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CURSOS DE L’AULA DE CINEMA 
 
PRESENTACIÓ: 
 
L'Aula de Cinema de la URV, en aquesta nova etapa que emprèn a partir d'aquest any, vol 
aprofitar la seva experiència en la realització de documentals amb imatges d'arxiu i la de la 
Unitat d’Investigació del Cinema en la recuperació de pel·lícules per proposar a la comunitat 
universitària i a el públic en general un sèrie de tallers relacionats amb la recuperació, 
conservació, utilització i anàlisi de pel·lícules, especialment de cinema no professional. 
Amb els canvis tecnològics que s'han produït en aquest segle XXI s'estan perdent moltes 
imatges filmades en pel·lícula de segle passat. Cada vegada més els arxius i els realitzadors 
estan prestant més atenció a aquests materials per a la seva conservació i la seva utilització 
en els seus treballs audiovisuals, però poc s’ensenya sobre ells, sobre com tractar-los, 
entendre'ls i utilitzar-los. Per això proposem una sèrie de tallers dedicats a la Conservació i 
restauració de el cinema no professional, a la Realització audiovisual amb imatges d'arxiu, 
a l'Anàlisi de l'ús del material d'arxiu en el cinema i a l'Anàlisi històric-antropològic del 
cinema domèstic. 
Són tallers pràctics on es pretén que l'alumne obtingui les eines necessàries per a conèixer 
els processos de conservació i restauració del cinema no professional, que aprengui a fer 
un petit curtmetratge amb imatges d'arxiu i el que això pot suposar, que sàpiga analitzar les 
formes en que les imatges d'arxiu ens són presentades a través dels documentals i que 
entengui el valor, com a document social, històric i antropològic, de cinema domèstic i com 
utilitzar-lo en estudis històrics i antropològics. 
Aquests tallers pretenen que les noves generacions tinguin les eines necessàries i els 
coneixement per posar en valor un document que fins ara no se li donava importància per 
pertànyer a l'àmbit privat i que cada vegada és més valorat en el món audiovisual. 
Cada un dels tallers ofereix una perspectiva diferent sobre el cinema no professional i les 
imatges d'arxiu i s’adequa a diferents perfils d'alumnes, com podeu veure a les fitxa que a 
continuació descriuen cadascun dels tallers, des de els col·leccionistes fins als tècnics 
d'arxiu, des dels aficionats als realitzadors audiovisuals, des de l’estudiós de la història fins 
als antropòlegs o geògrafs. Així que  són moltes i molt amplies les àrees que aquests tallers 
ofereixen als alumnes de la URV i a les persones en general interessades pel món de les 
imatges d'arxiu. 
L'oferta d'aquest any 2020 és la següent: 
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FITXA CURS 
Denominació/Títol: 
TALLER DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL CINEMA NO PROFESSIONAL 
Durada: 
25 hores (20 presencials i 5 de treball no presencial) 
en 10 sessions presencials de 2 hores 
Horari i dates: 
De 19 h a 21 h – Dimecres i Dijous – Dies: 
26 i 27 de febrer i 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de març 
Lloc: 
Aula Seminari - Departament d’Història i Història de l’Art  
Facultat de Lletres – Universitat Rovira i Virgili 
Avd. Catalunya, 35 
Descripció: 
Aquest taller explica les formes de conservació del cinema, una metodologia que permet 
conservar la pel·lícula, més perdurable que els sistemes digitals, però un suport fràgil que 
ha de tenir unes condicions òptimes per la seva conservació. En el taller veurem quins 
tipus de cinema hi ha, la història dels materials i la seva evolució. Volem donar les eines 
per localitza material cinematogràfic, procedir a recuperar-lo, explicar alguns dels 
mètodes de restauració i conservació; amb l’objectiu de donar les eines per crear un arxiu 
i difondre aquest patrimoni. 
Cost: 
Gratuït, amb places limitades (10 alumnes) 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat 
per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Inscripció 
S’ha d’enviar un correu electrònic a l’Aula de Cinema (aulacinema@urv.cat) amb les 
següents dades: Nom i cognoms, DNI, lloc d’estudis i carrera o lloc de treball. 
La inscripció es farà per ordre d’arribada dels correus fins al total de places. 
 
El període de inscripció és del 3 al 21 de febrer. 
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Programa: 
1. Els diversos tipus de cinema. 
2. Els materials analògics, videogràfics i digitals no professionals. 
3. La recuperació. 
4. Estudi del seu estat (problemes i actuacions pertinents). 
5. La conservació i els seus problemes. 
6. La catalogació. 
7. La utilització del cinema no professional i la seva importància. 

