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El taller Documental Feminista té com a principal objectiu la difusió i el coneixement 
de treballs audiovisuals realitzats per dones, especialment des del principi del segle 
XXI. Pretén oferir unes bases i unes eines d’investigació per a completar el buit 
històric que hi ha en relació amb les dones cineastes. 
 
Per a fer-ho, el curs es dividirà en els següents continguts i objectius: 
 
DIA 1 (1 hora) 
A) Molt breu introducció del context sociopolític d’Espanya en el nou segle per a 
conèixer les bases dels treballs que posteriorment es veuran: 
 
• Crisi econòmica. 
 
• Atemptats (11S, 11M…) 
 
• Legalització de lleis de vital importància per a les dones, com la Llei de la violència 
domèstica. 
 
• Esdeveniments com la cristal·lització del 15M, que donaran lloc a l’aparició de 
dones cineastes que treballen de manera independent, i a treballs que tracten sobre 
aquest tema. 
 
B) Introducció a la història del cinema femení i a la dona en la indústria 
cinematogràfica: 
 
• El paper de la dona en els començaments del cinema. 
 
• Com va influir la indústria de Hollywood i els estereotips en els personatges 
femenins. 
 
• Cas espanyol: la influència del franquisme i el tardofranquisme en la cinematografia 
de dones. 
 
DIA 2 (2 hores) 
A) La importància de la mirada feminista en el cinema. 
 
• Concepte, història i temàtica del cinema documental feminista: aparició, 
caracterització, temàtiques més comunes de les realitzadores. 
 
• Teoria fílmica feminista: Noves formes d’analitzar un text fílmic. Conceptes de 
contracinema i desestètica. Treballs de teòriques: Laura Mulvey, Teresa de Lauretis, 
Giulia Colaizzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 3 (2 hores) 
• Visualització del documental Test de la vida real, de Florencia P. Marano (2009, 
51’) 
 
• Debat amb els alumnes sobre el que han après i visionat, anàlisi en conjunt del 
film. 
 
Col·loqui sobre idees que tinguen de documentals i com es podrien dur a terme. 
 
DIA 4 (1,5 hores) 
A) Exploració d’autores –en què es donarà una importància especial a autores 
espanyoles o que operen a Espanya– i les seues obres, la forma de producció i 
finançament. En aquest apartat es pretén portar una directora (Cecilia Barriga, Sally 
Gutiérrez, Virginia Villaplana, Angelika Levi o Sally Fenaux) perquè es puga parlar 
directament amb ella des la seua trajectòria i entrebancs). 
 
• Visualització del documental Bref de Christina Pitouli (2014, 30’) 
 
DIA 5 (1,5 hores) 
A) Accés a la indústria o al treball independent. 
 
• On es poden buscar ajudes econòmiques? 
 
• Associacions com CIM, AMMA, festivals feministes nacionals i internacionals, 
Mostra de Films de Dones de Barcelona, TRAMA, etc. 
 
B) Anàlisi d’informes anuals de CIM en què es veu reflectida tant la participació com 
el finançament a dones i projectes en diferents categories. 
 
• Debat conjunt: quin és el problema perquè això passe?, quines són les vies per les 
quals optarien els i les alumnes?, com creuen ells/elles que podria canviar aquesta 
situació? 
 
 
DIA 6 (2 hores) 
A) Visualització del documental Vogliamo anche le rose d’Alina Marazzi (2007, 
85’) 

 
B)  Anàlisi del film i debat posterior: A què es vol dedicar cada alumne o alumna? 
El gènere de cadascú els limita a l’hora de veure el seu futur? 
 
Al llarg del curs es comptarà amb sòcies d’AMMA (Associació de Dones dels Mitjans 
Audiovisuals), que treballa des de Múrcia per la difusió dels treballs audiovisuals 
realitzats per dones d’arreu del món, amb la col·laboració de la Filmoteca Regional 
de Múrcia. 
 
Tot aquest material s’ha recopilat gràcies a l’elaboració personal d’un treball 
d’investigació sobre el documental feminista a Espanya en el segle XXI, juntament 
amb la Universitat Miguel Hernández i el seu màster d’Estudis Culturals i Arts Visuals 
Feministes (MUECA). 
 
AVALUACIÓ:  
Assistència mínima del 80 % del total de les hores.                                                                         
Avaluació contínua de participació. 
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PERIODITZACIÓ 

 

- Del 13 al 29 de novembre de 2018 
- Dimarts i dijous a les 12:30h 
- 6 sessions  
- 10 hores – 1 Crèdit 
- 10 hores ICE 

 

 

      Novembre: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 
 

LLOC: Sala Salvador Allende (baixos del Paranimf) 

 

 

NOTA 
PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE: 

 

*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80 % DEL TOTAL D’HORES DEL CURS 

*ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DEL CURS 

*SUPERAR PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR 

*RESPONDRE A L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS. 


