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13è SEMINARI INTERNACIONAL
SOBRE ELS ANTECEDENTS I ORÍGENS DEL CINEMA

Mons virtuals en el cinema dels orígens:
dispositius, estètiques i públics
(edició presencial i en línia)

1. DADES BÀSIQUES DE LA 13ª EDICIÓ DEL SEMINARI

Dates:

Dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 d’octubre de 2021

Lloc:

Presencial:
En línia:

Universitat de Girona, Facultat de Lletres, Sala de Graus
Plataforma ZOOM

Activitat oberta al públic
Essencial Chomón 150
Barcelona, Torí, París (1904-1913)
Dimecres 20 d’octubre (Cinema Truffaut, 20.00 h)
Organitza: Filmoteca de Catalunya i Museu del Cinema
Organitza:

Museu del Cinema
Ajuntament de Girona
Departament d'Història i Història de l’Art de la Universitat de Girona.
Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad "Mundos virtuales en el cine de los
orígenes: dispositivos, estéticas y públicos.” Código: PGC2018-096633-B-I00

Col·labora:

Filmoteca de Catalunya
Cinema Truffaut
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Comitè Científic Assessor:














Àngel Quintana (UdG)
Jordi Pons (MdC)
J.E. Monterde (UB)
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)
Maria Tortajada (U. de Lausanne)
Pietsie Feenstra (U. Paul Valéry de Montpellier)
Nancy Berthier (U. Sorbonne, París)
Ramon Girona (UdG)
M. Magdalena Brotons (UIB)
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2. INFORMACIÓ GENERAL DEL SEMINARI

2.1. Objectiu genèric
L’objectiu d’aquest seminari (únic en la seva temàtica a Espanya), coorganitzat pel Museu del Cinema i la
Universitat de Girona, és ser al mateix temps un fòrum internacional de discussió i debat sobre un tema
relacionat amb els antecedents i orígens del cinema i també ser un espai on els investigadors d'arreu del
món puguin difondre les seves recerques en aquests àmbits.

2.2. Funcionament general
Aquest Seminari es convoca cada dos anys des del 1999. Una temàtica proposada per l’organització és
el nexe comú de les ponències i comunicacions que es presenten. L’organització encarrega la ponència o
ponències a destacats investigadors i obre una convocatòria internacional per a la presentació de
comunicacions. L’any següent, es publiquen les actes del Seminari.
A cada edició hi ha una secció especial dedicada a les comunicacions sobre precinema, que malgrat no
responguin a la temàtica central del Seminari en qüestió, es considera important difondre-les donat que
aquests estudis són escassos i poc divulgats.
En el marc d'aquest Seminari, també s'organitzen activitats obertes al públic general, entre les quals
destaca la ja habitual projecció de cinema mut amb música en directe de piano (tal com es feia
antigament), programada per la Filmoteca de Catalunya amb films dels seus fons, i que es duu a terme al
Cinema Truffaut.

2.3. Edicions anteriors
Edició
1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a

Títol
Què és el precinema? Bases metodològiques per a
l’estudi del precinema
L’origen del cinema i les imatges del XIX
El públic dels primers espectacles cinematogràfics
Imatge i viatge. De les vistes òptiques al cinema: la
configuració de l’imaginari turístic
Cinema i teatre: influències i contagis
Cinema i modernitat. Les tranformacions de la percepció
Un art d’espectres: màgia i esoterisme en el cinema dels
primers temps
La construcció de l’actualitat en el cinema dels orígens
Objectivitat i efectes de veritat. El cinema dels primers
temps i la tradició realista.
La Gran Guerra 1914-1918. La primera guerra de les
imatges
Presències i representacions de la dona en els primers
anys del cinema (1895-1920)
La dona visible. Presències de la feminitat a la pantalla
(1895-1920)"

Data
7 maig 1999

Ponents
4

Comunicants
-

5 maig 2000
4 maig 2001
4-5 abril 2003

4
5
6

10
15
15

17-18 març 2005
12-13 abril 2007
15-16 abril 2009

7
6
5

13
18
17

31 març - 1 abril 2011
14-15 novembre 2013

4
4

21
19

9-10 d'abril 2015

4

12

31-31 de març 2017

2

31

28 i 29 de març 2019

1

20

TOTAL

52

191

2.4. Publicació de les actes
Des de la primera edició del Seminari 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 llegides, acompanyades per un resum en català,
castellà i/o anglès segons cada cas. Fins avui constitueixen un total de 52 ponències i 191
comunicacions agrupades en 12 volums i 3.118 pàgines.
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3. LA 13ª EDICIÓ. MONS VIRTUALS EN EL CINEMA DELS ORÍGENS:DISPOSITIUS, ESTÈTIQUES I
PÚBLICS