Metodologies i activitats: 
És un taller pràctic pel que es combinaran les classes teòriques amb pràctiques amb 
materials cinematogràfics. Així que hi haurà classes teòriques, xerrades d'especialistes, 
pràctiques d'identificació i tractament de materials, pràctiques de catalogació i es 
proposarà la visita a centres de conservació d'imatges d'arxiu a realitzar en funció de la 
disponibilitat horària dels alumnes. 
Avaluació: 
L’alumnat haurà de catalogar i donar les pautes de conservació d’un breu fragment que 
proposarà el professorat.  
Convalidació final: 
Entrega de certificat o 1 crèdit ECTS convalidable a l’assignatura d’Activitats 
Universitàries Reconegudes de la URV. 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat 
per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Professors: 
Maria Roig Alsina 
Membre de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Diplomada en Scienze e 
Conservazione dei Beni Culturali Storico-Artistici a la Universitat de Macerata (Itàlia), va realitzar 
les pràctiques a l’arxiu Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia de Bologna. Es 
professora de creació literària a l’Escola de Lletres de Tarragona i ha estat guionista i directora 
de diversos documentals amb imatges d’arxiu premiats a diversos festivals del territori amb 
treballs com Crònica dels anys 60. Imatges de la vida i la festa a la Sénia, Baix a mar o Dalí, 
emperador de l’acció. 
Pedro Nogales Cárdenas 
Director de l’Aula de Cinema i de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Doctorat en 
Historia del Cinema, ha estat professor d’Història del Cinema a la URV i ha treballat com a tècnic 
a la Cinemateca del CIMIR i al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. 
Ha recuperat més 5.000 rotlles de pel·lícules i ha escrit 5 llibres sobre historia del cinema a les 
comarques tarragonines. A més, ha participat en diverses produccions audiovisuals amb imatges 
d’arxiu que han rebut diversos premis de festivals del territori com a director, guionista o 
documentalista. 
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FITXA CURS 
Denominació/Títol: 
TALLER DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL AMB IMATGES D’ARXIU 
Durada: 
25 hores (20 presencials i 5 de treball no presencial) 
en 10 sessions presencials de 2 hores 
Horari i dates: 
De 19 h a 21 h – Dimecres i Dijous – Dies: 
15, 16, 22, 23, 29 i 30 d’abril i 6, 7, 13 i 14 de maig 
Lloc: 
Aula Seminari - Departament d’Història i Història de l’Art  
Facultat de Lletres – Universitat Rovira i Virgili 
Avd. Catalunya, 35 
Descripció: 
El cinema documental gaudeix avui en dia d’un respecte i una mirada diferent respecte 
al passat. Les imatges d’arxiu, encara més les domèstiques, són una font inesgotable i 
poc explorada de material per a explicar les nostres històries. Aquest taller pretén posar 
en pràctica la feina del documentalista, ja sigui per la recerca del material així com la de 
crear un document que expliqui una història.  
Cost: 
Gratuït, amb places limitades (10 alumnes) 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu 
estipulat per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Inscripció 
S’ha d’enviar un correu electrònic a l’Aula de Cinema (aulacinema@urv.cat) amb les 
següents dades: Nom i cognoms, DNI, lloc d’estudis i carrera o lloc de treball. 
La inscripció es farà per ordre d’arribada dels correus fins al total de places. 
 
El període de inscripció és del 23 de març al 10 d’abril. 
 
Nota: L’alumne haurà de portar un ordinador portàtil amb un programa de muntatge de vídeo. 
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Programa: 
1. La preparació del documental. 

1.1. La idea. 
1.2. La documentació. 
1.3. Tipus d’imatges. 
1.4. Usos de les imatges. 
1.5. La comunicació de la idea. 

2. La construcció de la narració. 
2.1. Elecció del tipus de narració. 
2.2. Plantejaments sobre la veracitat històrica. 
2.3. El guió i l’escaleta. 

3. La construcció del documental. 
3.1. La producció. 
3.2. Plantejaments sobre les imatges d’arxiu (manipulació). 
3.3. Eleccions sobre el so. 
3.4. Muntatge. 

