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8è SEMINARI SOBRE ELS ANTECEDENTS I ORÍGENS DEL CINEMA 

 
La construcció de l’actualitat en el cinema dels orígens 

 
 
 
Dates:   Dijous 31 de març i divendres 1 d’abril de 2011 
 
Lloc:   Auditori La Caixa Carrer de la Creu, 31. Girona 
 
Organitza:  Museu del Cinema – Col.lecció Tomàs Mallol  

Ajuntament de Girona 
Departament de Geografia, Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona.  
Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación “La construcción de la actualidad en el 
cine de los orígenes (1896-1914)” Codi HAR2009-09356)  

 
Col.labora: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa 
  Filmoteca de Catalunya 
   
Responsables:  Àngel Quintana i Morraja. Universitat de Girona 
   Jordi Pons i Busquet  / Montse Puigdevall. Museu del Cinema 
 
Comitè Científic Assessor: Àngel Quintana (UdG) 

Palmira González (UB) 
J.E. Monterde (UB) 
J.M. Minguet (UAB) 
Sandro Machetti (UdL) 
Luis Alonso (U. Rey Juan Carlos) 
Bernardo Riego (Universidad de Cantabria) 
Mariona Bruzzo (Filmoteca de Catalunya) 
F. Javier Frutos (Universidad de Salamanca) 
Daniel Sánchez Salas (Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación  
“La construcción de la actualidad en el cine de los orígenes (1896-1914)” 
Jordi Pons (MC) 

 
Objectiu genèric del Seminari 
L’objectiu d’aquest seminari (únic en la seva temàtica a Espanya) és ser al mateix temps un fòrum de 
discussió i debat sobre un tema relacionat amb els antecedents i orígens del cinema i també ser un espai 
on els investigadors puguin difondre les seves recerques en aquests àmbits. 
 
Funcionament general del Seminari  
Una temàtica proposada per l’organització és el nexe comú de les ponències i comunicacions que es 
llegeixen al llarg dels 2 dies que dura el Seminari. L’organització encarrega 4 ponències a destacats 
investigadors internacionals i obre un termini per a la presentació de comunicacions. L’any següent, es 
publiquen les actes del Seminari. 
 
Edicions anteriors del Seminari 
 

Edic
ió 

Títol Data Inscrit
s 

Ponents Comunica
nts 

1ª Què és el precinema? Bases metodològiques 
per a l’estudi del precinema 

7 maig 
1999 

65 4 - 

2ª L’origen del cinema i les imatges del XIX 5 maig 
2000 

78 4 10 

3ª El públic dels primers espectacles 
cinematogràfics 

4 maig 
2001 

86 5 15 

4ª Imatge i viatge. De les vistes òptiques al cinema: 
la configuració de l’imaginari turístic 

4-5 abril 
2003 

146 6 15 

5ª Cinema i teatre: influències i contagis 17-18 64 7 13 
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març05 
6ª Cinema i modernitat. Les tranformacions de la 

percepció 
12-13 abril 
07 

70 6 18 

7ª Un art d’espectres: màgia i esoterisme en el 
cinema dels primers temps 

15-16 
abril09 

64 5 17 

8è La construcció de l’actualitat en el cinema 
dels orígens 

31 març-1 
abril 

75 4 21 

 
 
Publicació de les actes del seminari 
 
Des de la primera edició del Seminari sobre els Antecedents i Orígens del Cinema s’ha dut a terme la 
publicació de les actes per tal de garantir-ne la divulgació. 
 
Sota el mateix títol que el seminari, apleguen la totalitat de ponències i comunicacions presentades 
durant l’acte en la llengua en què van ser pronunciades, acompanyades, per un resum en català, castellà, 
anglès i/o francès segons cada cas. Fins avui constitueixen un total de 42 ponències i 106 comunicacions 
agrupades en 7 volums i 1700 pàgines. 
 