3.1. Format híbrid: presencial i en línia
Per primera vegada des de 1999, el Seminari no serà totalment presencial. Aquest Seminari previst
inicialment pel mes de març de 2021, a causa de la pandèmia de COVID-19 es va haver d’ajornar a
l’octubre del mateix any i el seu format presencial es va transformar en híbrid. Això vol dir que els
participants (ponents, comunicants i assistents en general) tenen dos format per a assistir-hi:



Presencial: a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG
En línia: mitjançant la plataforma ZOOM de comunicació telemàtica.

El format en línia ha permès un major nombre d’inscripcions al Seminari d’arreu del món (200 inscrits), un
major nombre de comunicacions presentades i de procedència més diversa i, en conseqüència una major
projecció internacional.
3.2. Temàtica: “Mons virtuals en el cinema dels orígens: dispositius, estètiques i públics"
El Seminari Mons virtuals en el cinema dels orígens: dispositius, estètiques i públics parteix d’un desig
evident d’articular una clara relació entre el passat del cinema i el present de l’audiovisual contemporani.
El punt nodal del projecte és el concepte de mons virtuals. Tal com afirma Pierre Lévy, avui estem davant
un “moviment general de virtualització, que no només afecta la informació i la comunicació, sinó també el
cos, el funcionament econòmic, els quadres col·lectius de la sensibilitat o l’exercici de la intel·ligència. La
virtualització afecta les modalitats d’estar junts, la constitució d’un nosaltres: comunitats virtuals,
empreses virtuals, democràcia virtual…”.1
Actualment, un debat essencial en l’estudi del cinema dels orígens consisteix en la possibilitat de pensar
de quina manera preexisteixen les sèries culturals. Si l’objectiu dels estudis del cinema dels orígens no
era un altre que el d’intentar analitzar les condicions culturals, estètiques, econòmiques i socials que
havien acompanyat el naixement d’un nou mitjà d’expressió, en l’actualitat el debat s’ha anat desplaçant
cap a la possibilitat de crear i establir vincles entre el passat i el present.
Per a comprendre l’emergència dels mons virtuals, cal examinar per què els diorames o panorames
proposaven als espectadors del segle XIX formes d’immersió en un univers creat per imatges. Per a
comprendre com es generen noves formes tridimensionals de profunditat de camp és necessari conèixer
com des de l’inici de la fotografia sorgiren les imatges estereoscòpiques i com aquestes ja eren presents
sota el model de cinema en relleu el 1910. També cal saber que malgrat que el cinema sonor es va
institucionalitzar oficialment el 1927, entre 1907 i 1908 ja es portaren a terme una sèrie de proves
orientades a la cerca de sistemes de sincronització de so.
El cinema va néixer per a expandir-se més enllà del propi cinema perquè, en el fons, el concepte o idea
de virtualitat era present, en molts dispositius visuals que es crearen entre finals del segle XIX i principis
del segle XX. És per aquest motiu, que per a estudiar com es generaren els universos virtuals del cinema
dels orígens s’ha de conèixer els dispositius que els van crear i els llocs on es produïren. Al mateix temps
també és fonamental conèixer quins foren els reptes estètics que va assumir el cinema més enllà de
l’acte de projecció d’imatges en moviment en una pantalla.
Des dels orígens es crearen espectacles com els Hale’s Tour que simulaven el moviment en un mitjà de
transport mentre es projectaven les imatges o els Mareorames que recreaven travessies en vaixell, amb
la finalitat de crear experiències de caràcter immersiu. Tots aquests elements plantejaven propostes
estètiques de les quals el cinema no n’era aliè i que passaven por un desig de virtualització de
l’experiència, però també creaven determinats models de públic que procurava buscar una correlació
entre l’experiència virtual que li oferien els espectacles, amb les noves experiències perceptives creades
a la vida real en un moment de canvi generat des de la modernitat.

1

Pierre Lévy, Qu’est-ce que le virtuel? Paris: Editions la découverte, 1995, p. 9.
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3.3. L'organització del Seminari: cooperació entre el Museu del Cinema i la Universitat de Girona
L'organització d'aquest Seminari és una iniciativa conjunta del Museu del Cinema i del Departament
d'Història i d'Història de l'Art de la Universitat de Girona Concretament, en aquesta edició, el Seminari
s’emmarca en el Proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad "Mundos virtuales en el cine de
los orígenes: dispositivos, estéticas y públicos.” Código: PGC2018-096633-B-I00, desenvolupat des de la
Universitat de Girona.

