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ESTUDIS: Com Aud 
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TIPUS: Optativa     CURS: 3    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4 crèdits 
PROFESSOR: Francesc Vilallonga Montañá 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: El temari se centra en: 
a) Situar l’estudi de la crítica cinematogràfica en relació a la tradició acadèmica i les 

pràctiques mediàtiques. 
b) Contextualitzar els conceptes teòrics existents en la crítica audiovisual. 
c) Analitzar models audiovisuals on s’apliquen els conceptes i analitzar el sentit de la crítica 

en la cultura contemporània. 
d) Comparar els diversos models de crítica i les seves diferències en funció del mitjà. 
e) Conèixer tots els elements externs i interns que poden incidir directament i indirectament 

en la percepció, valoració i comprensió d’una pel.lícula o producte audiovisual. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
1. Emmarcar la crítica cinematogràfica i televisiva entre la tradició teòrica i les diverses 
pràctiques discursives actuals.  
2. Promoure en l’estudiant la reflexió sobre conceptes i línies de pensament en relació els 
gèneres i tendències dels mitjans audiovisuals. 
3. Contextualitzar i entendre el significat dels films a partir de paràmetres amplis, en totes les 
seves dimensions i no únicament en el pur anàlisi discursiu. 
 
 
CONTINGUTS:  
 
I. TEORIA GENERAL DE LA CRÍTICA 
 
1. Els orígens de la crítica artística. Objectius, funcions: la diversitat de l’enfoc crític. El 
discurs de la crítica: evolució i paradigmes històrics. Tres enfocs: la crítica com a mediació, 
com a interpretació i com a creació. Crítica, cultura i exercici intel·lectual. 
 

II. HISTÒRIA I TENDÈNCIES DE LA CRÍTICA CINEMATOGRÀFICA 

2. Dels orígens a les primeres publicacions especialitzades: la construcció de la crítica 
cinematogràfica moderna i del discurs audiovisual. 
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3. L’època d’esplendor de la crítica: anys 60 i 70. La influència de Bazin. La política dels autors. 
Els manifestos programàtics. Cahiers du Cinema, Positif i altres revistes emblemàtiques. La 
influència de la crítica francesa. Els paradigmes i models de la crítica anglosaxona. La crítica 
cinematogràfica a Espanya. 
 
4. Tendències actuals de la crítica. Nous formats, nous mitjans. La influència de la crítica 
contemporània en el complex engranatge cinematogràfic. La frontera entre informació, crítica 
i màrketing. La crítica especialitzada actual a nivell nacional i internacional. El paper de la 
FIPRESCI.  

III. MIRADES DE LA CRÍTICA AUDIOVISUAL. LA PRAXIS CRÍTICA   

5. La crítica, l’experiència artística i les indústries de l’entreteniment. La importància de les 
indústries culturals: realitat i perspectives. 

 

6. La crítica, de l’anàlisi del film o producte audiovisual a la complexitat del context: creació, 
difusió, distribució, exhibició i comercialització. Innovació artística vs. estratègies comercials. 

 

7. Algunes tendències del panorama cinematogràfic actual: posmodernitat, 
espectacularització, gèneres clàssics i renovació de gèneres, la digitalització, autors en 
extinció, els nous cinemes i els vells cinemes, l’explosió del cinema documental. 

 
METODOLOGIA: L’assignatura s’imparteix bàsicament a través de les classes magistrals, en 
les que es combinen els continguts teòrics amb la seva exemplificació, ja sigui per mitjà de 
textos o amb la il·lustració a través de fragments i seqüències audiovisuals. Els estudiants 
realitzen alguns exercicis pràctics al llarg del curs, essencialment en l’horari lectiu. També 
han de fer un treball de curs que té com a objectiu l’anàlisi a fons (en els seus aspectes 
textual, contextual i crític) d’una pel·lícula. 
 
AVALUACIÓ:   

 
A. Exàmens 
D. Treballs fets a casa 
F.  Informes/treballs fets en grup 
 
Criteri de puntuació. 60 %examen – 15 % pràctiques – 25 % treball.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de poder situar i emmarcar les diverses corrents de la crítica 

cinematogràfica d’una forma precisa.[A]. 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de reflexionar sobre l’estreta relació entre el fenomen cinematogràfic i 
les principals corrents del pensament contemporani així com dels aspectes social i 
cultural.  [A,F]. 

Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de poder contextualitzar i entendre el significat de les pel·lícules en 

totes les seves dimensions, més enllà del simple anàlisi textual. [A,D]. 
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BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
-BAECQUE, A. de. Nuevos cines, nueva crítica: el cine en la era de la globalización. 
Barcelona [etc.]: Paidós, 2006. (Paidós comunicación. Cine; 169) 
 
-BAECQUE, A. de. La política de los autores: manifiestos de una generación de cinéfilos. 
Barcelona [etc.]: Paidós, 2003. (Paidós comunicación. Cine; 145) 
 
-BAECQUE, A. de. Teoría y crítica del cine. Barcelona [etc.]: Paidós, 2005. (Paidós 
comunicación. Cine; 161) 
 
-BAZIN, A. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 1999. Cap. “A favor de un cine impuro”, “La 
evolución del lenguaje cinematográfico”, “El mito del cine total”. 
 
