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1. Presentació de l’assignatura
El curs s’interroga sobre l’adveniment del real en el film: sobre com alguns
cineastes construeixen un lloc o bé plantegen estratègies perquè el real pugui
emergir, confrontar-se, descobrir-se. El real pot irrompre en un pla, una
seqüència o fer-se present al llarg del film, i és sempre quelcom que, en major
o menor mesura, fa trontollar el món tancat de la pel·lícula. Lluny de
correspondre’s al registre fotogràfic de la realitat, el real és quelcom que mai no
ve donat: es construeix.
En la contemporaneïtat, a partir de l’emergència de formes com la tele-realitat,
les imatges de síntesi o bé dispositius transmediàtics com els dels youtubers la
noció del real en les imatges entra en crisi a la recerca d’una (re)definició.
Partint de l’herència del cinema, el curs pretén obrir-se i interrogar-se cap a les
noves formes que sorgeixen sota el pretext de ser una “representació del real”.
Per indagar en aquesta construcció del real, el curs es planteja com un
recorregut interdisciplinari a través de la recerca metodològica basada en
l’anàlisi de fragments audiovisuals que, concebuts com a acte de creació, fruit
d’un treball i unes tries, il·lustren noves tendències.
2. Competències que s’han d’assolir
Els objectius a assolir es divideixen en camps diferents:
1. Adquisició de metodologies d’anàlisi de la imatge de caràcter transversal.
2. Conèixer i plantejar una història de les formes construïda a partir d’una voluntat de
mostració del real.
3. Conèixer i interpretar les constants estílitiques i els plantejaments de posada en
escena dels fragments audiovisuals construïts a partir d’estratègies fonamentades
en la representació de la realitat.
3. Continguts
1. El cinema com a descriptor del món: interseccions entre cinema i geografia.
El pla del món com a unitat primera de la creació cinematogràfica. Les Vistes Lumière.

Pulsions cartogràfiques en el cinema dels orígens. Revisions contemporànies de les
interseccions entre cinema i geografia. Entre el control i la trobada, entre el dispositiu i
l’atzar.
2. La “mise en paysage”, quan l’espai determina la posada en escena.
Cineastes paisatgistes que utilitzen l’espai i el territori com a matèria de construcció de
les seves imatges. El paisatge com adveniment del real. Els estudis de cas de Jean
Renoir, Naomi Kawase i Terrence Malick. El parc temàtic: el simulacre del real.
3. Microcosmos: els objectes en el cinema com a rastres del real.
El real està en els detalls. Per una història de les formes a partir dels objectes. La
progressiva desaparició dels objectes en la posada en escena. El telèfon mòbil com a
paradigma de la multifuncionalitat dels objectes contemporanis.
4. El rostre com a paisatge.
La persona, el rostre, l'actor, el personatge: filmar l’actor com es filma un paisatge. El
valor del rostre i la fotogènia del real. “Cos a cos”: com filmar-se o com filmar a l’altre.
5. Fronteres entre la ficció i el real: veritats i mentides.
Tipologies de films i gèneres que exploren els límits del real. Estratègies de mise en
abyme on l’artifici esdevé la única via cap a la representació de la realitat. El
paradigma de la tele-realitat, quan les formes televisives construeixen una nova
realitat.
6. Dispositius de captació del real.
De Viaggio in Italia al Carpool Karaoke, el cotxe com a dispositiu de construcció del
real. Dels phantom rides a l’ús del cotxe en el cinema d’Abbas Kiarostami i Chantal
Akerman. L’emergència del dispositiu en la contemporaneïtat, estratègies d’intervenció
en l’espai com a mecanismes de “captura” del real. Límits i desbordaments en l’horitzó
transmèdia.
4. Avaluació
Es tindrà en compte l’assistència i la participació activa dels estudiants. Caldrà
elaborar un treball final (escrit o audiovisual) a partir d’un film o fragments
audiovisuals elegits per l’alumne, del qual se’n farà seguiment i comentari
conjunt durant algunes de les classes.
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6. Metodologia.
Es treballarà sobre fragments de pel·lícules, sèries televisives, fragments
audiovisuals penjats a la xarxa i, de forma més puntual, sobre pintures i
fotografies. Per alguna sessió es requerirà del visionat previ d’un llargmetratge.
Al llarg de les sessions, els estudiants aportaran fragments audiovisuals i
elements d’anàlisi i es farà un seguiment compartit dels treballs finals.
7. Programació d’activitats.
Setmana
Setmana 1

Activitat a l’aula agrupament /
tipus d’activitat
Presentació del curs
Tema 1

Setmana 2

Tema 2 (1era part)

Setmana 3

Tema 2 (2ona part)

Setmana 4

Tema 3

Setmana 5

Tema 4

Setmana 6

Tema 5

Activitat fora de l’aula agrupament /
tipus d’activitat
- Visionat de materials
audiovisuals
- Lectures optatives
- Visionat de materials
audiovisuals
- Lectures optatives
- Visionat de materials
audiovisuals
- Lectures optatives
- Visionat de materials
audiovisuals
- Lectures optatives
- Preparació treball final
- Visionat de materials
audiovisuals
- Lectures optatives
- Preparació treball final
- Visionat de materials

Tema 6 (1era part)

-

Tema 6 (2ona part)

-

Setmana 9

Exposicions a classe.

-

audiovisuals
Lectures optatives
Preparació treball final
Visionat de materials
audiovisuals
Lectures optatives
Preparació treball final
Visionat de materials
audiovisuals
Lectures optatives
Preparació treball final
Preparació treball final

Setmana
10

Exposicions a classe.

-

Preparació treball final

Setmana 7

Setmana 8

