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Introducció

El cinema funciona com un gran dispositiu de naturalesa semiòtica resultant

de l’articulació d’un conjunt de dispositius relativament autònoms i absoluta-

ment necessaris. Aquests dispositius, que podem quantificar en sis (tecnològic,

representacional, discursivonarratiu, socioeconòmic, espectatorial i estetico-

artístic), s’articulen sota diferents registres que es poden codificar amb el con-

cepte de modes de representació (primitiu, institucional, alternatius, modern…)

i que constitueixen la base per a una aproximació teòrica i/o historiogràfica

al mitjà cinematogràfic, de la mateixa manera que l’actualització d’aquestes

articulacions en cada fenomen cinematogràfic poden ser l’objecte de l’anàlisi

del discurs fílmic.

Quant a gran dispositiu, el cinema es pot usar de diverses maneres i amb di-

verses finalitats, respecte a les quals podem remarcar aquesta condició de dis-

positiu. Per aquest motiu prenem en consideració la capacitat crítica del ci-

nema respecte a la realitat social, política, econòmica, etc.; així, parlarem del

cinema com a dispositiu crític. Explotant les possibilitats de la tecnologia ci-

nematogràfica; treballant de determinades maneres la producció d’imatges i

sons (constituents de la matèria significant del cinema); construint els discur-

sos fílmics a partir de la dialèctica interna a aquesta matèria significant; deba-

tent alternatives al funcionament dominant de la indústria cinematogràfica o

aprofitant la doble funció del cinema respecte a la societat circumdant (com

a reflex i/o agent social); explotant les relacions film-espectador, o criticant

la dimensió esteticoartística que pugui ocultar la funció ideologicopolítica del

cinema. És a dir, sobre la base de la naturalesa mateixa del mitjà cinemato-

gràfic podem analitzar la funció politicoideològica del cinema; o, des d’una

altra perspectiva, podem aplicar aquesta capacitat reflexiva a la producció de

discursos fílmics alternatius i en alguna mesura crítics.

Aquesta assignatura està destinada a analitzar l’ús crític del gran dispositiu

cinematogràfic sota unes determinades condicions sociohistòriques. Les con-

dicions a les quals ens referim ens situen en la cruïlla de les dècades dels

anys seixanta i setenta, amb un impuls especial a partir de la contestació que

cristal·litza entorn del Maig de 1968 i les seves conseqüències més immediates

o llunyanes, des de l’activació de l’esquerra radical i l’emergència de nous sub-

jectes contestataris (revolucionaris?) fins a les escomeses del terrorisme. Per a

això desenvoluparem tres mòduls:

• En el primer se situa el context històric, sociopolític i cultural en el qual

es produeix aquest increment del valor del cinema com a dispositiu crític.
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• En el segon s’aborden les bases i la dimensió teòrica del gran debat sobre

les possibilitats (i eficàcia) del cinema com a dispositiu crític.

• I en el tercer s’analitzen les diverses modalitats de la praxi crítica del ci-

nema: l’anomenat cinema polític, la politització del cinema d’autor i les

pràctiques declaradament militants, que en aquells anys van aconseguir

la seva màxima extensió i intensitat.
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