3.4. Ponències i comunicacions
En aquesta edició del Seminari, el comitè científic n'ha seleccionat un total de 27 comunicacions, 2
ponències i 1 presentació.
Les 30 intervencions es divideixen en 4 sessions de dimecres 20 d’octubre al divendres 22.
Aquest Seminari destaca també per una significativa presència internacional. Les 30 ponències,
comunicacions i presentacions procedeixen d’11 països diferents:
Gran Bretanya
Portugal
Estats Units
Catalunya
Espanya
França
Austràlia
Argentina
Mèxic
Luxemburg
Grècia

2
2
4
8
7
2
1
1
1
1
1

Per tant, 15 de les 30 intervencions al Seminari provenen de fora de l'Estat Espanyol.

4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: ESPECTACLE CINEMATOGRÀFIC OBERT AL PÚBLIC
GENERAL
Enguany, l'activitat del Seminari adreçada al públic en general forma part del programa de l’Any Chomón,
impulsat des de la Filmoteca de Catalunya.
Dimecres, 20 d’octubre
20.00 h
Cinema Truffaut

Chomón 150
Barcelona, Torí, París (1904-1913)
Projecció d’una selecció de films de Segundo de Chomón amb música
interpretada per Joan Pineda (enregistrament de 2010)
El 17 d’octubre del 2021 es compleixen 150 anys del naixement del
cineasta Segundo de Chomón Ruiz, fortament lligat a Barcelona. El Govern
de la Generalitat va acordar declarar l’efemèride commemoració oficial,
convertint-se en el primer a rebre aquest reconeixement en l’àmbit
cinematogràfic.
Segundo de Chomón emergeix com a figura imprescindible per entendre
els primers anys del cinema, des de la seva implementació amb tècniques
artesanals lligades a la fotografia, fins a la consolidació d’un nou llenguatge
artístic amb una indústria d’abast mundial. Des de la Barcelona 1900, ciutat
en creixement amb un ric teixit industrial i amb una bona xarxa de
comunicació, Chomón i Barcelona van trobar-se per començar plegats
l’aventura del cinema. Les seves estades a París i a Torí el convertiran en
un personatge paradigmàtic per entendre com el cinema va esdevenir una
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potent indústria cultural i tecnològica.
Aquesta selecció es un recorregut per celebrar la figura de Segundo de
Chomón, des de dos àmbits específics, per una banda, les tècniques en
què Chomón va excel·lir i li van donar reconeixement mundial: el color, els
efectes especials i l’animació; i per l’altra, el cinema que va fer
a Barcelona.

5. EL PROGRAMA DEL 13è SEMINARI
MONS VIRTUALS EN EL CINEMA DELS ORÍGENS:DISPOSITIUS, ESTÈTIQUES I PÚBLICS
Dimecres 20 :
15:00-15:20

Presentació i benvinguda

15:20-16:00

Conferència: Mundos virtuales del siglo XVIII al siglo XXI. Cine y atracciones
Martin Barnier (Univ. Lyon2)
DEBAT

16:00-16:10
16:10-16:30
16:30-16:50

16:50-17:10
17:10-17:30
17:30-17:50
17:50-18:10
18:10-18:40

Mario Slugan (Univ. London) The Virtual of Panoramas and Hale’s Tours:
Disentangling Illusion, Immersion, and Imagination
Tim van der Heijden (Open University Netherlands) “Live forever in the Kinora”:
motion photography in between pre- and early cinema
James Todd Uhlman(Univ. Dayton) A Moving Place: Inducing Virtual Experience
in 19th Century Commercial Entertainment
PAUSA – Coffee break
Luis Pérez Ochando y José Gamir-Ríos (Univ. València) La perversión visual.
Panoramas, espectáculos e ilusiones ópticas en la obra de Edogawa Rampo
Johanna Daniel (Univ. Lyon2) Publishing vues d’optique in 18th century. Europe:
some new perspectives
DEBAT

18:40-19:00

Presentació del projecte Les lieux du virtuel, Universitat de Girona, Universitat
Paris III Sorbonne Nouvelle i University of Chicago. Àngel Quintana