La temàtica del 8è Seminari: “La construcció de l’actualitat en els cinema dels orígens” 
 
El cinema emergeix en un moment clau de desenvolupament de la premsa escrita i de la premsa gràfica i 
no trigarà gaire a jugar un paper en la creació d’un imaginari de l’actualitat informativa mitjançant les 
imatges. Malgrat que les imatges d’actualitats no comencen a compilar-se dins un programa fins l’any 
1908 gràcies a la Pathé Frères, hi ha en el cinema dels primers temps imatges de successos, visites 
reals, inauguracions, manifestacions esportives o situacions excepcionals que lliguen la imatge al seu 
present i porten la imatge cap el territori d’allò que pot ser noticiable.  

En el moment de plantejar la proposta tant ens interessen les imatges que capturen la realitat, com les 
reconstruccions d’esdeveniments que varen convertir-se en actualitat. La proposta del seminari es 
centraria en intentar definir aquesta relació entre cinema i actualitat, per veure de quina manera es 
comença a construir un imaginari informatiu que prefigurarà moltes de les qüestions de la futura imatge 
informativa tant en els noticiaris posteriors, com en el naixement de la televisió. També ens interessa 
observar el cinema com a espai d’intermedialitat, on es recullen un seguit de formes provinents d’altres 
àmbits com la fotografia, la pintura, els espectacles populars en les quals la qüestió de l’actualitat 
començava a prefigurar-se.  

El nostre marc de treball es situaria entre 1895 i fins 1914, ja que creiem que amb l’esclat de la primera 
guerra mundial els noticiaris experimentaran un altre desenvolupament. La proposta del seminari és la 
d’establir una metodologia de reflexió i de recerca al voltant de les actualitats, per acabar veient de quina 
manera podem parlar o no, també, d’un cert naixement de la imatge documental. 

 

Internacionalització del 8è Seminari 

En aquesta ocasió, el seminari s’emmarca en el Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación “La 
construcción de la actualidad en el cine de los orígenes (1896-1914)” (Codi HAR2009-09356), 
desenvolupat des de la Universitat de Girona. Aquesta col·laboració s’ha de traduir en la 
internacionalització del seminari pel que fa a participants i comunicants (donat que pel que fa a ponents ja 
es considera internacional) i el que això suposa a nivell d’infrastructura i pressupost. 
 
 
Investigadors convidats 
 
Charles Musser. Professor d’Història del Cinema, cinema americà, i cinema documental, video i fotografia 
a la Universitat de Yale. És autor de The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907 (1990), 
obra de referència per a l’estudi del cinema dels primers temps. Un dels màxims especialistes mundials 
del cinema dels primers temps.  
Presentarà la conferència: Shifting the Historical Paradigm from Film Studies to Media Studies: Audio-
Visual Media in The Presidential Campaigns of 1892 and 1896. 
 
Stephen Bottomore. Estudiós del cinema dels orígens, és autor de diversos llibres com The Titanic and 
Silent Cinema o I Want to See This Annie Mattygraph: A Cartoon History of the Coming of the Movies, i  
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articles en diverses revistes especialitzades com Film History: An Internacional Journal i Early Popular 
Visual Culture. 
La seva conferència porta per títol: Filming and 'Faking' a News Event – The Coronation of Edward VII 
(1902) 
 
Lucke McKernan��Conservador de la British Library de Londres, és autor de la tesi doctoral 'Something 
More Than a Mere Picture Show': Charles Urban and the Early Non-Fiction Film in Great Britain and 
America, 1897-1925 i d’altres articles i conferències relacionades amb el cinema britànic. Administra i 
escriu The Bioscope, un blog de referència dedicat al cinema dels orígens. 
Presentarà la conferència: Links in the chain: early newsreels and newspapers 
 
 
Rafael R. Tranche. Professor del Departament de Comunicació Àudiovisual i Publicitat de la Universidad 
Complutense de Madrid. És coautor de NODO: El tiempo y la memoria, coordinador de diverses 
publicacions sobre cinema i televisió, i autor de diversos articles en revistes especialitzades. És també 
guionista i realitzador. 
La seva conferència es titula: Atracciones, actualidad y noticiarios: la información como espectáculo 
 
