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ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: l’assignatura focalitzarà la fase d’estudi en el període que 
transcorre des del final de la Segona Guerra Mundial (1945) fins a l’actualitat. Creiem que és 
en aquesta etapa on la teoría i la crítica cinematogràfica han construït les bases dels seus 
discursos més decisius i determinants. 
El temari farà un recorregut partint de l’apogeu i la immediata, lenta i inexorable decadència 
dels llenguatges clàssics; passarà després per l’emergència dels discursos que significaran 
profunds canvis, la Modernitat; i, finalment, establirà unes pautes d’anàlisi per pensar la 
posterior hegemonia postmoderna. 
Aquests ítems formaran el teixit sobre el qual es dirimiran els continguts: crítica, públics i 
teoria formaran un triangle dins del qual se situarà l’objecte central: el film i el seu consum. 
 
 

OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1) Dotar d’instruments per tal de poder emetre judicis i valoracions dels productes 

cinematogràfics i televisius al nostre abast. 
2) Proporcionar suficients elements per accedir a la capacitació en la tasca d’anàlisi de 

l’objecte audovisual. 
3) Constatar la utliitat de la relació entre imatge, pensament i crítica. 
4) Oferir una panoràmica dels dos camps de la crítica, la periodística i l’acadèmica, tot 

constatant les diferències dels seus plantejaments, les divergències dels seus 
mètodes i l’abast de les seves competències. 

5) Entendre com comprenem els productes dels tres llenguatges - clàssic, modern i 
postmodern -, i d’adquirir criteris d’observació per tal de pensar-los. 

 
 
CONTINGUTS:  
I. PART 
1. LA CRÍTICA DE CINEMA: L’ESTAT  DE LA QÜESTIÓ 

1.1 Tipus de crítica i tipus de crítics. 
1.2 Diferències entre anàlisi i crítica. 
1.3 La crítica com a activitat del procés de recepció de les obres. 
1.4 Les diferències entre crítica periodística i crítica acadèmica. 



CODI ASSIGNATURA   Pàg 2 de 2 
 

 
    

II. PART 
 2. La realitat com a concepte i com a punt de partida. 

2.1 El món i el seu encaix a la pantalla: els contextes. 
2.2 El neorealisme: naixement d’una pràctica i d’una teoria. 
2.3 La modernitat com a conseqüència. 
2.4 La trobada de nous espectadors i de nous crítics. 
 

III. PART 
 3. La crítica en relació a la postmodernitat. 
     3.1 Hollywood : un concepte amb diverses aproximacions. 
     3.2 Negociació i poder en l’interior de les pel·lícules. 
     3.3 La relació entre ideología i els aspectes formals. 
     3.4 L’espectador i la seva relació amb el text. 
       
IV. PART 
4. El New Hollywood i els nous discursos. 
    4.1 Clarificació dels elements. 
    4.2 Les paradoxes de la crítica davant de les noves situacions. 
    4.3 Els lligams entre narració i espectacle. 
    4.4 Nou mil·leni, entreteniment i ideologia. 
V. PART 
5. L’autoconsciència en el cinema postmodern. 
    5.1 La visió de la realitat. 
    5.2 Les noves visibilitats. 
    5.3 Diferents anàlisi de la imatge postmoderna.  
    5.4 Noves cultures: nova crítica. 
 
METODOLOGIA: 
Les sessions seran de tipus magistral amb ocasionals inclusions de diversos fragments de 
films. La funció de les projeccions serà il:lustrar i servir d’exemple de les referències que fa el 
professor. L’alumne és convidat a intervenir després de la projecció de diversos fragments, la 
qual cosa permet al tutor situar-se respecte a la incidència i la comprensió dels elements 
fonamentals del propi discurs. Així mateix s’insta l’estudiant a què llegeixi determinats 
articles, crítiques i dossiers que serveixen per obrir un tema – en aquest cas se li dóna una 
setmana abans - o per tancar-lo – amb una menció explícita a la seva importància. 
 
AVALUACIÓ:   
A. Un examen a final de curs de carácter voluntari. 
D. Recull d’un determinat número de crítiques d’un film escollit per l’estudiant i que seran 
comentades i analitzades. Se li exigirà un posicionament argumentat i intel·lectualment sòlid 
que permeti elucidar el nivell acadèmic en què es troba. 
 
Puntuació: 80% l’examen i 20% el treball.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
Objectiu 1: 
•  L’estudiant ha de demostrar capacitat per posicionar-se [D]. 
Objectiu 2: 
•  L’estudiant ha de demostrar que és capaç de distingir entre crítica i anàlisi [A] i [D]. 
Objectiu 3: 
•  L’estudiant ha de demostrar que s’ha llegit la bibliografia teòrica presentada [A] i [D]. 
Objectiu 4: 
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• L’estudiant ha de demostrar que és capaç d’emprar amb soltura els dos llenguatges, 
periodístic i acadèmic. [A] i [D]. 
Objectiu 5: 
•  L’estudiant ha de trobar arguments estètics i formals que el permetin distinguir els tres 
llenguatges (clàssic, modern i postmodern) en el sí de les obres [A] i [D]. 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Bazin,A. ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp, 1999. 
Casetti,F. Teorías del cine. Madrid: Cátedra, 1994. 
Darley,A. Cultura visual digital.Espectáculo y nuevos géneros en los medios de 
comunicación. Barcelona: Paidós, 2002. 
Deleyto,C. Angeles y demonios. Representación e ideología en el cine contemporáneo de 
Hollywood. Barcelona: Paidós, 2003. 
Fecé, J.L. (ed.). Nuevos cines, nueva crítica. El cine en la era de la globalización. Barcelona: 
Paidós, 2006. 
Font,D. Paisajes de la modernidad. Cine europeo,1960-1980. Barcelona: Paidós, 2002. 
Quintana, A. Fábulas de lo visible.El cine como creador de realidades. Barcelona: Quaderns 
Crema, 2003. 
Stam,R. Teorías del Cine. Una introducción. Barcelona: Paidós, 2000. 
VV.AA. Historia General del Cine.Volumen XII. Madrid: Cátedra, 1995. 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
Calabrese,O. La era Neobarroca. Madrid: Cátedra, 1994. 
Rancière,J. La fábula cinematográfica. Barcelona: Paidós, 2005. 
Riambau,E. El cine francés, 1958-1998: de la Nouvelle Vague al final de la escapada. 
Barcelona: Paidós, 1998. 
Rossellini,R. El cine revelado. Barcelona: Paidós, 2000. 
Sánchez- Biosca,V. Una cultura de la fragmentación: pastiche, relato y cuerpo en el cine y 
la televisión. Filmoteca de la Generalitat Valenciana:Colección Textos, 19995. 
Fecé,J.L. (edit.). La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos. 
Barcelona: Paidós, 2003. 
Fecé,J.L. (edit.). Una cinefilia a contracorriente. La Nouvelle Vague y el gusto por el cine 
americano. Barcelona: Paidós, 2004. 
Wilde,O. El crítico como artista. Madrid: Langre, 2001. 
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