20h

Cinema Truffaut. Ombres de Plata. Espectacle musical de Marc Parrot amb imatges
en moviment de Segundo de Chomón (Organitza: Filmoteca de Catalunya)

Dijous 21
10:00-10:20

11:00-11:20

Howard Gil (Univ. Burgos) Del retablo de las maravillas a la caja màgica: una
transición técnica de exhibición y estímulo de la imaginación
Ana David Mendes (Museu da Imagem em Movimento, Leiria) The Magic Lantern
Show today: (re)criation and preservation
Ian Edwards (Australia) “One Man’s Legacy” A case study of one Australian
family’s active use publicly, of an inherited Magic Lantern collection with a
known provenance.
Jordi Artigas (Barcelona) La Publicitat i la Llanterna mágica. Barcelona 1872-1888

11:20-11:40

PAUSA – Coffee break

11:40-12:00

Montse Puigdevall (Museu del Cinema-C.T. Mallol) El diafanorama, un precursor

10:20-10:40
10:40-11:00
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12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:20

15:00-15:40
15:40-15:50
15:50-16:10
16:10-16:30
16:30-16:50
16:50-17:10
17:10-17:30
17:30-17:50

17:50-18:10

18:10-18:40

del 3D
C. López- San Segundo, J. Frutos, M. del Egido y E. Cuallado (Univ. Salamanca y
Filmoteca Española) Acerca del Cinematógrafo Parlante Guerrero y el Cinefluo
(1908)
Ignacio Martínez Armas (Univ. Rey Juan Carlos) El documental surrealista de
naturaleza, estudio de un movimiento dentro del género documental de
naturaleza
DEBAT

Conferència: Miran lo que no ven… reflexiones sobre el público de los
espectáculos ópticos. Cèlia Cuenca (Univ. Barcelona)
DEBAT
Eduard Molner Closas (ERAM-UdG) Joaquim Montero, pioner de la immersió en
l’audiovisual en l’espectacle popular del Paral·lel
Lluïsa Suárez Carmona (Girona) y Daniel Sánchez Salas (Univ. Rey Juan Carlos) Ver
y sentir. El viaje virtual en barca de Barcelone-Parc au Crépuscule
Gary D. Rhodes (Univ. Central Florida) "Wish You Were (In) Here": Picture
Postcards and Viewing Moving Pictures Virtually
PAUSA – Coffee break
Andrea Cuarterolo (Univ. Buenos Aires) Viajes multimediales. Burton Holmes y sus
travelogues sudamericanos (1911-1913)
Cecilia Vilches Malagón y Martín Sandoval Cortés (Univ. Autónoma México) La
construcción de un nuevo discurso visual en las fotografías estereoscópicas: el
asedio en Puebla de Zaragoza, 1863
Rebeca Romero Escrivá (Univ. Murcia) La cara oculta de la Gran Manzana. De los
espectáculos de linterna mágica a la virtualización cinematográfica de la
pobreza.
DEBAT

Divendres 22
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
17:20-17:40h

17:40-18:00

Mariana Freijomil Seoane(Univ. Autònoma Barcelona) Representación espacial y
atracción: el espectador como testigo en las actualités de Georges Mélies
Victor Flores (Univ Lusófona Lisboa) y Susana Martins (Univ. Nova Lisboa) Virtual
Heritage for Virtual Worlds: Researching the Iberian Cosmoramas
Guy Edmonds (University of Plymouth) The Vibrations in the Bioscope –
Preserving discrete virtuality in Early Cinema
Joseph Fischer (Univ. Columbia) A History of Immersion and Simulation Sketching the Geneaology of Cinematic Environments in Theme Parks
Elyse Singer (Feirstein Graduate School of Cinema,CUNY, NY) Private Interactions:
Intimacy, Virtuality, and Time in Early Cinema
PAUSA – Coffee break
Anna Gedal (The New School, NY) How to Make Immersive Technologies More
Equitable
Daniel Pérez-Pamies (Univ. Girona): La sortie de l'usine à Twin Peaks: entornos
inmersivos y mundos virtuales de los orígenes en el cine digital
contemporáneo
Yago Paris (Madrid) Más allá del domesticado cine de los efectos: La pentalogía
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18:20-18:50

Transformers de Michael Bay como un cine de atracciones de la era digital
Nick Poulakis (Univ. Athens) Sound Bridges between the Past and the Present:
Creating Novel Music Compositions for Silent Cinema
DEBAT

18:50- 19:00

CLOENDA

18:00-18:20

Girona, octubre 2021
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