Comunicacions 
 
Un total de 21 comunicacions es presentaran en el transcurs del seminari, agrupades sota 5 blocs 
temàtics: Arxius: estat de la qüestió; Reconstruccions; Guerra i política; Diaris i informacions; i Precinema 
i Cinema dels orígens. 
Del total de comunicacions 3 provenen d’Estats Units, 3 d’Itàia, 3 d’Holanda, 3 de l’Estat Espanyol i 9 de 
Catalunya. 
 
Sessió de cinema dels primers temps oberta al públic 
 
Com en anteriors edicions, el programa del Seminari es completarà amb una  sessió cinematogràfica 
oberta al públic, amb música en directe al Cinema Truffaut, que mostrarà aquells films que responen a la 
temàtica tractada durant les sessions del Seminari i que formen part del fons de la Filmoteca de 
Catalunya i han estat restaurats recentment. Aquesta projecció tindrà lloc el dijous 31 de març a les 
20.30h al Cinema Truffaut, amb acompanyament a càrrec de Joan Pineda i presentació a càrrec de 
Mariona Bruzzo, cap de l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya, i Esteve Riambau, director de la Filmoteca 
de Catalunya. 
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8è SEMINARI SOBRE ELS ANTECEDENTS I ORÍGENS DEL CINEMA 

La construcció de l’actualitat en el cinema dels orígens 
 
 

PROGRAMA 
 

Dijous 31 de març  
  
9:00 - 9:30      Lliurament d’acreditacions  
 
9:30 - 9:45   Presentació i benvinguda  
 
9:45 - 10:30   Ponència: Rafael F. Tranche (Universidad Complutense de Madrid) Atracciones, 

actualidad y noticiarios: la información como espectáculo 
 
10:30-10:45 Debat 
 
10:45 - 11:00 Descans 
 
11:00 - 12:00  Comunicacions: Arxius: estat de la qüestió I 
 The Public Wanted News: Programming the Biograph, 1896-1908. Paul Spehr 
 L’actualitat al catàleg Pathé (1897-1908). Daniel Pitarch 

La imatge tòpica d’Espanya als films de Pathé i Gaumont. M. Magdalena Brotons i Capó
  

12:00 - 12:15   Descans  
 
12:15 - 13:30   Comunicacions i debat. Arxius: estat de la qüestió II 

Creating an event out of nothing happening. An exploration of the category event through 
tourist imagery of the Zuiderzee region (The Netherlands), 1874-1914. Sarah Dellmann 
Before the speech, then the image: the comment of the nonfiction film in Italy. Luca 
Mazzei 
 

13.30 - 15:00 Dinar  
 
15:00 - 15:45��� Ponència Stephen Bottomore Filming and 'Faking' a News Event - The 

Coronation of Edward VII (1902) 
 
15:45 – 16:00 Debat 
 
16:00 - 16:40   Comunicacions: Reconstruccions 

Actualidad reconstruida y reconstrucción de la actualidad. El caso de “Asesinato y 
entierro de Don José de Canalejas”  Begoña Soto y Encarni Rus 
Actualitats reconstruïdes: del museu de cera als fake. El cas de l’erupció volcànica del 
Mont Pelée (Georges Méliès,1902) com a punt de confluència. Marta Sureda  
 

16:40 - 17:00   Descans  
 
17:00 - 18:30   Comunicacions i debat: Guerra i política 

What’s in a name? The Russo-Japanese/Japanese-Rusian War. Dafna Ruppin 
The last show of the Confederacy: Film reception of the American Civil War, 1896-1914  
Kirby Pringle 
El cinema d’animació dels primers temps i la reconstrucció de l’actualitat: el cas de 
l’enfonsament del Lusitània. Núria Nadal i Jaume Duran  

