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Convocatòria 

Des dels seus orígens, tant la càmera cinematogràfica com la fotogràfica van captar els 
cossos de la vida quotidiana: treballadors sortint de la fàbrica, dones ballant la dansa 
serpentina, nens berenant, caminants urbans o rostres de famílies burgeses. La 
meravellosa i estranya capacitat per oferir una presència va ampliar les noves formes 
de la cultura corporal de la Modernitat, i la corporeïtat es va convertir en una de les grans 
qüestions del cinema i la fotografia. Entre els nombrosos cossos que van començar a 
transitar per les imatges d’entre finals del segle XIX i principis del XX, ens interessa 
observar els cossos malalts, tant víctimes de malalties físiques com psíquiques.   

Per a comprendre millor les imatges del present creiem que cal situar-se en la cruïlla 
que representa el període d'entre segles, entre 1885 i 1920, en el qual es van produir 
diferents revolucions tecnològiques que tindrien un impacte en la cultura visual i, més 
concretament, en la concepció i visió del cos. En aquest context, el cos malalt va ser 
utilitzat en les ficcions melodramàtiques com un cos infeliç, llançat a un tràgic destí, o 
com un cos neurastènic, afectat per diferents patologies psicològiques que no ha sabut 
reciclar els nous estímuls de la vida moderna. En el període que pretenem estudiar, la 
medicina va experimentar una clara evolució i, a partir de la invenció dels raigs X i 
l'aparició de la fotografia microscòpica, es va començar a mostrar la interioritat del cos. 

 

 

                                                           
1 L'organització es reserva el dret d'acceptar comunicacions online dels participants que ho 
demanin (vegeu apartat Seminari presencial)  



                                                             
 
 

 

En el seu llibre Historia cultural del dolor, Javier Moscoso considera aquesta època clau, 
ja que el dolor va tenir “un protagonismo en el espacio social, político y científico como 
antes no lo había tenido” (2011, pàg. 117-18). Domènec Font, en Cuerpo a cuerpo, 
afirma que el “cine aparece como síntoma de las patologías del cuerpo. Y en las 
tensiones que instaura y en las emociones que intensifica reclama un cierto estadio 
hipersensorial y una determinada concepción del cuerpo afectivo” (2012, p. 20). Per a 
estudiar el cos malalt al cinema dels orígens i en la fotografia cal conèixer, d'una banda, 
els dispositius que el van crear i els llocs on es va filmar i, d'altra, estudiar les teories 
que van sorgir a l'època, on l'ús de termes com la cinestèsia estaven a mig camí entre 
la fisiologia i la medicina. Al mateix temps, és fonamental conèixer com es va fer visible 
el cos malalt tant en les actualitats del període com en les múltiples ficcions que es van 
desenvolupar en l'època i que partien de gèneres populars. El cos del cinema burlesc 
apareix com un inadaptat a la mecànica del seu món, mentre que el cos melodramàtic 
apareix com un malaltís, víctima de les malalties de l'època que solquen els grans relats 
novel·lescos i teatrals: la tuberculosi, el còlera, les febres, la sífilis, etc.  

L'objectiu del 14è Seminari Internacional sobre els Antecedents i Orígens del Cinema 
és analitzar les representacions del cos malalt al cinema i la fotografia, entre finals del 
segle XIX i principis del XX. La intenció és radiografiar com, tant des d'una perspectiva 
historiogràfica com estètica, es produeixen una sèrie de transformacions tecnològiques 
amb l'adveniment de la Modernitat. Aquestes transformacions en el camp artístic, tant a 
nivell nacional com internacional, tindran implicacions en el camp de la ciència, creant 
no sols un nou catàleg de representacions de la malaltia, sinó la forma en com aquesta 
és percebuda pel públic de l'època. 

Com en les anteriors edicions, el Seminari Internacional estarà dividit en dues parts que 
s’aniran alternant. La primera estarà dedicada a la reflexió teòrica sobre el tema central 
amb diverses ponències de destacats especialistes. A la segona part, l’objectiu és que 
diferents investigadors exposin i debatin amb els assistents els resultats de les 
investigacions que estan portant a terme en l’àmbit del precinema i / o el cinema dels 
primers temps. Des de l’organització del 14è Seminari sobre els Antecedents i Orígens 
del Cinema us animem a participar i us oferim la possibilitat de difondre els vostres 
treballs d’investigació a través de la tribuna d’aquest  Seminari.  
 
 
Seminari presencial 
 
Després que la 13a edició del seminari es celebrés en format híbrid a causa de les 
mesures sanitaris derivades de la COVID, tornem a la versió presencial.  
 
