


PRESENTACIÓN
Na presente MASTERCLASS, o alumno adquirirá un coñecemento xeral 
sobre o que é un guión audiovisual, abranguendo tanto a súa modali-
dade televisiva, como cinematográfica. Ademais, darase unha visión 
xeral sobre as formas de produción existentes na industria audiovisual 
española, facendo especial fincapé nas series de televisión e no cine.

Técnicas de escritura, consellos de redacción, problemas comúns dos 
guións tanto de longametraxe coma de curtametraxe, formas de escri-
bir as series de televisión ou como optimizar o traballo dun guionista... 
son algúns dos temas a tratar.

O feito de que o profesor sexa un profesional en activo, guionista de 
series populares ou creador e xefe de guionistas de "Bandolera", fai 
que os alumnos poidan coñecer de primeira man cal é o traballo diario 
ao que debe enfrontarse un guionista, ben escribindo unha película, 
ben no estudio dun programa de TV en directo ou coordinando un 
equipo de guionistas nunha serie diaria.

Na actualidade, Calero é o director argumental e coordinador de guión 
da exitosa serie diaria "Amar es para siempre".

O alumno poderá, de primeira man, coñecer cal é o labor dun xefe de 
guionistas, que está á fronte dun equipo de 12 escritores.

Ademais, o profesor explicará como traballou cos actores e cos produ-
tores no desenvolvemento das súas dúas películas, "Carne Cruda" e 
"Blockbuster", e como prepara agora a súa seguinte película "Botas de 
Barro", que se rodará en outono de 2015 en Andalucía e na que Calero 
é guionista e co-produtor.
Todo iso permite que o alumno coñeza algúns pormenores da produ-
ción dun filme e como un guionista e/ou director debe desenvolverse 
na actual industria audiovisual.

O curso está especialmente indicado a actores, guionistas, realizado-
res, curtametraxistas, profesionais ou non, que queiran coñecer o tra-
ballo diario dun guionista e director en activo, que traballa para as prin-
cipais cadeas do país.



3 horas

O PROGRAMA

DURACIÓN
40 persoas max.Número de prazas

Que é un guion? O punto de partida.
Deseño de personaxes. O paradigma.
Fases na redacción dun guión.
O labor do coordinador de guión nunha serie de televisión.
Diferenzas entre escaletistas, argumentistas e dialoguistas.
Que é unha biblia?
Que fai o creador dunha serie? Como nace unha serie? "O caso Bandole-
ra"
Éxitos e fracasos dende o punto de vista do guión.
Que pasa coas tv-movies?
Como vender un guión? "A miña primeira vez"
Por que moitos guionistas rematan dirixindo e moitos directores 
acaban escribindo con nefastos resultados en ambos os dous casos?
Para que serve un produtor en España?
O traballo cos actores.
O guión na publicidade.



Nacido en Alcoy en 1976. 
Licenciado en Dereito pola 
Universidade de Alicante. 
Traballa como guionista de 
programas e series de tele-
visión ("Ana y los siete" 
TVE, "Grand Prix" TVE, "Los 
Más... " Antena 3TV, "El 
diario de Patricia" Antena 
3TV, "Territorio Cham-

pions" Antena 3TV, "El mundo de Chema" CUATRO...). Foi un dos crea-
dores e coordinador de guión da serie "L'Alqueria Blanca" (Canal 9)

En cine, é autor do argumento da película " Miguel & William" (2006. Di-
rección Inés París).

No terreo das tv-movies, foi o autor do guión de "Mobbing" (2005. Di-
rección Sonia Sánchez)

Forma parte durante 3 tempadas do equipo de guionistas da serie de 
TVE "Amar en tiempos revueltos". É guionista dun capítulo de "Cuénta-
me un cuento: Blancanieves" (EyeWorks/Cuatro Cabezas, Antena 3TV) e 
de "Códice" (tv-movie, Ficción Producciones TVGA)

É creador e coordinador de guión da serie "Bandolera" (Diagonal TV, 
Antena 3. 2 anos en emisión ininterrompida). Coordinador de guion da 
serie diaria "Gran Reserva. El Origen" (Bambú, TVE)

Na actualidade, é director argumental e xefe de guionistas da serie 
"Amar es para siempre" (DiagonalTV, Antena 3)

A súa primeira película como director é "Carne Cruda" (Con Canco Ro-
dríguez. Festival Cine Alicante. "Premio Mellores Efectos Especiais" Fes-
tival Fantástico de Estepona. Festival Sitges. Festival Cine Zaragoza. 
Festival Cine Fantástico Fantaspoa - Brasil. Festival Weekend of Fear - 
Alemaña. Bos Aires Rojo Sangre - Arxentina. Montevideo Fantástico - 
Uruguai. Estreada en cines en novembro 2011)

TIRSO CALERO



É co-produtor e guionista da película "Botas de Barro" (Artimagen. Di-
rección Pilar Távora. Rodaxe verán 2015). É guionista de "Yerma" (Irca-
nia. Dirección Emilio Barrachina. Rodaxe outono 2015). É guionista, a 
partir da súa propia obra teatral, de "Love Room" (Futura Films. Rodaxe 
outubro 2016), que el mesmo dirixe, con Marta Hazas como protago-
nista.

Ademais, escribiu e dirixiu teatro e tamén impartiu clases e talleres de 
guin en diferentes festivais e escolas de cine e televisión.

TIRSO CALERO
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