 
18.30 - 19.00 Sessió Chomón: presentació del llibre-DVD Segundo de Chomón 1903-1912. El cine de 

la fantasía i del llibre Segundo de Chomón. El cinema de la fascinació a càrrec d’Esteve 
Riambau, Director de la Filmoteca de Catalunya, i de Joan M. Minguet, autor del llibre. 
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20.30h  Cinema i actualitat: Projecció cinematogràfica de pel·lícules del fons de la Filmoteca 
de Catalunya, amb acompanyament al piano del Mestre Joan Pineda, a càrrec de 
Mariona Bruzzo, cap de l’Arxiu de la Filmoteca de Catalunya i Esteve Riambau, Director 
de la Filmoteca de Catalunya. 
Lloc de la sessió: Cinema Truffaut 

 
 

Divendres 1 d’abril  
�

9:30 - 10:15  Ponència Charles Musser Shifting the Historical Paradigm from Film Studies to Media 
Studies: Audio-Visual Media in The Presidential Campaigns of 1892 and 1896. 

 
10.15-10:30  Debat 
 
10:30 - 10:45  Descans  
 
10:45 - 11:45  Comunicacions: Diaris i informacions I 

The true-crime films of Antonio Leal, 1906-1909: From newspaper reportage to film re-
enactments in Brazil’s “Bela Época”. Rielle Navitski 
How actual was an actualité in early cinema? Time as agency in presenting moving 
images of news of fair ground and variety theatre. Ansje van Veusekom 
How to tell a catastrophic event. The earthquake of Messina (Italy) in 1908. Luigi Virgolin 

 
11.45 – 12.00 Descans 
 
12.00 – 13.30 Comunicacions i debat: Diaris i informacions II 

Fernando Rus, pioner del fotoperiodisme barceloní i operador d’actualitats 
cinematogràfiques.  Lluïsa Suárez 
El nacimiento de las actualidades en el cine italiano: estudios sobre la guerra ítalo-turca 
(1911-1912) Sila Berruti i Luca Mazzei 

 
13:30 - 15:00   Dinar 
  
15:00 - 15:45  Ponència: Luke McKernan. Links in the chain: early newsreels and newspapers 
 
15:45 - 16:00   Debat  
 
16.00 - 16:15 Descans   
 
16:15 - 18:00   Comunicacions i debat: Precinema i cinema dels orígens 

El panorama de la batalla de Waterloo, Barcelona 1888 i la producció i recepció dels 
panorames de batalles.  Neus Moyano 
La llanterna i les seves variants com a antecedents dels diferents gèneres 
cinematogràfics. Jordi Artigas 
La fascinació lúdica i participativa: entre Segundo de Chomón i el primer videojoc. 
Manuel Garin  
Antonio Ramos i els orígens del cinema a la Xina. David Martínez-Robles i Teresa 
Iribarren 
Los reportajes de festividades locales en la región de Murcia a comienzos del siglo XX: el 
caso de la restauración de “La Cruz de Mayo” (Caravaca de la Cruz, 1924). Ángel Morán 
L’actualitat tecnocientífica en el cinema dels orígens: els films d’Edison i 
l’electromagnetisme. Manuel Moreno 
 

18:00 - 18:10 Cloenda  
 
19:00  Visita guiada a l’exposició permanent del Museu del Cinema (durada aproximada 75’) 
 
Hi haurà servei de traducció simultània al català, castellà i anglès 
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PROJECCIÓ DE CINEMA DELS PRIMERS TEMPS 
 