Metodologies i activitats: 
És un taller pràctic pel que es combinaran les classes teòriques amb la pràctica del 
muntatge d’una peça audiovisual amb imatges d’arxiu. Així que hi haurà classes teòriques 
amb projecció i comentari de documentals i pràctiques de treball amb el material d’arxiu 
para la confecció d’un documental elaborat a partir d’una idea de l’alumne. 
Avaluació: 
L’alumnat haurà de presentar un clip d’uns cinc minuts de duració, com a mínim, on es 
demostraran els coneixements assolits. 
Entre els clips presentats s’escolliran els millors per se presentats posteriorment a 
diversos festivals del territori. 
Convalidació final: 
Entrega de certificat o 1 crèdit ECTS convalidable a l’assignatura d’Activitats 
Universitàries Reconegudes de la URV. 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat 
per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
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Professors: 
Maria Roig Alsina 
Membre de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Diplomada en Scienze e 
Conservazione dei Beni Culturali Storico-Artistici a la Universitat de Macerata (Itàlia), va realitzar 
les pràctiques a l’arxiu Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia de Bologna. Es 
professora de creació literària a l’Escola de Lletres de Tarragona i ha estat guionista i directora 
de diversos documentals amb imatges d’arxiu premiats a diversos festivals del territori amb 
treballs com Crònica dels anys 60. Imatges de la vida i la festa a la Sénia, Baix a mar o Dalí, 
emperador de l’acció. 
Pedro Nogales Cárdenas 
Director de l’Aula de Cinema i de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Doctorat en 
Historia del Cinema, ha estat professor d’Història del Cinema a la URV i ha treballat com a tècnic 
a la Cinemateca del CIMIR i al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. 
Ha recuperat més 5.000 rotlles de pel·lícules i ha escrit 5 llibres sobre historia del cinema a les 
comarques tarragonines. A més, ha participat en diverses produccions audiovisuals amb imatges 
d’arxiu que han rebut diversos premis de festivals del territori com a director, guionista o 
documentalista. 
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FITXA CURS 
Denominació/Títol: 
TALLER D’ANÀLISI DE L’ÚS DEL MATERIAL D’ARXIU EN EL CINEMA 
Durada: 
25 hores (20 presencials i 5 de treball no presencial) 
en 10 sessions presencials de 2 hores 
Horari i dates: 
De 19 h a 21 h – Dimecres i Dijous – Dies: 
20, 21, 27 i 28 de maig i 3, 4, 10, 11, 17 i 18 de juny 
Lloc: 
Aula Seminari - Departament d’Història i Història de l’Art  
Facultat de Lletres – Universitat Rovira i Virgili 
Avd. Catalunya, 35 
Descripció: 
Sovint veiem en el cinema l’ús de material d’arxiu, ja sigui en el gènere documental però 
també en el de ficció (un dels exemples més sorprenents es troba en la pel·lícula 
“Philadelphia”). És el material d’arxiu un suport per al discurs, part del discurs o el mateix 
element generador de discurs? Com s’utilitza sovint aquest material, és sempre de 
manera rigorosa i filològica o podem prioritzar el missatge per sobre la rigorositat 
històrica? Sovint ens trobem davant de dilemes que els creadors han resolt de maneres 
ben diferents. Aquest taller vol donar les eines per entendre i ser crítics amb l’ús de les 
imatges d’arxiu al cinema i la televisió. 
Cost: 
Gratuït, amb places limitades (10 alumnes) 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat 
per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Inscripció 
S’ha d’enviar un correu electrònic a l’Aula de Cinema (aulacinema@urv.cat) amb les 
següents dades: Nom i cognoms, DNI, lloc d’estudis i carrera o lloc de treball. 
La inscripció es farà per ordre d’arribada dels correus fins al total de places. 
 
El període de inscripció és del 27 d’abril al 15 de maig. 
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Programa: 
1. Definició i limitacions del material d’arxiu. 
2. Valor i importància del material d’arxiu. 
3. Ús en la ficció o el documental i els mockumentarys. 
4. Formes de narrar amb les imatges d’arxiu. 
5. Formes de fer historia amb les imatges d’arxiu. 