No obstant, per tal de poder tenir més repercussió internacional, algunes comunicacions 
podran presentar-se en línia, sempre i quan sigui impossible el desplaçament per 
causes justificades, i l’autor/a ho sol·liciti i ho justifiqui en el moment que se li comuniqui 
l’acceptació de la seva proposta de comunicació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 
 

 
 
Proposta de comunicacions 
 
 
1. ENTREGA D’UN RESUM PER A LA SELECCIÓ DE COMUNICACIONS   
 

 TEMÀTICA:  
 

Temàtica A:  Visions del cos malalt: Representacions de les patologies físiques 
i psíquiques a la fotografia i el cinema dels orígens 

 
- Arqueologia dels mitjans. L'anàlisi de les tecnologies utilitzades per a filmar i 

fotografiar els cossos malalts ens pot permetre establir ponts amb dispositius 
com la cronofotografia d’Étienne Jules Marey, les experiències electro-
fisiològiques sobre el rostre de Duchenne de Boulogne, la cerca de grafismes 
i tecnologies que permetien l’estudi dels moviments i l'interior del cos humà. 

 
- L’experiència de l’espectador davant la presència de la malaltia a la pantalla i 

la concepció dels espectacles com a formes de projecció. Per a comprendre 
l’impacte dels dispositius és fonamental saber quina era l’experiència de 
l’espectador davant de les imatges.  
 

- Visions de la malaltia en les primeres pel·lícules i les fotografies de finals del 
segle XIX i principis del XX. Un altre camí d’investigació pot partir de les 
pel·lícules del període per comprovar com s’hi entreveuen les representacions 
dels cossos malalts. Considerar el cinema dels orígens i les fotografies de 
l’època com espais per a la representació de les malalties ens pot portar a 
considerar la seva significança cultural. 
 

- Representació de les patologies psíquiques. Més enllà de la representació de 
les patologies físiques, l’estudi de la representació de les malalties mentals i 
les visions subjectives poden ajudar-nos també a entendre l’emergència de 
noves formes experiències relacionades amb el visible.  
 

- Ponts entre el passat i el present. És possible establir una reflexió que porti a 
terme una revisió de les formes del passat a partir d’una doble lògica, basada 
en l’anàlisi de la representació de patologies físiques i psíquiques entre 1885 
i 1920 i, per altra, en la reflexió estètica al voltant dels models de representació 
de les patologies del present.  
 

Temàtica B: general de precinema i cinema dels orígens 
 

- Presentació de treballs en curs sobre precinema o cinema fins 1915. 
 

  EXTENSIÓ: Resum de la comunicació de 60 línies màxim on consti l’estat de la 
qüestió que es planteja, les fonts bibliogràfiques de referència, les fonts 
documentals primàries, secundàries o inèdites de la investigació i la novetat de 
l’aportació.  

 TERMINI DE LLIURAMENT: 30 d’abril de 2023. 

 INFORMACIÓ ADDICIONAL DE L’AUTOR: Nom, adreça, telèfon, adreça 
electrònica. 



                                                             
 
 

 

 

 FORMA DE LLIURAMENT: Per correu electrònic a: 

institutestudis@museudelcinema.cat 

 COMITÈ CIENTÍFIC ASSESSOR DEL SEMINARI:  

Àngel Quintana (UdG), J.E. Monterde (UB), Sandro Machetti (UdL), Bernardo 

Riego (UniCan), Iolanda Ribas (Filmoteca de Catalunya), María Tortajada (UNIL), 

Pietsie Feenstra (Université Paul-Valéry Montpellier, UPVM), M. Magdalena 

Brotons (UIB), Ramon Girona (UdG), Carolina Martínez (UdG), Alan Salvadó 

(UdG) y Jordi Pons (Museu del Cinema) - avaluarà les comunicacions i donarà a 

conèixer individualment l’admissió o exclusió, abans del 31 de maig de 2023. 

 

2. REQUISITS FORMALS DE LES COMUNICACIONS ACCEPTADES 

 EXTENSIÓ MÀXIMA. 10 pàgines (18.000 caràcters amb espais). 

 IDIOMES: Català, castellà o anglès.  

 IL·LUSTRACIONS: Sobre suport digital, un màxim de 6 imatges. 

 TERMINI DE LLIURAMENT: 9 d’octubre de 2023. 

 FORMA DE LLIURAMENT: convenientment corregida, per correu electrònic a:  

institutestudis@museudelcinema.cat 

 INFORMACIÓ ADDICIONAL:  
 Nom, adreça, telèfon, adreça electrònica. 
 Breu currículum de l’autor (5 línies) i breu resum del contingut del text (5 línies). 

 PUBLICACIÓ. Les comunicacions presentades durant la catorzena edició del 
Seminari seran publicades en suport paper i en suport digital al web 
www.museudelcinema.cat , juntament amb les ponències, en el transcurs de l’any 
2024, sempre i quan hagin estat defensades per l’autor durant el seminari. El 
comitè científic es reserva el dret d’excloure de la publicació les comunicacions 
que no assoleixin un nivell de qualitat suficient.  
 

 
Per a qualsevol consulta sobre el Seminari, podeu dirigir-vos a: 
 

Montse Puigdevall 
Institut d’Estudis del Museu del Cinema 
c/ Sèquia, 1 17001 Girona 
Tel: 972 412 777    
A/e: institutestudis@museudelcinema.cat 

 
 
Girona, gener 2023 
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