Cinema i actualitats 
 

 
La Filmoteca de Catalunya col·labora un any més en el Seminari Sobre els Antecedents i Orígens del 
Cinema, oferint una sessió cinematogràfica per il·lustrar els temes tractats en el seminari, aquest any la 
“construcció de l’actualitat”. 
La sessió es planteja en dos blocs, per una banda els films anteriors al 1908, que mostren pròpiament 
l’etapa anterior a la consolidació del model de compilació de notícies que va establir la productora Pathé 
Frères, és a dir la presentació de diverses actualitats de manera conjunta -el que avui anomenem 
noticiari-. Les actualitats d’aquest període són diverses i variades: des de curiositats, passant per actes 
esportius, processons, visites… però destaca per damunt de tots la reialesa com a generadora de 
notícies.  
La segona part fa un salt al 1914, i tracta de l’actualitat al nostre entorn més proper, la diferència és que 
estan ja plenament inserides en el sistema de producció d’actualitats establerta en aquesta època, com 
en aquest cas és la productora Gaumont, que amb seu a Barcelona roda i elabora els “noticiaris” del 
territori a on hi té representació. Destacar “La Festa Major a Lloret de 1914” que ens ha arribat junt amb 
“Temporal 1915”, i les podem considerar representatives d’un embrionari cinema documental.  
 
Cinema Truffaut 
Dijous, 31 de març a  les 20 :30h 
Acompanyament al piano a càrrec del mestre Joan Pineda. 
Presentació a càrrec de Mariona Bruzzo, cap de l’Arxiu de la Filmoteca, i Esteve Riambau, director de 
Filmoteca de Catalunya. 
Entrada lliure 
  
Programa 
 
 La construcció de l’actualitat fins a 1908: 
 
- Brighton Sea-Going Electric Car (George Albert Smith, 1897) Gran Bretanya, 1’, B/N 
- [Corrida De Toros A La Plaça Vella De Saragossa I] (Eduardo Gimeno Correas (?), Ca. 1898) Espanya, 

1’05”, B/N 
- La Semaine Sante En Espagne. Séville: Procession II  
            (Abril De 1898) Cinematographe Lumière, Núm. 858, França, 1’05”, B/N 
- The Army Of France Reviewed By King Edward At  

Vincennes O The Zouaves Of Algiers And French Military On Review At Vincennes (1903) Charles 
Urban Trading Company, Gran Bretanya, 3’, B/N 

- The Delhi Durbar. State Entry Into Delhi Of Lord Curzon, The Viceroy, Accompanied By The Duke And  
            Duchess Of Connaught (1903) Warwick Trading Company, Gran Bretanya, 1’, B/N 
- Horse Racing (?) (Charles Urban, 1903) Charles Urban Trading Company, Gran Bretanya, 3’15”, B/N 
- Visita De S.M. El Rey D. Alfonso XIII A La Fundición Masriera & Campins (7 D’abril De 1904) Catalunya, 

1’50”, B/N 
- Voyage De S.M. Alphonse XIII À Paris (2 I 3 De Juny De 1905) Pathé Frères, Núm. 1.234, França, 5’25”, 

B/N I Tenyits 
- Batalla De Flores (Ángel García Cardona (?), 1 D’agost De 1905) Cuesta, València, 2’45”, B/N 
- Fiestas Automovilísticas En Madrid (Baltasar Abadal, 1906) Catalunya, 2’10”, B/N 
- Mariage Du Roi d’Espagne (Segundo De Chomón, 31 De Maig De 1906) Pathé Frères, Núm. 1.472, 

França, 8’, B/N 
- Torpedo Attack On H.M.S. Dreadnought (3 De Maig De 1907) Charles Urban Trading Company, Gran 

Bretanya, 3’25”, B/N 
 
Actualitats A Catalunya: 
 
- [Lloret De Mar. Festa Major 1914 I Temporal 1915] (1914-1915) Gaumont, Catalunya, 6’45”, B/N, 

Tenyits I Virats 
- [Inauguració Del Rec Comtal. Barcelona 1915] (Josep Gaspar, 15 De Maig De 1915) Gaumont, 

Catalunya, 1’, B/N 
- [Enterrament De Pere Falqués I Urpí. Barcelona 1916] (1916) Catalunya, 2’, B/N I Tenyits 

 


