en general, prenent

com a punt de partida la forma que ha ocupat un major fragment de la histò-

ria de la cultura humana, és a dir, la literària, en aquesta assignatura es pretén

analitzar les conseqüències que té la unió de la teoria narratològica amb la

indagació sobre el discurs de la imatge. Per a això, en els mòduls "Del discurs
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narratiu a la narrativa audiovisual" i "La narració cinematogràfica" s'introdueix

el concepte de narrativa audiovisual i s'analitzen els modes que la narració ha

anat desenvolupant en el camp de la imatge, per mitjà, com no podia ser d'una

altra manera, del cinema, convertit en nou mitjà institucional del segle XX.

Aquí el debat es planteja també en termes estètics i fins i tot ontològics –en

altres assignatures l'estudiant podrà aprofundir en el "llenguatge de la imatge"

i la manera en què aquesta imatge proposa un tipus de coneixement diferent

del del llenguatge verbal.

Al llarg d'aquests tres primers mòduls plana la certesa que, tot i que la seva

presència i funció hi han estat des de sempre, la narració, i més encara "allò

que s'entén per narració" és fruit d'una evolució històrica els límits de la qual

són al mateix temps socials i culturals.

En el mòdul "Noves formes en la narració audiovisual" es planteja l'estudi del

que hem anomenat "variacions i declivis" de la narració. Una vegada ferit mor-

talment el model cultural del cinema clàssic i la seva forma característica de

narració, apareixen noves maneres de narrar en les quals la narració en si ma-

teixa és precisament el menys important. Mitjans contemporanis que s'han

instal·lat definitivament en la cultura, com la televisió, que ens acompanya

des de ja fa més de mig segle, o l'ordinador, han canviat la nostra manera

d'explicar i sobretot de rebre històries.

Aquests materials pretenen familiaritzar l'estudiant amb les diferents tradici-

ons de l'estudi de la narració. Allà on les certeses s'acaben, s'obren interrogants.

Com en totes les altres disciplines del coneixement, en l'estudi de les formes

que els éssers humans triem per explicar-nos històries els uns als altres, és més

important detectar a temps les preguntes que no pas tenir massa clares les res-

postes.
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Objectius

1. Conèixer els diferents enfocaments conceptuals de l'estudi de la narració

en general i de la narració audiovisual en particular.

2. Aprendre a avaluar les oportunitats que suposa per als consumidors i pro-

ductors de mitjans de comunicació un coneixement profund de la narra-

ció.

3. Repensar la narració en el context dels mitjans de comunicació tradicio-

nals.

4. Reflexionar sobre les oportunitats que els nous mitjans ofereixen en el

camp de la narració.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El relat i la narració
Jordi Sánchez Navarro i Lola Lapaz Castillo

1. La narració

2. La construcció del text narratiu

3. La diegesi i els eixos de la narració

Mòdul didàctic 2
Del discurs narratiu a la narrativa audiovisual
Jordi Sánchez Navarro i Elisabet Cabeza Gutés

1. Anàlisi del relat

2. La narrativa audiovisual

Mòdul didàctic 3
La narració cinematogràfica
Jordi Sánchez Navarro i Elisabet Cabeza Gutés

1. Narració i comunicació narrativa en el cinema

2. Els modes històrics de la narració cinematogràfica

Mòdul didàctic 4
Noves formes en la narració audiovisual
Jordi Sánchez Navarro i Lola Lapaz Castillo

1. La narració televisiva

2. L'ocàs de la narració: "cinema de l'excés", videoclips i espots

3. Més enllà de la narrativa audiovisual: relat i interactivitat
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