Metodologies i activitats: 
És un taller pràctic es projectaran documentals i films amb imatges d’arxiu per il·lustrar 
cada tema, que seran visionats, comentats i analitzats pels alumnes, guiats pel professor. 
Així la participació de l’alumne serà essencial. 
Avaluació: 
L’alumne haurà d’escriure una crítica d’una pel·lícula que contingui imatges d’arxiu. 
Convalidació final: 
Entrega de certificat o 1 crèdit ECTS convalidable a l’assignatura d’Activitats 
Universitàries Reconegudes de la URV. 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat 
per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Professors: 
Maria Roig Alsina 
Membre de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Diplomada en Scienze e 
Conservazione dei Beni Culturali Storico-Artistici a la Universitat de Macerata (Itàlia), va realitzar 
les pràctiques a l’arxiu Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia de Bologna. Es 
professora de creació literària a l’Escola de Lletres de Tarragona i ha estat guionista i directora 
de diversos documentals amb imatges d’arxiu premiats a diversos festivals del territori amb 
treballs com Crònica dels anys 60. Imatges de la vida i la festa a la Sénia, Baix a mar o Dalí, 
emperador de l’acció. 
Pedro Nogales Cárdenas 
Director de l’Aula de Cinema i de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Doctorat en 
Historia del Cinema, ha estat professor d’Història del Cinema a la URV i ha treballat com a tècnic 
a la Cinemateca del CIMIR i al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. 
Ha recuperat més 5.000 rotlles de pel·lícules i ha escrit 5 llibres sobre historia del cinema a les 
comarques tarragonines. A més, ha participat en diverses produccions audiovisuals amb imatges 
d’arxiu que han rebut diversos premis de festivals del territori com a director, guionista o 
documentalista. 
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FITXA CURS 
Denominació/Títol: 
TALLER D’ANÀLISI HISTÒRIC-ANTROPOLÒGIC DEL CINEMA DOMÈSTIC 
Durada: 
25 hores (20 presencials i 5 de treball no presencial) 
en 10 sessions presencials de 2 hores 
Horari i dates: 
De 19 h a 21 h – Dimecres i Dijous – Dies: 
4, 5. 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de novembre i 2 i 3 de desembre 
Lloc: 
Aula Seminari - Departament d’Història i Història de l’Art  
Facultat de Lletres – Universitat Rovira i Virgili 
Avd. Catalunya, 35 
Descripció: 
El cinema domèstic que es va filmar en la intimitat de les famílies durant el S. XX ens 
permet analitzar des de l’interior, comportaments humans que designen un patró a la 
vegada que podem observar com el mateix pateix una sèrie de canvis al llarg dels anys. 
La gent s’autorepresenta a ella mateixa sense filtres, entregant-nos un material 
antropològic i social que és a la vegada un document històric de gran valor. Aquest taller 
vol donar les eines necessàries pel seva anàlisi, comprensió i utilització, tant a nivell 
històric com antropològic, social i educatiu. 
Cost: 
Gratuït, amb places limitades (10 alumnes) 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat 
per la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Inscripció 
S’ha d’enviar un correu electrònic a l’Aula de Cinema (aulacinema@urv.cat) amb les 
següents dades: Nom i cognoms, DNI, lloc d’estudis i carrera o lloc de treball. 
La inscripció es farà per ordre d’arribada dels correus fins al total de places. 
 
El període de inscripció és del 12 al 30 d’octubre. 
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Programa: 
1. Definició de termes. 
2. Tipologies de cinema i metodologies. 
3. Temes d’anàlisi. 
4. Evolució històrica del cinema domèstic. 

4.1. Orígens (segle XIX fins als anys 10 del segle XX). 
4.2. Naixement dels passos estrets (anys 20 del segle XX). 
4.3. El cinema amateur (anys 30). 
4.4. El cinema domèstic del franquisme (anys 40 i 50). 
4.5. La nova societat (anys 60 i 70). 
4.6. El naixement del vídeo domèstic (anys 80 i 90). 
4.7. El domèstic actual (segle XXI). 

Metodologies i activitats: 
És un taller pràctic pel que es combinaran les classes teòriques amb el visionat i 
comentari d’imatges d’arxiu que s’analitzaran i estudiaran per la seva comprensió on la 
participació de l’alumne serà essencial. 
Avaluació: 
Es demanarà a l’alumnat un escrit en format d’article d’investigació on s’analitzarà un 
fons que prèviament s’haurà treballat i escollit al taller. 
Convalidació final: 
Entrega de certificat o 1 crèdit ECTS convalidable a l’assignatura d’Activitats 
Universitàries Reconegudes de la URV. 
 
Nota: Si es demana la convalidació del crèdit ECTS, aquest tindrà el cost administratiu estipulat per 
la Universitat Rovira i Virgili per la seva inscripció i convalidació. 
Professors: 
Maria Roig Alsina 
Membre de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Diplomada en Scienze e Conservazione 
dei Beni Culturali Storico-Artistici a la Universitat de Macerata (Itàlia), va realitzar les pràctiques a 
l’arxiu Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia de Bologna. Es professora de creació 
literària a l’Escola de Lletres de Tarragona i ha estat guionista i directora de diversos documentals 
amb imatges d’arxiu premiats a diversos festivals del territori amb treballs com Crònica dels anys 60. 
Imatges de la vida i la festa a la Sénia, Baix a mar o Dalí, emperador de l’acció. 
Pedro Nogales Cárdenas 
Director de l’Aula de Cinema i de la Unitat d’Investigació del Cinema de la URV. Doctorat en Historia 
del Cinema, ha estat professor d’Història del Cinema a la URV i ha treballat com a tècnic a la 
Cinemateca del CIMIR i al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. Ha 
recuperat més 5.000 rotlles de pel·lícules i ha escrit 5 llibres sobre historia del cinema a les comarques 
tarragonines. A més, ha participat en diverses produccions audiovisuals amb imatges d’arxiu que han 
rebut diversos premis de festivals del territori com a director, guionista o documentalista. 

 