-CARMONA, R. Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid: Cátedra, 1991. (Signo e 
imagen;21) 
 
-CASETTI, F. Teorías del cine: 1945-1990. Madrid: Cátedra, 1993. (Signo e imagen; 37)  
 
-JULLIER, L. ¿Qué es una buena película?. Barcelona [etc.]: Paidós, 2006. (Paidós 
comunicación. Cine; 167) 
 
-QUINTANA, A. Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Barcelona: 
Acantilado, 2003. (El Acantilado; 67) 
 
-STAM, R. Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós, 2001. (Paidós 
Comunicación. Cine; 126) 
 
-WILDE, O. El crítico como artista. Madrid: Langre, 2002. (Bilingües de base; 7) 
 

BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
A més d’una selecció de fragments de pel·lícules, documentals i altres materials 
audiovisuals, l’assignatura utilitza una bibliografia complementària per reforçar el suport 
bibliogràfic d’alguns punts del programa. 
 
-AGEE, J. Escritos sobre cine. Barcelona [etc.]: Paidós, 2001. (La memoria del cine; 8) 
 
-ALTMAN, R. Los géneros cinematográficos. Barcelona [etc]: Paidós, 2000. (Paidós 
comunicación. Cine; 114) 
 
-AUMONT, J. Las teorías de los cineastas: la concepción del cine de los grandes directores. 
Barcelona [etc.]: Paidós, 2004. (Paidós comunicación. Cine; 155) 
 
-BAECQUE, A. de; TESSON, Ch. Una cinefilia a contracorriente: la Nouvelle Vague y el 
gusto por el cine americano. Barcelona [etc.]: Paidós, 2004.  
 
-BARKER, M. From Antz to Titanic: reinventing film analysis. London: Pluto Press, 2000 
 
-BAZIN, A. Bazin at work: major essays & reviews from the forties & fifties. New York, 
London: Routledge, 1997 
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-BORDWELL, D. El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación 
cinematográfica. Barcelona [etc.]: Paidós, 1995. (Paidós comunicación. Cine; 65) 
 
-BRESSON, R. et al. La política de los autores: entrevistas. Barcelona [etc.]: Paidós, 2003. 
(La memoria del cine; 17) 
 
-BROWNE, N., ed. Cahiers du Cinema. London: Routledge, 1997. 3v. 
 
-BURCH, N., ed. Revoir Hollywood: la nouvelle critique anglo-américane. [Paris?]: Nathan, 
1993. (Fac. Cinema) 
 
-CABRERA INFANTE, G. Un oficio del siglo XX. Madrid: El País Aguilar, 1993 
 
-CASETTI, F.; DI CHIO, F. Cómo analizar un film. Barcelona [etc.]: Paidós, 1991. 
(Instrumentos Paidós; 7) 
 
-DARLEY, A. Cultura visual digital: espectáculo y nuevos géneros en los medios de 
comunicación. Barcelona: Paidós, 2002. (Paidós Comunicación. Cine; 139) 
 
-FECÉ, J.Ll.; QUINTANA, A. 40 anys de Positif. Barcelona: Filmoteca de la Generalitat de 
Catalunya: Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics, 1992. 
 
-“Fonction de la critique: dossier”. Positif [Paris], núm. 440, p.73-100 
 
-FONT, D. Paisajes de la modernidad: cine europeo: 1960-1980. Barcelona: Paidós, 2002. 
(Paidós Sesión continua; 1) 
 
-GIROUX, H.A. Cine y entretenimiento: elementos para una crítica política del filme. 
Barcelona [etc.]: Paidós, 2003. (Paidós comunicación. Cine; 146) 
 
-GUARNER, J.L. Autorretrato del cronista. Barcelona: Anagrama, 1994. 
 
-HILL, J.; GIBSON, P.Ch., ed. Film studies: critical approaches. Oxford: Oxford University 
Press, 2000 
 
-JULIACHS, I.; LOSILLA, C. La memòria crítica. Barcelona: Associació Catalana de Crítics i 
Escriptors Cinematogràfics, 1997. 
 
-MILLER, T. [et al.]. El nuevo Hollywood: del imperialismo cultural a las leyes del marketing. 
Barcelona [etc.]: Paidós, 2005. (Paidós comunicación. Cine; 162) 
 
-QUINTANA, A. Olivier Assayas: líneas de fuga. Gijón: Festival Internacional de Cine de 
Gijón, 2003 
 
-ROSENBAUM, J. Placing movies: the practice of film criticism. Berkeley [etc.]: University of 
California Press, 1995. (Film/Popular culture) 
 
-TRUFFAUT, F. El placer de la mirada. Barcelona: Paidós, 2000. (La memoria del cine; 2). 
Cap. “Una cierta tendencia del cine francés”. 
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-TUBAU, I. Crítica cinematográfica española: Bazin contra Aristarco: la gran controversia de 
los años sesenta. Barcelona: Eunibar, 1983. 
 
-TUBAU, I. Hollywood en Argüelles: cine americano y crítica española. Barcelona: Universitat 
de Barcelona, 1984. 
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